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P.nr.220/19    

                                                NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË DEGA ISTOG – DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM PENAL, sipas Gjyqtarit të vetëm gjykues Arben Mustafaj, me pjesëmarrjen 

e sekretares juridike Hale Ahmetaj, në lëndën penale kundër të pandehurit L R nga f.sh. L K. K, i 

akuzuar për dy vepra penale ” te vjedhjes”  nga neni 313 par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, me 

PP/II.nr.1962/19,dt.18.09.2019, në seancën publike të shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me 

dt.21.01.2020, në praninë e Prokurorit të Shtetit Lumturije Vuçetaj, të pandehurit L R, dhe te 

dëmtuarve S H e F H, Gjykata të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me 

dt.23.01.2020 e përpiloje  këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 

 

Ndaj të pandehurit L R, i lindur me ... në f.sh L K. K, ku edhe banon, i biri i P dhe nënës H, e 

gjinisë K, i martuar, baba i 7 fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, bujk, i gjendjes së dobët 

ekonomike, posedon letërnjoftimin me numër personal: ..., Shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i  dënuar më parë nga ana e gjykatës, gjendet në liri. 

 

Konform nenit 363 par. 1 nen par. 1.1 të KPPRK-së. 

 

REFUZOHET AKTAKUZA  

Gjeja se: 

 

1.Me datën 12.08.2019, ne kohe te pacaktuar, në fshatin B K. Istog, me qellim te vetes ti sjelle 

përfitim pasuror ne mënyre te kundërligjshme merr pasurinë e te dëmtuarit S H nga fshati S K. 

Istog, në atë mënyre qe i pandehuri me traktor shkon ne vendin e lartcekur, në pronën e te 

dëmtuarit dhe aty prenë disa trungje te llojit arrë dhe dardhë, e me pas këto ia shet për 50 euro 

personit H T nga fshati SH K. K, ku në oborrin e te cilit nga ana e zyrtareve policor te njëjtat 

janë gjetur te copëtuara 

 

- me çka  kishte për të kryer vepër penale te vjedhjes nga neni 313 par.1 të KPRK-së 
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2. Me datën 20.08.2019, në kohe te pacaktuar ne fshatin B K. Istog, me qellim te vetes të i sjelle 

përfitim pasuror ne mënyre te kundërligjshme merr pasurinë e te dëmtuarit F H nga fshati V K P, 

në atë mënyre qe i pandehuri me traktor shkon ne vendin e lartcekur, në pronën e te dëmtuarit F 

dhe aty prenë gjashtë trupa te llojit dardhë, e me pas largohet nga aty pa u vërejtur nga askush, 

 

- me çka  kishte për të kryer vepër penale te vjedhjes nga neni 313 par.1 të KPRK-së 

 

Për shkak të heqjes dorë të Prokurorit të Shtetit  nga Aktakuza, në fjalën përfundimtare të tij. 

 

Shpenzimet e procedurës penale i ngarkohen mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

Te dëmtuarit  S(H) H me banim në fshatin LL i TH K I, dhe  F (A) H me banim në f. V rajoni .. 

K P, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

                                                          A r s y e t i m 

 

Prokuroria  Themelore në Pejë – Departamenti i përgjithshëm, pranë kësaj Gjykate ka ngritë  

aktakuzën, më PP/II.nr.1962/19,dt.18.09.2019 kundër të pandehurit L R nga f.sh. L K. K, duke e  

akuzuar për dy vepëra penale te vjedhjes  nga neni 313 par.1 të KPRK. 

 

Gjykata ka mbajtur shqyrtimin fillestar me datë. 30.10.2019 në praninë  Prokurorit të Shtetit 

Ersan Qavolli, dhe të pandehurit L R, ku pas leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit i 

pandehuri ka deklaruar se nuk e ndien vetën fajtor për veprat penale me të cilat akuzohet. 

 

Shqyrtimin gjyqësor është mbajtur me datë. 03.12.2019 në praninë  Prokurorit të Shtetit Ersan 

Qavolli, të pandehurit L R, te dëmtuarve S H dhe F H. dëshmitaret SH B dhe H T 

 

Vazhdimin e shqyrtimin gjyqësor-kryesorë, është mbajtur me datë. 21.01.2020 në praninë  

Prokurorit të Shtetit Lumturije Vuçetaj, të pandehurit L R, te dëmtuarve S H dhe F H dhe  

dëshmitarit P D 

 

Prokurorja e shtetit ne fjalën e saj përfundimtare deklaroj pas dëgjimit te dëshmitareve, dhe 

administrimit te provave, dhe  mbrojtjes se te pandehurit, nuk u vërtetua se këtu i pandehuri L R 

ka kryer veprat penale te cilat i bijën ne barrë, dhe ketë e mbështes ne deklarimin e dëshmitari – 

zyrtarit policor SH B  ne seancën e dt. 03.12.2019 dhe atë ne faqen 3 , ku i njëjti ka deklaruar se 

drutë nuk kanë mundur te krahasohen dhe nuk kanë provuar qe te bëjnë përputhshmërinë e 

trungjeve, çka nënkupton se drutë e gjetura ne oborrin e te pandehurit L nuk janë krahasuar me 

trungjet e prera ne pronën e te dëmtuarve, gjë qe eshtë e domosdoshme vërtetimi i një fakti te 

tillë , me pastaj dëshmitari H T si ne gjykata ashtu edhe ne polici asnjëherë nuk ka deklaruar se 

drutë i ka blere nga këtu i pandehuri L R, gjersa te dëmtuarit secili veç e veç nuk kane pohuar ta 

kenë parë te pandehurin duke prerë dru ne pronën e tyre apo ta kenë gjetur te njëjtin duke bartur 

apo ne ndonjë mënyre se këtu i pandehuri L me datat 12 dhe 20.08.2019 , ka prerë dru ne pronën 

e tyre, gjersa mbrojtja e te pandehurit eshë në përputhje me deklarimin e tij ne polici i cili edhe 

sot pranë kësaj gjykate ka deklaruar se drunjtë i ka prerë dhe blere tek dëshmitari P D ku edhe ky 

i fundit e pohoj një fakt te tillë, andaj si prokurore e shtetit heq dore nga aktakuza nen shenjen 

PP/II.nr.1962/19, e dt.18.09.2019 , kundër te pandehurit L R, për dy veprat penale te vjedhjes 

nga neni 313 par.1 te KPRK-së. 
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Duke pas parasysh se prokurori i shtetit ka heq dorë nga aktakuza në fjalën përfundimtare, 

gjykata në kuptim të nenit 363 par. 1 nën par. 1.1 të KPPRK-së, ka vendos sikur në diapozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e te dëmtuarve në kontest civil është marrë në kuptim të nenit 463 par. 1 

dhe 2 të KPPRK-së.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 454 par.1 të 

KPPRK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA ISTOG,  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.220/19 më datë 21.01.2020. 

 

 

 

 

Sekretarja Juridike       Gjyqtari Gjykues  

_________________                ___________________ 

 Hale Ahmetaj         Arben Mustafaj 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 
Kundër  këtij  aktgjykimi  lejohet  ankesa 

në  afat  prej  l5  ditësh, nga dita e marrjes 

së të njëjtit. Ankesa i dërgohet Gjykatës se  

Apelit në Prishtinë e përmes kësaj gjykate. 

 


