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Numri i lëndës: 2018:015643 

Datë: 05.03.2020 

Numri i dokumentit:     00878021 

 

 

P.nr. 419/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHEM, sipas 

Gjyqtarit të vetëm gjykues Shaqë Curri, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale 

Selvane Bukleta, në çështjen penale kundër të pandehurve D M, B M, L M dhe L M  për shkak 

se në bashkëkryerje kanë kryer vepër penale Vjedhje e rëndë, nga neni 327 par.1, nën par.1.1,  

e lidhur me nenin 31, të KPRK-së, sipas aktakuzës së PP/II.nr.828/18, të dt. 28.06.2018 pas 

mbajtjes së seancës publike të shqyrtimit te dytë me dt. 10.02.2020, në praninë e Prokurorit të 

Shtetit, Muharem Baraktari të pandehurve D M, B M, L M dhe L M, dhe mbrojtësit  te 

pandehurit D M, avokat Osman Lajqi sipas detyrës zyrtare, në të njëjtën ditë bie dhe shpall 

publikisht, ndërsa me dt. 05.03.2020 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të pandehurit:  

 

D M, i biri i L dhe nënës M, e gjinisë B, i lindur me dt. ..., në P, ku edhe jeton në rr. “..”, 

kulla F/1 kati i ..-të nr..., identifikohet në bazë të bazë të certifikatës së lindjes .., ka të 

kryer 6 klasë të fillore, i gjendjes së dobët ekonomike, i pa martuar, tel. ..., shqiptar, 

shtetas i R. së Kosovës, mbrohet në liri. 

 

B M, i biri i SH dhe nënës S, e gjinisë S, i lindur me dt. .., në W-GJ, tani me vendbanim  

në rr. “...” nr..., në Pejë,  identifikohet në bazë të lnj.nr. personal ..., ka të kryer shkollën 

fillore,  i gjendjes së  dobët  ekonomike, i  pa martuar, me nr. tel. ... , shqiptar, shtetas i R. 

së Kosovës, mbrohet në liri. 

 

L M, i biri i M dhe nënës S, e gjinisë B, i lindur me dt. ..., në P, ku edhe banon në rr. “...” 

nr..., identifikohet në bazë të lnj.nr. personal ..., ka të kryer 4 klasë të shkollës fillore, i 

gjendjes së  dobët ekonomike, i  pa martuar, me nr. tel. .. shqiptar, shtetas i R. së 

Kosovës, mbrohet në liri. 
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L M i biri i E dhe nënës .., e gjinisë Berisha, i lindur me dt. .., në Pejë, ku edhe banon në 

rr. “...” nr...., identifikohet në bazë të lnj.nr. personal .., ka të kryer shkollën fillore,  i 

gjendjes së dobët ekonomike, i  pa martuar, me nr. tel.  .., shqiptar, shtetas i R. së 

Kosovës, mbrohet në liri. 

 

 

JANË FAJTORË 

 

Sepse,  

 

- Me date 12.05.2018, ne orët e vona te natës, ne Pejë ne lagjen “...” ne banesën e te 

dëmtuarit SH M, ne bashkëkryerje e me qellim te përfitimit të dobisë pasurore te 

kundërligjshme për vete, marrin sendet e luajtshme, ne atë mënyrë qe te pandehurit pas 

një plani paraprak shkojnë ne vendin e sipërshënuar, ashtu qe të njëjtit fillimisht hypin 

përmbi një veture përmes te cilës arrijnë te ngjiten ne ballkonin e banesës, me pas 

zhvendoseni kamerën e cila ishte e vendosur ne ballkon, duke përdor forcën hapin 

derën e ballkonit, futen ne brendi te banesës nga ku marrin gjësende si: një hekur për 

hekurosje, një TV Plazma e llojit “S” ndërsa me pas largohen nga vendi i ngjarjes pa u 

vërejtur nga askush . 

 

- Me çka ne bashkëkryerje kane kryer veprën penale Vjedhje e rëndë, nga neni 327 par.1, 

nën par.1.1,  e lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata konform nenit 7, 41, 42, 43, 46,49 par. 1 pika 1.1,50, 51,  73, 74, 75, par 1 nen 

par 1.3 dhe nenit 327 par.1, nën par.1.1,  e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe nenit  365 të  

KPP-së  të pandehurit i: 

 

 

G J  Y  K  O  N 

 

 

DËNIM ME GJOBË DHE DËNIM ME KUSHT 

 

 

Ashtu që të pandehurve të lartcekur ju përcaktohet  

 

1.Te pandehurin D M 

 

I. Dënimi me gjobë në shumë prej 400 (katërqind) euro, të cilin dënim obligohet që ta paguajë 

më se largu në afat prej 6 (gjashtë) muaj, pas plotfuqishmërisë se aktgjykimit dhe 

 

II.  Dënim me burg në kohëzgjatje prej 1  (një) viti, mirëpo ky dënim nuk do te ekzekutohen në 

rast se i pandehuri brenda periudhës 2 (dy) vjeçare nuk kryen ndonjë vepër të re penale, e ne te 
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cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar ne paraburgim nga data 15.05.2018 e deri me date 

12.06.2018. 

 

Nëse i pandehuri nuk e paguan dënimin me gjobë të cekur si më lartë brenda afatit të caktuar, 

atëherë dënimi me gjobë do ti shndërrohet në dënim me burg, ku një ditë burg do ti llogaritet 

20 euro. 

 

2.Te pandehurin B M 

 

I. Dënimi me gjobë në shumë prej 400 (katërqind) euro, të cilin dënim obligohet që ta paguajë 

më se largu në afat prej 6 (gjashtë) muaj, pas plotfuqishmërisë se aktgjykimit dhe 

 

II.  Dënim me burg në kohëzgjatje prej 1  (një) viti, mirëpo ky dënim nuk do te ekzekutohen në 

rast se i pandehuri brenda periudhës 2 (dy) vjeçare nuk kryen ndonjë vepër të re penale, e ne te 

cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar ne paraburgim nga data 15.05.2018 e deri me date 

28.05.2018. 

 

Nëse i pandehuri  nuk e paguan dënimin me gjobë të cekur si më lartë brenda afatit të caktuar, 

atëherë dënimi me gjobë do ti shndërrohet në dënim me burg, ku një ditë burg do ti llogaritet 

20 euro. 

 

3.Te pandehurin L M  

 

I. Dënimi me gjobë në shumë prej 400 (katërqind) euro, të cilin dënim obligohet që ta paguajë 

më se largu në afat prej 6 (gjashtë) muaj, pas plotfuqishmërisë se aktgjykimit dhe 

 

II.  Dënim me burg në kohëzgjatje prej 1  (një) viti, mirëpo ky dënim nuk do te ekzekutohen në 

rast se i pandehuri brenda periudhës 2 (dy) vjeçare nuk kryen ndonjë vepër të re penale, e ne te 

cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar ne paraburgim nga data 14.05.2018 e deri me date 

13.06.2018. 

 

Nëse i pandehuri  nuk e paguan dënimin me gjobë të cekur si më lartë brenda afatit të caktuar, 

atëherë dënimi me gjobë do ti shndërrohet në dënim me burg, ku një ditë burg do ti llogaritet 

20 euro. 

 

4.Te pandehurin L M   

 

I. Dënimi me gjobë në shumë prej 400 (katërqind) euro, të cilin dënim obligohet që ta paguajë 

më se largu në afat prej 6 (gjashtë) muaj, pas plotfuqishmërisë se aktgjykimit dhe 

 

II.  Dënim me burg në kohëzgjatje prej 1  (një) viti, mirëpo ky dënim nuk do te ekzekutohen në 

rast se i pandehuri brenda periudhës 2 (dy) vjeçare nuk kryen ndonjë vepër të re penale, e ne te 

cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar ne paraburgim nga data 14.05.2018 e deri me date 

13.06.2018. 
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Nëse i pandehuri nuk e paguan dënimin me gjobë të cekur si më lartë brenda afatit të caktuar, 

atëherë dënimi me gjobë do ti shndërrohet në dënim me burg, ku një ditë burg do ti llogaritet 

20 euro. 

 

Të pandehurit obligohen qe secili veç e veç te paguajnë paushallin gjyqësor  ne shumen prej 

20 (dyzet) euro, në afat prej 30 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Të pandehurit obligohen që secili  veç e veç ta paguajnë,  taksën për programin e 

kompensimit të viktimave të krimit, në shumë prej 30 (tridhjetë) euro, në afat prej 30 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

I dëmtuari SH M  nga Peja rr. ”Q M” nr. .., për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në  kontest  civil. 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

 

Prokuroria Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Përgjithshme, ka ngrit aktakuzë 

Pejë, PP/II. nr.828/18, të dt. 28.06.2018, kundër të pandehurve, D M, B M, L M dhe L M  për 

shkak se në bashkëkryerje kanë kryer vepër penale Vjedhje e rëndë, nga neni 327 par.1, nën 

par.1.1,  e lidhur me nenin 31, të KPRK-së. 

 

Me dt.03.12.2019 ., është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestaër ku te gjithë te pandehurit nuk  

eknë pranuar fajësinë  për veprën penale për të  cilën akuzohen, ndërsa me dt. 10.02.2020 është  

mbajtur seanca e  shqyrtimit të dytë ku prezent ishin  prokurori i shtetit,  Muharrem Bajraktari, 

te pandehurit  D M, B M, L M dhe L M  dhe mbrojtësi i te pandehurit D M av. Osman Lajqi 

sipas detyrës zyrtare.   

 

Në fillim te shqyrtimit  të  dytë  mbrojtësi i të  pandehurit D M av. Osman Lajqi, deklaroj  se 

meqenëse gjykata ende nuk ka vendos për kërkesë për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të 

provave, si mbrojtës i të pandehurit D M, heq dorë nga kërkesa për hudhje të aktakuzës dhe 

kundërshtim të provave, meqenëse pas konsultimit me të mbrojturin tim i njëjti është i 

mendimit që të pranoj fajësinë për këtë vepër penale. 

I pandehuri D M , deklaroj se pas konsultimit të nevojshëm me mbrojtësin e tij e pranon  

fajësinë për veprën  penale e cila i vihet në barrë, ndihet  i penduar, premton se në të ardhmen 

nuk do të përsëris më vepra tjera penale.  

I pandehuri Besian M, deklaroj se nuk ka bërë kërkesë për hudhje të aktakuzë dhe kundërshtim 

të provave meqenëse edhe aj si  i pandehur në këtë rast e pranon fajësinë për veprën penale e 
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cila më vihet në barrë, ndihet i penduar, premton se në të ardhmen nuk do të përsëris vepra 

tjera penale.  

I pandehuri L M deklaroj se nuk ka bërë kërkesë për hudhje të aktakuzë dhe kundërshtim të 

provave meqenëse edhe aj si  i pandehur në këtë rast e pranon fajësinë për veprën penale e cila 

më vihet në barrë, ndihet i penduar, premton se në të ardhmen nuk do të përsëris vepra tjera 

penale.  

I pandehuri L M deklaroj se nuk ka bërë kërkesë për hudhje të aktakuzë dhe kundërshtim të 

provave meqenëse edhe aj si  i pandehur në këtë rast e pranon fajësinë për veprën penale e cila 

më vihet në barrë, ndihet i penduar, premton se në të ardhmen nuk do të përsëris vepra tjera 

penale. 

Prokurori i shtetit Muharrem Bajraktari deklaroj  meqenëse sipas kodit të procedurës penale të 

pandehurit në çdo fazë të procedurës mund të deklarohen për fajësinë, e  këtu katër të 

pandehurit e shfrytëzuan këtë mundësi dhe të njëjtit e pranuan veprën penale që u vihet në 

barrë, kërkoj nga gjykata që të njëjtëve të ua pranojë këtë pranim fajësie pasi që u vërejt se 

është e vullnetshme, të vetëdijshëm për pasojat dhe përparësitë e pranimit të fajësisë, e poashtu 

një pranim i këtillë ka mbështetje në provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, kërkoj nga 

gjykata që këtë pranim fajësie të ua merr si rrethanë lehtësuese, pendim për veprën e kryer e 

poashtu moshën e tyre të re, pra kërkoj nga gjykata që të njëjtit ti shpall fajtor, ti dënojë sipas 

ligjit e duke u bazuar në rrethanat e lartcekura.  

Mbrojtësi i të pandehurit D M, av. Osman Lajqi, deklaroj se pajtohet  me pranimin e fajësisë 

nga ana e të mbrojturit të tij, kërkon nga gjykata që ky pranim i fajësisë të aprovohet sepse 

është i vullnetshëm dhe në pajtim me shkresat e lëndës. Kërkoj nga gjykata që me rastin e 

shqiptimit te dënimit  ti merret si rrethanë lehtësuese pranimi i fajësisë, sepse është i moshës së 

re dhe në të ardhmen premton se nuk do të kryejë vepra tjera penale, i kërkon gjykatës  që të 

mbrojturit te tij  ti shqiptojë një dënim të kushtëzuar.  

Gjyqtari i vetëm gjykues, është i bindur, se pranimi i fajësisë nga ana e të  pandehurit është  

bërë konform dispozitave  të nenit 246 dhe 248 par 1 të  KPP-së, pasi qe te pandehurit  e 

kuptuan  natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes 

dhe provat  në të cilat edhe mbështet aktakuza siç janë: raporti i policit Hysen Krasniqi me nr. 

te ID 3695 i dt. 12.05.2018, deklarata e te dëmtuarit SH M e dhënë ne stacionin policor ne Pejë 

me dt. 12.05.2018, intervista e te dyshuarit D M dhënë ne stacionin policor ne Pejë me dt. 

12.05.2018, intervista e te dyshuarit B M dhënë ne stacionin policor ne Pejë me dt. 12.05.2018, 

te behet shikimi ne foto dokumentacionin e shkresave te lendes qe et behet shikimi i CD-së ku 

shihen ideo incizimet e nxjerra nga kamera e vendosur ne banesën e te dëmtuarit SH M, 

procesverbali i marrjes se deklaratës se te pandehurit B M e dhënë ne Prokurori me dt. 

25.05.2018, procesverbali i marrjes se deklaratës se te pandehurit D M e dhënë ne Prokurori 

me dt. 25.05.2018, procesverbali i marrjes se deklaratës se te pandehurit L M e dhënë ne 

Prokurori me dt. 29.05.2018, procesverbali i marrjes se deklaratës se te pandehurit L M e 

dhënë ne Prokurori me dt. 29.05.2018, procesverbali i marrjes se deklaratës se te pandehurit D 

M e dhënë ne Prokurori me dt. 08.06.2018, procesverbali i marrjes se deklaratës se te 
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pandehurit L M e dhënë ne Prokurori me dt. 08.06.2018, procesverbali i marrjes se deklaratës 

se te pandehurit L M e dhënë ne Prokurori me dt. 08.06.2018, procesverbali i marrjes se 

deklaratës se te dëmtuarit XH M e dhënë ne Prokurori me dt. 08.06.2018, si dhe shkresat tjera, 

pastaj  aktakuza  nuk përmban asnjë shkelje të qartë  ligjore, ose gabim faktik, prandaj gjykata 

konform nenit 248 par 4 të  KPP-së , ka pranuar  pranimin e fajësisë nga  i pandehuri.  

 

Me provat  e ofruara, si dhe pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve është vërtetuar gjendja 

faktike si në dispozitiv te aktgjykimit. Nga gjendja e vërtetuar faktike si është përshkruar në 

dispozitiv të aktakuzës, pa dyshim rrjedh se në veprimet e të pandehurve D M, B M, L M dhe L 

M, qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer 

vepër penale Vjedhje e rëndë, nga neni 327 par.1, nën par.1.1,  e lidhur me nenin 31, të KPRK-

së. 

 

Gjykata nuk gjeti rrethana që përjashtojnë ndjekjen penale apo përgjegjësinë penale të 

pandehurve dhe të njëjtit janë penalisht përgjegjës. Sa i parket fajësisë të pandehurit  janë të 

vetëdijshëm për veprën e kryer dhe atë e kanë kryer me dashje.  

 

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

lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 73 par.1 të KPRK-së. Kështu si rrethana lehtësuese 

për të pandehurit, gjykata mori sjelljen korrekte në gjykatë, sinqeritetin deklarues, pendimin 

për veprën e kryer, premtimin se nuk do te kryejnë  vepra tjera  penale,  faktin se të pandehurit 

më parë nuk kanë qene të dënuar, po ashtu moshën e tyre te re dhe gjendjen e dobët 

ekonomike, ndërsa  rrethana rënduese ndaj të pandehurve gjykata nuk gjeti. 

 

Sipas bindjes së gjyqtarit, dënimi i shqiptuar, duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më 

lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë 

së të pandehurve. Gjyqtari  i vetëm gjykues, gjithashtu ka konstatuar se me këto dënime mund 

të arrihet edhe qëllimi i dënimit, nga neni 41 i KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të 

pandehurit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të 

parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për 

veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Duke u bazuar ne nenin 450 par. 1 dhe 2 nënpar  2.6 të KPPRK-se, gjykata ka përcaktuar për 

paushallin gjyqësor në shumën prej 20 (njëzetë) euro, duke u bazuar ne shpenzimet që janë 

shkaktuar nga fillimi i kësaj procedure e deri ne përfundimin e saj.  

 

Konform nenit 39 par.1, 2, 3, nënpar.3.1, të ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, e 

obligoi në pagesën e taksë, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Konform nenit 463 par. 2 të KPP-së, për realizimin e kërkesës pasurore juridike të dëmtuarin e 

udhëzoi në  kontest  civil. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë konform  nenit 365 të KPP-së, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, ndërsa konform nenit  370 të  KPP-së, gjykata   përpiloj këtë  aktgjykim.  
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GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM,  

                                                    P.nr.419/18 dt. 05.03.2020 

 

Bashkëpunëtore profesionale                                                                       GJ Y Q T A R I   

Selvane Bukleta                                                                                                    Shaqë Curri 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar 

ankesa në afat prej 15 ditësh, nga dita  

e marrjes, Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  

e nëpërmjet të kësaj gjykate 

 

 

 


