
P.nr.1175/2008 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 Gjykata Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Teuta Krusha me 

pjesëmarrjen e sekretares juridike Myrvete Përdibuka procesmbajtëse, në çështjen penale kundër 

të akuzuarit S. L. nga fshati .......  Komuna e Podujevës, për shkak se në bashkëkryerje ka kryer 

veprat penale vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 nën par.1 lidhur me nenin 23 të KPK, inicurar 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren – Departamentit të Përgjithshëm nën numrin 

PP.nr.1545/2008 të datës 30.07.2008, pas mbajtjes së seancës kryesore në praninë e Prokurorit të 

Shtetit në Prizren Mehreme Hoxha, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij avokate B. B. nga Prizreni, 

me datë 05.07.2015 publikisht morri dhe shpalli këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 I akuzuari: 

 

 S. L. nga i ati I. dhe e ëma N. e lindur G., i lindur më datë “data e lindjes ..” në Prishtinë 

tani me banim në fshatin ....... Komuna e Podujevës, me vendqëndrim të përkohshëm në .... ...... 

rruga “......” banesa ... kati ../.. , ka të kryer shkollën fillore, i martuar baba i tre fëmijëve, me 

numër personal .......... , shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i gjendjes së varfër 

ekonomike.  

 

 

ËSHTË FAJTOR 

  

 

1. Në mes të datave 20.12.2007 dhe 27.01.2008 në orë të pavërtetuar, në Prizren ..... ........ 

në rrugën “..... ........” nr. . , në bashkëkryerje me të akuzuarit R. H. dhe E. Xh. , me qëllim të 

përvetësimit të kundërligjshëm për vete, ia marrinë pasurinë e dëmtuarit, e shfrytëzojnë 

momentin e volitshëm mos prezencën e personave tjerë, me ç’rast i akuzuari R. H. dhe E. Xh., 

me forcë e hapin derën e hyrjes së shtëpisë pronë e dëmtuarit M. C. nga Prizreni, hyjnë brenda 

dhe nga dhoma e fjetjes marrin gjësende me vlerë dhe atë: 5.500 €, 300 CHF si dhe stoli arri, 

ndërsa i akuzuari S. L. ka pritur jashtë me automjet ashtu që të hollat i kanë ndarë në mes veti, 

ndërsa stolit e arrit kanë shitur në argjendarin e argjendarit B. I. në Prishtinë, kështu me këto 

veprime të dëmtuarit i shkaktojnë dëm material të konsiderueshëm. 

 

Kësodore në bashkëkryerje ka kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 

nën par.1 lidhur me nenin 23 të KPK. 

 

2. Me datë 06.06.2007 rreth orëve 8:15 – 17:20 minuta, në Prizren rrugën “.......  ......” nr. .., 

në bashkëkryerje me të akuzuarit R. H. , E. Xh. dhe Sh. L. , me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete, ia marrin pasurinë e luajtshme të dëmtuarës e shfrytëzojnë momentin e 

volitshëm, me ç’rast të akuzuarit R. H. dhe E. Xh.  hyjnë brenda në shtëpi dhe me forcë e hapin 

derën e hyrjes së shtëpisë pronë e dëmtuarës A. R. dhe nga aty marrin gjësende me vlerë – stoli 

ari dhe atë: 1 (një) palë vath të gjata elmaz, 2 (dy) lule elmaz të vjetra, 1 (një) lule elmaz varëse, 1 

(një) palë inxhi të vjetër, 1 (një) palë inxhi të reja, 1 (një) unazë diamant, 5 (pesë) napolona – lira, 

1 (një) byzylyk të trashë, 1 (një) unazë “dora hanmit”, 1 (një) unazë badem, 1 (një) zinxhir arit, 1 

(një) palë vath të vogla elmaz, 1 (një) zinxhir të hollë, 1 (një) lule me gur të kaltër, 3 (tre) byzylyk 

të arit, 5 (pesë) gjysmë lira, 2 (dy) qafore të arit, 1 (një) inxhi, të gjitha në vlerë prej 15.000 €,  



ndërsa të akuzuarit S. L. dhe Sh. L. kanë pritur jashtë me automjet, dhe pastaj stolit e arrit kanë 

shitur në argjendarin e argjendarit B. I. në Prishtinë, kështu me këto veprime të dëmtuarës i 

shkaktojnë dëm material të konsiderueshëm. 
  
Kësodore në bashkëkryerje ka kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 

nën par.1 lidhur me neni 23 të KPK. 

 

Gjykata në bazë të nenit 7, 41, 43, 45, 73 dhe nenit 253 par.1 nën par.1 lidhur me nenin 

23 të KPK i shqipton: 

DËNIM BURGU 

 

Për veprën penale nën 1. të dispozitivit në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve dhe për 

veprën penale nën 2. të dispozitivit në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve. 

 

Në kuptim të nenit 80 par.1 e nenit 45 të KPK, të akuzuarit ia shqipton dënimin unik 

burgu në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muajve. 

 

Të dëmtuarit M. C. nga Prizreni – .... ........ rruga “.....  ........” nr. .  dhe A. R.  nga Prizreni 

rruga “.......  ......” nr. .. , për realizimin e kërkesës pronësore juridike udhëzohen në kontest të 

rregullt civil. 

 

I akuzuari obligohet që ti paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

së gjykatës, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 €, në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

ekzekutimit të dhunshëm.  

 

A r s y e t i m 

 

 

 Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar aktakuzë 

nën numrin PP.nr.1545/2008 të datës 30.07.2008, ushtruar ndaj të akuzuarit S. L. nga fshati ....... 

Komuna e Podujevës, për shkak se në bashkëkryerje ka kryer veprat penale vjedhje e rëndë nga 

neni 253 par.1 nën par.1 lidhur me nenin 23 të KPK. 

 

Prokurori i shtetit Mehreme Hoxha në fjalën përfundimtare deklaroi se mbetet në tërësi 

pranë aktakuzës së parashtruar nga ana e Prokurorisë Themelore në Prizren PP.nr.1545/2008 të 

datës 30.07.2008, kundër të akuzuarit S. L. dhe atë për shkak se i akuzuari së bashku me të 

akuzuarit tjerë ka kryer dy vepra penale vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 nën par.1 lidhur me 

nenin 23 të KPK. Për faktin se gjatë shqyrtimit gjyqësor i akuzuari ka pranuar fajësinë për veprat 

penale të cilat i vihen në barë e cila është në pajtim me provat materiale në të cilat mbështetet 

aktakuza. Andaj propozon gjykatës që i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

  
Në fjalën përfundimtare mbrojtësi i akuzuarit Avokate B. B. deklaron pasi që i mbrojturi i 

saj ka pranuar fajësinë për veprat penale me të cilat ngarkohet si në dispozitivin nën 1. dhe 2. të 

aktakuzës, andaj mbrojtja koncentrohet në vendimin mbi dënimin. Në këtë kontekst e lutë 

gjykatën që me rastin e marrjes së vendimit mbi dënim të merr për bazë rrethanat lehtësuese dhe 

atë: gjendjen e varfër të akuzuarit, është mbajtës i familjes prej pesë anëtarëve, është i papunë, 

shpreh pendim për veprat penale të kryer në dëm të dëmtuarve. Me theks të veçantë deklaron se i 



akuzuarit në momentet kritike nuk ka hyrë brenda në shtëpitë e dëmtuarve, por ka qenë jashtë në 

veturë dhe prej viti 2009 e këndej nuk ka asnjë veprim që bie ndesh me ligjin. Andaj e lutë 

gjykatën që të shqiptoj një dënim sa më të but e paraparë me dispozitat ligjore. 

  

Në fjalën përfundimtare i akuzuari deklaron se pajtohet me fjalët e mbrojtësit të tij dhe 

shton se prej vitit 2009 e këndej nuk ka kryer asnjë vepër penale dhe nuk ka ra ndesh me ligjin. I 

akuzuari para gjykatës premton se në të ardhmen do të përmbahet nga veprimet e këtilla 

kundërligjore dhe pendohet për veprat e kryer në dëm të dëmtuarave. Prandaj nga gjykata kërkon 

që të ketë parasysh të gjitha këto rrethana dhe ndaj tij të shqiptoj një dënim sa më të butë pasi që 

është mbajtës i vetëm i familjes është i papunë dhe mjetet financiare siguron nga puna të cilën e 

kryen kohë pas kohe. 

  

Gjykata në shqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

Në fund të vitit 2007 dhe në fillim të vitit 2008, në Prizren ..... ....... rrugën “..... ........” i 

akuzuari S. L. së bashku me të akuzuarit R. H. dhe E. Xh., me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete ia marrin pasurinë e luajtshme të dëmtuarit, kështu që e shfrytëzon 

momentin e volitshëm mos prezencën e dëmtuarit M. C. , shkojnë tek shtëpia e tij, me ç’rast i 

akuzuari R. H. dhe E. Xh., me forcë e hapin derën e hyrjes së shtëpisë pronë e dëmtuarit M. C. 

nga Prizreni, hyjnë brenda dhe nga dhoma e fjetjes marrin gjësende me vlerë dhe atë: 5.500 €, 

300 CHF si dhe stoli arri, ndërsa i akuzuari S. L. ka pritur jashtë me automjet ashtu që të hollat i 

kanë ndarë në mes veti, ndërsa stolit e arrit kanë shitur në argjendarin e argjendarit B. I. në 

Prishtinë, kështu me këto veprime të dëmtuarit i shkaktojnë dëm material të konsiderueshëm. Të 

akuzuarit gjatë viti 2007 kanë kryer vepra të këtilla kundërligjore në dëm të qytetarëve tjerë në 

Prizren, ashtu që me datë 06.06.2007 rreth orëve 8:15 – 17:20 minuta, në Prizren rrugën “.......  

......” nr. .. , në bashkëkryerje me të akuzuarit R. H. , E. Xh. dhe Sh. L. , me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete, ia marrin pasurinë e luajtshme të dëmtuarës e shfrytëzojnë momentin e 

volitshëm, me ç’rast të akuzuarit R. H. dhe E. Xh. hyjnë brenda në shtëpi dhe me forcë e hapin derën 

e hyrjes së shtëpisë pronë e dëmtuarës A. R. dhe nga aty marrin gjësende me vlerë – stoli ari dhe 

atë: 1 (një) palë vath të gjatë elmaz, 2 (dy) lule elmaz të vjetra, 1 (një) lule elmaz varëse, 1 (një) 

palë inxhi të vjetër, 1 (një) palë inxhi të reja, 1 (një) unazë diamant, 5 (pesë) napolona – lira, 1 

(një) byzylyk të trashë, 1 (një) unazë “dora hanmit”, 1 (një) unazë badem, 1 (një) zinxhir arit, 1 

(një) palë vath të vogla elmaz, 1 (një) zinxhir të hollë, 1 (një) lule me gur të kaltër, 3 (tre) byzylyk 

të arit, 5 (pesë) gjysmë lira, 2 (dy) qafore të arit, 1 (një) inxhi, të gjitha në vlerë prej 15.000 €,  

ndërsa të akuzuarit S. L. dhe Sh. L.  kanë pritur jashtë me automjet, dhe pastaj stolit e arrit kanë 

shitur në argjendarin e argjendarit B. I. në Prishtinë, kështu me këto veprime të dëmtuarës i 

shkaktojnë dëm material të konsiderueshëm. 
 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike ka vërtetuar nga pranimi vullnetar i fajësisë nga ana e 

akuzuarit për veprimet e tij të përshkruara si në përshkrimin faktik të aktakuzës. Gjykata nuk ka 

administruar provat, pasi që nuk ka ekzistuar ndonjë provë e papranueshme, po ashtu në tërësi 

është vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprat penale 

me të cilat ngarkohet dhe ky pranim është bërë pa kushtëzim dhe vullnetarisht. Vlen të theksohet 

se pranimi i fajit është mbështetur në fakte që përmban aktakuza, me ç’rast i akuzuari prej fillimit 

të procedurës ka qenë i njoftuar me të gjitha provat materiale, të cilat asnjëherë nuk i ka 

kundërshtuar. Po ashtu gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e akuzuarit 

është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 246 të KPPK dhe ka ardhur në përfundim se në 

veprimet e tij formohen të gjitha elementet e qenësore të veprave penale të përshkruar si në 



shqiptim të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të gjykoj në bazë të ligjit, 

duke vërtetuar përgjegjësinë e tij penale juridike. 

 

 Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i morri parasysh të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 73 të KPK, të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, si rrethanë rënduese 

morri se i akuzuari është përsëritës i veprave penale, ndërsa si rrethana lehtësuese morri parasysh 

faktin se ka pranuar fajësinë dhe ka tregu bashkëpunim me organet e drejtësisë, sjellja korrekte 

gjatë zhvillimit të procedurës, pendimi për kryerjen e veprave penale, është kryefamiljar dhe 

mbajtësi i vetëm i familjes shumë anëtarësh, gjithashtu premton se do të përmbahet nga veprimet 

e këtilla kundërligjore, andaj gjykata duke pasur parasysh të gjitha rrethanat lidhur me kryesin 

dhe veprat e kryera i shqiptoi dënimet si në shqiptim të aktgjykimit, sepse konsideron se dënimi i 

shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij dhe se me këtë do të arrihet qëllimi i dënimit 

që në të ardhmen të përmbahet nga veprimet e këtilla. 

 

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike është marrë në kuptim të nenit 463 par.3 të Kodit 

të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 453 par.1 të 

Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës.  

  

Nga të cekurta më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi konform nenit 498 të 

KPPK. 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.1175/2008 të datës 05.07.2015 

Procesmbjatesja                                                             Gjyqtarja   

Myrvete Përdibuka                                                                                                   Teuta Krusha 

 

 

  

UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 


