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Numri i dokumentit:     01777692 

 

P.nr.114/2020      
 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
  

GJYKATA THEMELORE NË PEJË - DEGA NË KLINË, me pjesëmarrjen e gjyqtares 

Sabrije Rraci, dhe të sekretares juridike Shere Desku, në lëndën penale kundër të pandehurve: 

A. (H.) K., K. (H.) K. dhe A. (H.) K. qe të gjithë nga ............rr. ,,............” nr. 29 për shkak të 

veprës penale, ,,Vjedhje”  nga neni 313 par 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës, 

së Prokurorisë Themelore në Pejë PP/II.nr. 1152/2020 të datës 21.09.2020, pas mbajtjes dhe 

përfundimit të shqyrtimit publik, në prani të prokurorit Astrit Gashi, dhe në prani të të akuzuarve 

të lartëcekur, më datën 14.05.2021 muar dhe publikoi këtë: 

  

 
A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 1.A. K., i biri i H.  dhe nënës B., e vajzërisë J., i lindur me dt. ............ në ........., ku dhe jeton në 

rr. ,,.............” nr. 29 i gjendjës së dobët ekonomike,i martuar baba i katër fëmijëve, autodidact (i 

pa arsimuar) pjesërisht din shkrim lexim. Identifikohet me nr. personal .............. I nacionalitetit 

Rom, Shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

2.K. K., i biri i H.  dhe nënës B., e vajzërisë J., i lindur me dt. ............. në .............., ku dhe jeton 

në rr. ,,............” nr. 29 i gjendjës së dobët ekonomike,i martuar baba i dy fëmijëve, autodidact (i 

pa arsimuar) pjesërisht din shkrim lexim.identifikohet me nr. Personal ................. i nacionalitetit 

Rom, Shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

3.A. K., i biri i H.  dhe nënës B., e vajzërisë Jashari, i lindur me dt. ............ në ..........., ku dhe 

jeton në rr. ,,............” nr. 29 i gjendjës së dobët ekonomike,i martua r baba i pesë fëmijëve, 

autodidact (i pa arsimuar) pjesërisht din shkrim lexim.Identifikohet me nr. personal, .............. i 

nacionalitetit Rom, Shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

 

 
 

J A N Ë   F A J T O R 
        Për shkak se : 
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      -Me, datë 20.05.2020,rreth orës 13:15 min. në Hipër Marketin ,,......” në ......, me dashje dhe 

në bashkëveprim , personit tjetër dhe atë të dëmtuarës ,,.....” ia marrin pasurinë e lujtshme, me 

qëllim të përfitimit të dobisë pasurore të kundërligjshme për vete, në atë mënyrë qe të pandehurit 

A. K., K. K. dhe A. K., pas një marrëveshje paraprake, shkojnë në, hipërmarketin në fjalë, futen 

në brendi të tij, ku nga raftet e pijeve alkoolike, qe të tre marrin  nga dy litra ,,jagemaster” ,,Jek 

Daniels” , si dhe ,,Votka Absolut” kurse më pas largohen pa paguar duke mos iu vërejtur nga 

askush. Ashtu qe pasi të njëjtit arrestohen, bëjnë kompenzimin e dëmit duke paguar shumën prej 

152 .  

 

Me qka në bashkëveprimka kanë kryer vepër penale, ,,Vjedhje”  nga neni 313 e lidhur me nenin 

31  të KPRK-së 

  

Andaj gjykata ne bazë të dispozitave te neneve 3,6,41,49,51,52 të KPRK-së, lidhur  me nenin 

365 par 1  të KPPRK-së te akuzuarit i cakton: 

 

DËNIM ME KUSHT 
 
1.A. K. për veprën penale më dënim burgu ne kohezgjatje prej 3 (tre) muaj dhe dënim me gjobë 

në shumën prej 300 (treqindë) €uro, të cilat dënime nuk do të ekzekutohet në afat prej 1 (një) 

viti, në qoftë se i pandehuri, gjatë kësaj kohe te verifikimit, nuk do të kryej vepër të re penale. 

 

2.K. K. për veprën penale më dënim burgu ne kohezgjatje prej 3 (tre) muaj dhe dënim me gjobë 

në shumën prej 300 (treqindë) €uro, të cilat dënime nuk do të ekzekutohet në afat prej 1 (një) 

viti, në qoftë se i pandehuri, gjatë kësaj kohe te verifikimit, nuk do të kryej vepër të re penale. 

 

3..A. K. për veprën penale më dënim burgu ne kohezgjatje prej 3 (tre) muaj dhe dënim me gjobë 

në shumën prej 300 (treqindë) €uro, të cilat dënime nuk do të ekzekutohet në afat prej 1 (një) 

viti, në qoftë se i pandehuri, gjatë kësaj kohe te verifikimit, nuk do të kryej vepër të re penale. 

 

II.LIROHEN: Të pandehurit nga shpenzimet procedurale 

 

III.Udhëzohet: Përfaqësuesi i autorizuar i ,,.....” Zyra në ......, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në kontestin civil. 

 
A r s y e t i m 

 
       Pranë kësaj Gjykate Prokuroria Themelore në Pejë Departamenti i Përgjithshëm, ka 

parashtruar aktakuzën PP//nr.1152/2020 të atëst.21.09.2020, kundër të pandehurve (H.) K., K. 

(H.) K. dhe A. (H.) K. qe të gjithë nga ............rr. ,,............” nr. 29 për shkak të veprës penale, 

,,Vjedhje”  nga neni 313 par 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

 
 Gjykata mbajti shqyrtimin fillestar me date 14.04.2020 ku present është prokurori i shtetit Astrit 

Gashi, i cili lexoi aktakuzën në prani të të pandehurve. Gjykata është e bindur se të akuzuarit e 

kanë kuptuar aktakuzën dhe duke vepruar në bazë të nenit 246 par.1 të KPPRK-së, të akuzuarit 

iu është dhënë mundësia që të deklarohet për pranimin ose mos pranimin e fajsisë. 

 Gjykata i ka udhëzuar të akuzuarit për rëndësinë dhe pasojat e pranimit apo refuzimit të fajsisë, 

kështu që pas sqarimit nga ana e Gjykatës, të pandehurit, A., K. dhe A. K., secili veq e veq u 

deklaruan se e pranojnë fajsinë për veprën penale qe u vihet në barrë.   
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Pas deklarimit te pandehurve se e pranonjnë fajësinë, mendimit të prokurorit  se pajtohet me 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurive. Gjykata konstatoj se të pandehurit pranon fajësinë 

ne mënyre vullnetare, pa asnjë presion. Të pandehurit janë të vetëdijshëm për pasojat dhe 

përparësitë e pranimit te fajësisë, si dhe te gjitha kërkesat nga neni 248 par. 1 te KPPRK-se janë 

përmbushur. Ashtu që gjykata me aktvendim në procesverbal aprovon deklarimin për pranimin 

e fajësisë nga ana e te pandehurit. 

 

Duke pas parasysh se gjykata, ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve dhe ka 

vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 par.1 pika 1.1, 1.2 dhe 1.3 të KPPRK-së, 

si dhe faktin se janë plotësuar kushte nga neni 248 par.1 të KPPRK-së, atëherë në këtë çështje 

penale nuk është zbatuar procedura e provave, por gjykata ka vazhduar  me shqiptimin e dënimit 

konform nenit 248 par 4 te KPPRK-se. 

 

1.I pandehuri: A. K. deklaron se është penduar dhe shpreh keqëardhje për veprën e kryer, 

deklaron se është hera e parë qe bie ndesh me ligjin, dhe nuk ështe duke u zhvilluar ndonje 

procedure penale. 

 

2.I pandehuri: A. K. deklaron se është penduar dhe shpreh keqëardhje për veprën e kryer, 

deklaron se është hera e parë qe bie ndesh me ligjin, dhe nuk ështe duke u zhvilluar ndonje 

procedure penale.  

 

3.I pandehuri: A. K. deklaron se është penduar dhe shpreh keqëardhje për veprën e kryer, 

deklaron se është hera e parë qe bie ndesh me ligjin, dhe nuk ështe duke u zhvilluar ndonje 

procedure penale. 

Gjykta vlerësoi se të pandehuit ditën kritike ia kan bërë kompenzimin pales së dëmtuar,,.....’’ 

zyra në Klinë. 

Nga gjendja e vërtetuar faktike si është përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit, pa dyshim rrjedh 

se në veprimet e të pandehurve qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale ,,Vjedhje’’ nga neni 

313 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

Sa i përket fajësisë gjykata ka gjetur se tek të pandehurit ka ekzistuar dashja që veprën penale ta 

kryen në mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit pasi që të pandehurit kanë qenë të 

pakujdesshëm për veprën penale te kryer dhe e kanë dëshiruar  kryerjen e saj. 

  

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqit rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë 

përgjegjësin penale të pandehurit, kështu që të njëjtit janë penalisht përgjegjës, për veprën penale 

me të cilën janë akuzuar.  

 

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat  

lehtësuese dhe renduese ne kuptim te nenit 69 dhe 70  te KPRK-se. 

 

Kështu si rrethana lehtësuese për te pandehurin gjykata gjeti se tre të pandehurit kanë treguar 

sjellje korrekte gjate shqyrtimit fillestar e për me tepër ka pranuar fajësinë dhe ka shpreh 

keqardhje për veprën qe e ka kryer, si dhe pendimin e tyre. Të pandehurit për herë të parë kanë 

rënë në kundërshtim me ligjin, si dhe të njëjtit jetojnë nga mbledhja e hekurishteve, dhe janë 

mbajtës të vetëm të familjes. 
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Rrethanë rënduese Gjykata gjeti shkallen e përgjegjësisë penale që paraqet kjo vepër penale dhe 

dënueshmërinë e saj, ku për ketë vepër penale parashihet dënim me gjobë dhe me burgim deri 

në  tre (3) vjet. 

Gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi i shqiptuar ndaj të tre të pandehurve është në përputhje 

me shkallën e përgjegjësisë penale të tij dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të mbrojtura 

të shoqërisë. 

 

 

 

 

Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do të shërbej për arritjen e qëllimit të 

dënimit në pajtim me nenin 38 të KPRK-së, si dhe në pengimin e të pandehurit në kryerjen e 

veprave penale në të ardhmen, por ai do të ndikoj edhe si preventivë e përgjithshme për personat 

tjerë që të përmbahen nga kryerja e veprave penale. 

 

Duke u bazuar në nenin 450 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së, gjykata ka përcaktuar paushallin 

gjyqësorë si në dispozitiv të aktgjykimi. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë, konform nenit 39 par. 3 nënpar. 

3.1 të Ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 370 të KPPRK-së është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË DEGA NË KLINË 

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM PENAL 

                                           P.nr. 114/2020, më datën 14.05.2020 

 

Sekretare juridike                                                                                       Gjyqtarja 

Shere Desku                                                                                              Sabrije Rraci 

 

KËSHILLA JURIDIKE  

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa  

në afatin prej 15 ditësh,Gjykatës së Apelit në  

Prishtinë,e nëpërmes kësaj gjykate.  

  

 
    
 

 


