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NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm gjykues 

Rilind Sermaxhaj, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Eronita Llapashtica, në çështjen penale kundër të 

pandehurit B. Z nga ... për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 1, nën 

paragrafi 1.1 lidhur me nenin 31 dhe 81 të KPRK-së, të cilin sipas detyrës zyrtare e mbron avokati 

Xhavit Haziri nga Vitia dhe të pandehurit B. M nga fshati ..., Komuna e Gjilanit për shkak të veprës 

penale vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-se, të 

cilin sipas detyrës zyrtare e mbron avokatja Fjolla Ukshini nga Gjilani, duke vepruar sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Gjilan- Departamenti i Përgjithshëm me numër PP.II.nr.252/2018 të datës 

07.09.2018, pas mbajtjes së seancës dëgjimore lidhur me pranimin e marrëveshjes mbi pranimin e 

fajësisë, me datë 30.04.2021 mori dhe publikisht shpalli ndërsa me datë 17.05.2021 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të pandehurit: 
 

1. B. Z, nga babai M. dhe nëna Gj., e lindur S. ,i lindur me datë ..., në fshatin ... Komuna e Vitisë, 

me vendbanim në ... në rrugën “...” pa numër, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, baba i 

dy fëmijëve, i vetëpunësuar, gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës,  
 

2. B.M, nga babai A. dhe nëna H., e lindur H., i lindur me datë ... në fshatin ... Komuna e Vitisë, 

ku edhe jeton, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, baba i dy fëmijëve, i pa punë, i gjendjes 

së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 
 

JANË FAJTOR 
 

I. 
 

I pandehuri Besnik Zejnullahu  
 

Sepse mes datës me datë 16.01.2018, në intervalin kohor të papërcaktuar, në fshatin ..., Komuna e 

Vitisë, të pandehurit, në bashkëkryerje dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vete 

apo tjetrin, me dashje kanë kryer vjedhje të rëndë  në dëm të të dëmtuarit B. A, në atë mënyrë që me 

përdorimin e një mjeti të fortë e kanë hapur me forcë derën e hyrjes së shtëpisë duke depërtuar brenda 

dhe nga aty kanë marrë një televizor të markës Samsung ..-..., me numër serik EU ... në vlerë prej 899 €, 

me ç’rast të dëmtuarit i kanë shkaktuar dëm material në vlerë të papërcaktuar ndërsa me datë 
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09.02.2018, rreth orës 23:00 h, në  punishten e ndërtesës së kompanisë “...”, që ndodhet në rrugën 

“UÇK”, në Viti, të pandehurit, në bashkëkryerje dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror 

për vete apo tjetrin, me dashje kanë kryer vjedhje të rëndë  në dëm të të dëmtuarit A. R, në atë mënyrë 

që me përdorimin e një mjeti të fortë e kanë hapur me forcë  dritaren e depos, kanë hyrë brenda dhe nga 

aty kanë marrë 9 copë rezervar për bide toaleti të markës “...”, në shumë të përgjithshme prej 1080 €, 

me ç’rast të dëmtuarit i kanë shkaktuar dëm material në vlerë të papërcaktuar. 
 

 -Me çka ka kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 lidhur me 

nenin 31 dhe 81 të KPRK-ës. 

 

II. 

I pandehuri B. M 
 

Sepse mes datës me datë 16.01.2018, në intervalin kohor të papërcaktuar, në fshatin Drobesh, Komuna 

e Vitisë, të pandehurit, në bashkëkryerje dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vete 

apo tjetrin, me dashje kanë kryer vjedhje të rëndë  në dëm të të dëmtuarit B. A në atë mënyrë që me 

përdorimin e një mjeti të fortë e kanë hapur me forcë derën e hyrjes së shtëpisë duke depërtuar brenda 

dhe nga aty kanë marrë një televizor të markës Samsung ..., me numër serik EU ..., në vlerë prej 899 €, 

me ç’rast të dëmtuarit i kanë shkaktuar dëm material në vlerë të papërcaktuar. 
 

 -Me çka ka kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-ës. 
 

Andaj gjykata në bazë të nenit 4,41,42,43,45,46,47,73,74 dhe 75 të KPRK-ës dhe neneve 233, 248 e 

365 të KPP-ës, të pandehurit e lartcekur: 

 

I GJYKON 
 

Të pandehurin B. Z për veprën penale nga pika I e dispozitivit të këtij aktgjykimi me dënim me gjobë 

në shumë prej 500 € (pesëqind euro) dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 (njëqindetetëdhjetë) 

ditëve, i cili dënim në bazë të nenit 47 të KPRK-ës dhe me pëlqimin e të pandehurit i zëvendësohet në 

dënim me gjobë në shumë prej 2500 € (dymijepesëqind euro), të cilat shuma i pandehuri obligohet ti 

paguajë brenda afatit prej 6 (gjashtë) muajve nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë ndërsa 
 

Të pandehurin B. M për veprën penale nga pika II e dispozitivit të këtij aktgjykimi me dënim me gjobë 

në shumë prej 500 € (pesëqind euro) dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 (njëqindetetëdhjetë) 

ditëve, i cili dënim në bazë të nenit 47 të KPRK-ës dhe me pëlqimin e të pandehurit i zëvendësohet në 

dënim me gjobë në shumë prej 2500 € (dymijepesëqind euro) të cilat shuma i pandehuri obligohet ti 

paguajë brenda afatit prej 6 (gjashtë) muajve nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë.  
 

Nëse të pandehurit e lartcekur nuk dëshirojnë ose nuk munden ti paguajnë dënimet me gjobë atëherë 

dënimet me gjobë do t’iu zëvendësohen në dënim me burgim në atë mënyrë që për çdo 20 € (njëzet 

euro) do tu caktohet nga një ditë burgim për secilin prej tyre veç e veç. 
 

Në bazë të nenit 83 të KPRK-ës, të pandehurit B.Z koha e kaluar në paraburgim dhe në arrest shtëpiak 

nga data 12.02.2018 deri më datë 12.04.2019, do ti llogaritet në dënimin e shqiptuar me gjobë po ashtu 

të pandehurit Bekim Maliqi koha e kaluar në paraburgim dhe në arrest shtëpiak nga data 22.02.2019 

deri më datë 21.04.2019 do ti llogaritet në dënimin e shqiptuar me burg. 
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Të dëmtuarit B.A dhe A. R për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest të rregullt 

juridiko civil. 

 

Obligohen të pandehurit e lartcekur që secili prej tyre veç e veç të paguajnë paushallin gjyqësor në 

shumë prej nga 50 € (pesëdhjetë euro)  si dhe shumën prej nga 30 € (tridhjetë euro) për kompensimin e 

viktimave të krimit të gjitha këto në afat prej 15 ditë pasi që ky aktgjykim të merr formën e prerë, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

A R S Y E T I M 
 

1.Rrjedha e çështjes dhe vlerësimi i marrëveshjeve mbi pranimin e fajësisë 
 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 07.09.2018, ka ngritur 

aktakuzën PP.II.nr.252/2018, kundër të pandehurve B. Z, B. M  dhe N. S për shkak se në bashkëkryerje 

kanë kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 1 nen paragrafi 1.1 lidhur me nenin 31 

të KPRK-së dhe të pandehurve A. A, B.Z dhe N. S për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën 

penale vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 1 nen paragrafi 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
 

Me aktgjykimin P.nr.1131/2018, të datës 13.06.2019, të pandehurit B. Z, B. M dhe A. A janë shpallur 

fajtor për veprat penale të cilat i viheshin në barrë sipas aktakuzës lëndore dhe ishin dënuar me dënim 

me gjobë dhe dënim me burgim në kohëzgjatje mirëpo sipas aktvendimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës  me numër PA1.nr.1367/2019, të datës 25.02.2019 aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë 

ishte anuluar dhe çështje ishte kthyer në rigjykim me ç’rast me datë 28.04.2021, pranë kësaj gjykate 

është mbajtur seanca dëgjimore lidhur me pranimin e marrëveshjeve mbi pranimin e fajësisë në të cilën 

kanë prezantuar prokurori i shtetit, të pandehurit B.Z dhe B. M me mbrojtësit e tyre avokatët Xh.H dhe 

Fjolla Ukshini si dhe mbrojtësi i të pandehurit A. A avokati Minir Arifi ndërsa kishte munguar i 

pandehuri A. A  i cili kishte qenë i ftuar në mënyrë të rregullt nga ana e gjykatës mirëpo mungesën e tij 

nuk e kishte arsyetuar po ashtu kishin munguar edhe të dëmtuarit B. A dhe A. R. Në këtë seancë 

mbrojtësja e të pandehurit B.M avokatja Fjolla Ukshini ka kërkuar që procedura penale ndaj të 

pandehurit A. A të veçohet për faktin se i njejti qe disa seanca radhazi është duke munguar edhe 

përkundër asaj që gjykata ka ndërmarrë gjitha masat për sigurimin e prezencës së tij në procedurë dhe e 

gjitha kjo me qëllim të ekonomizimit të procedurës penale, propozim ky i cili është mbështetur nga të 

gjitha palët e tjera të pranishme dhe me ç’rast gjykata me aktvendim procedural ka veçuar procedurën 

penale ndaj të pandehurit A. A dhe seanca dëgjimore kishte vazhduar me vlerësimin e marrëveshjeve të 

arritura ndërmjet prokurorit të shtetit në njërën anë dhe të pandehurve B. Z dhe B. M me mbrojtësit e 

tyre në anën tjetër ku pas dëgjimit të palëve lidhur me marrëveshjet e lartcekura e po ashtu edhe duke 

pasur parasysh rekomandimet e gjykatës së shkallës së dytë gjykata në bazë të nenit 233 paragrafi 21 të 

KPP-ës ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar marrëveshjet e lartcekura ngase ka konstatuar se janë 

plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë si në kuptim të nenit 233 të KPP-ës. Në këtë aspekt 

gjykata ka konstatuar se marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të arritur mes prokurorit të shtetit në 

njërën anë si dhe të pandehurve  të lartcekur me mbrojtësit e tyre në anën tjetër i përmbushin të gjitha 

kushtet ligjore si dhe të njëjtat janë arritur në bazë të nenit 233 të KPP-ës, po ashtu gjykata ka 

konstatuar faktin se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurve është bërë vullnetarisht pas konsultime të 

mjaftueshme me mbrojtësit e tyre, se pranimi i fajësisë mbështet në faktet dhe prova materiale e rastit 

konkret të cilat paraqiten në aktakuzë siç janë: deklaratat e të pandehurve B.Z dhe B. M të dhëna në 

stadet e mëhershme të procedurës penale, deklaratat e dëshmitarëve O. H dhe Z.D, raporti i Forenzikës i 

datës 10.02.2018, raporti i oficerit, fotografitë nga vendi i ngjarjes, fatura e blerjes së televizorit e datës 



 Numri i lëndës: 2019:124795 
 Datë: 17.05.2021 
 Numri i dokumentit: 01780685 
 

4 (6)  

   
2
0
2
1
:0
3
6
6
3
8

 

26.05.2017 si dhe shkresat e tjera të lëndës po ashtu gjykata gjeti se nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e 

parapara nga neni 253 paragrafi 1 e 2 të KPP-ës. 

 
 

2. Gjendja faktike e vërtetuar 
 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: i pandehuri B.Z ka kryer veprën 

penale vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 lidhur me nenin 31 dhe 81 të KPRK-

ës, në vendin, kohën dhe mënyrën e përshkruar si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi ndërsa i 

pandehuri B. M ka kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327, paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, në vendin, kohën dhe mënyrën e përshkruar si në pikën II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, 
 

3. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 
 

Gjykata me rastin e matjes së dënimit ka vlerësuar që të pandehurve të lartcekur duhet t’iu shqiptohen 

dënimet si në dispozitiv të këtij aktgjykimi  ngase duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe provat të 

cilat gjinden në shkresat e lëndës, ky dënim do të jetë i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale, 

sjelljen dhe rrethanat e kryesve si dhe përgjegjësinë penale të tyre ashtu që me rastin e matjes së dënimit 

gjykata pati parasysh rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit si në kuptim të nenit 73 të KPRK-ës 

duke pasur parasysh shkallën e përgjegjësisë penale të kryesve në të cilën përfshihet fakti se të njëjtit 

kanë qenë plotësisht të përgjegjshëm për veprimet e tyre ngase në kohën e kryerjes së veprave penale 

asnjëri prej tyre nuk ka lënguar nga ndonjë sëmundje mendore apo ndonjë sëmundje tjetër, faktin se të 

njëjtit kanë paraqit një shkallë të lartë të vetëdijes dhe dëshirës për ti kryer veprat penale për të cilat janë 

shpallur fajtor  secili prej tyre veç e veç si dhe faktin këto vepra penale i kanë kryer me dashje dhe atë 

direkte,  gjykata pati parasysh edhe intensitetin e dëmtimit të vlerës së mbrojtur ku si pasojë e 

veprimeve të të akuzuarve të dëmtuarëve u është rrezikuar përkatësisht u është shkaktuar dëm material 

në vlerë të papërcaktuar dhe rrjedhimisht të njëjtëve u është dëmtuara pasuria e tyre, gjykata pati 

parasysh edhe sjelljen e mëparshme të të akuzuarit ku nga provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës 

del se për të për të njëjtit është hera e parë që bien ndesh me ligjin dhe se më parë nuk kanë qenë të 

dënuar e as gjykuar për ndonjë vepër penale me aktgjykim të formës së prerë, po ashtu me rastin e 

caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh edhe pranimin e fajit nga ana e të 

pandehurve përkatësisht faktin se të njëjtit kanë arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë me 

prokurorin e shtetit si dhe rrethanat personale të tyre në të cilën përfshihen faktet se të pandehurit janë 

persona familjar, mbajtës të familjes, të punësuar dhe nga këto të ardhura të njëjtit mbajnë edhe anëtarët 

e tjerë të familjes. 
 

Me rastin e matjes së dënimit gjykata është bazuar edhe në rregullat e përgjithshme të cilat ndikojnë në 

zbutjen apo ashpërsimin e dënimit si në kuptim të nenit 74 të KPRK-ës ashtu që si rrethana lehtësuese 

për të akuzuarit gjykata mori pranimin e fajësisë nga ana e tyre përkatësisht faktin se të njëjtit e kanë 

pranuar fajësinë në çdo fazë të procedurës penale dhe në një stad të hershëm të saj edhe kanë arritur 

marrëveshje mbi pranimin e fajësisë me prokurorin e shtetit në një fazë të hershme të procedurës 

penale, pendimin e tyre për kryerjen e veprave penale të cilat pendime gjykata e mori si reale, 

keqardhjen e shfaqur nga ana e të akuzuarve sepse të njëjtit në çdo fazë të procedurës penale kanë 

shprehur keqardhje për veprimet e tyre dhe njëherit edhe u kanë kërkuar falje të dëmtuarve për këto 

veprime, premtimin e tyre që në të ardhmen nuk do të kryejnë vepra të tilla dhe as vepra të tjera ndërsa 

si rrethanë rënduese për të akuzuarin gjykata mori shkallën e lartë të dashjes të shfaqur nga ana e të 

akuzuarve sepse nga përshkrimi faktik si dhe provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës del se secili 

prej të pandehurve të lartcekur veprat penale për të cilat janë shpallur fajtor i kanë kryer me dashje dhe 
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atë direkte sepse të njëjtit e kanë ditur se me veprimet e tyre do të shkaktohet pasoja e ndaluar dhe 

përkundër kësaj të njëjtit i kanë dëshiruar përkatësisht i kanë ndërmarrë veprime për shkaktimin e 

pasojave të ndaluara ashtu siç përshkruhet në pikat I dhe II të dispozitivit të këtij aktgjykimi gjithashtu 

si rrethanë rënduese për të akuzuarit gjykata mori edhe këmbëngulësinë e shfaqur nga ana e tyre për 

kryerjen e veprave penale sepse siç shihet nga përshkrimi faktik si në pikat I dhe II ë dispozitivit të këtij 

aktgjykimi të njëjtit këto vepra penale kanë qenë të vendosur për ti kryer duke ndërmarrë veprimet siç 

përshkruhet në dispozitivin e këtij aktgjykimi, gjykata si rrethanë rënduese për të akuzuarit mori edhe 

shkallën e dëmit të shkaktuar me kryerjen e veprave penale e cila përfshinë dëmtimin e pasurisë së të 

dëmtuarëve e cila është vlerë e mbrojtur me Kushtetutë dhe instrumentet e tjera ndërkombëtare andaj 

duke u bazuar në të lartcekurat dhe në kuptim të nenit 75 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 të KPRK-ës 

gjykata të akuzuarve u shqiptoj dënimet si në dispozitiv të këtij aktgjykimi gjithnjë duke konsideruar se 

me dënimin e shqiptuar ndaj të akuzuarit mund të arrihen qëllimet e dënimit si në kuptim të nenit 41 të 

KPRK-ës të cilat konsistojnë në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale dhe 

rehabilitimin e tyre, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, shprehjen e 

gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e 

ligjit. 
 

4. Llogaritja e kohës së kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak në dënimin e shqiptuar 
 

Në bazë të nenit 83 të KPRK-ës, të pandehurit B.Z koha e kaluar nën masën e  paraburgimit dhe në 

arrestit shtëpiak nga data 12.02.2018 deri më datë 12.04.2018, do ti llogaritet në dënimin e shqiptuar 

gjobë e po ashtu edhe të pandehurit Bekim Maliqi, koha e kaluar nën masën e paraburgimit dhe në 

arrestit shtëpiak nga data 22.02.2018 deri më datë 21.04.2018 do ti llogaritet në dënimin e shqiptuar me 

burg. 
 

5. Vendimi lidhur më kërkesën pasurore juridike 
 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike gjykata në bazë të nenit 463 paragrafi 1 dhe 2 të KPP-ës për 

realizimin e saj të dëmtuarit B.A dhe A. R i udhëzoi në kontest të rregullt juridiko civil. 
 

6.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të pandehurve gjykata duke 

u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës ka vendosur që ti obligojë të pandehurit e lartcekur që 

secili prej tyre veç e veç të paguajnë paushallin gjyqësor në shumë prej nga 50 € (pesëdhjetë euro) si 

dhe shumën prej nga 30 € (tridhjetë euro) për kompensimin e viktimave të krimit, të gjitha këto në afat 

prej 15 ditë pasi që ky aktgjykim të merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
 

Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.1019/2019, me datë 17.05.2021 

 

Zyrtarja Ligjore,                          Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Eronita Llapashtica                                    Rilind Sermaxhaj 
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KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të njëjtit. Ankesa në kopje të mjaftueshme i paraqitet 

kësaj Gjykate Themelore. 


