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Numri i lëndës: 2018:061956 

Datë: 23.12.2019 

Numri i dokumentit:     00731071 

                      P.nr.1469-18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

           GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja e vetme gjykuese Arjeta Gashi, 

me sekretaren juridike Teuta Kabashi, në çështjen penale ndaj të akuzuarve Q.Q nga fshati ..., 

Komuna e Prizreni, A.G nga Prizreni, për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë në 

bashkëkryerje nga neni 327 par.1 lidhur me nenin 31 të KP-së,  B.D nga Prizreni, për shkak të 

veprës penale vjedhje e rëndë në ndihmë nga neni 327 par.1 lidhur me nenin 33 të KP-së dhe 

V.H, për shkak të veprës penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen 

e veprës penale nga neni 345 par.1 të KP-së, të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, nën numrin PP/II.nr.769-11/18 të datës 

27.11.2018, pas  shqyrtimit te dytë, në prezencën e prokurorit të shtetit Petrit Kryeziu, 

mbrojtësit te akuzuarit Q.Q av. A.B dhe  të akuzuarve, me datë 18.12.2019, publikisht mori dhe 

shpalli,  ndërsa me datë 23.12.2019 përpiloi me shkrim këtë:     

 

A K T G J Y K I M 

Të akuzuarit:  

 

Q. Q, nga i ati Q. dhe e ëma K., e lindur Ll., i lindur më datë ... në Gjakovë, tani jeton 

në Prizren, në rrugën “...” në lagjen ..., me profesion furrtar, i pa martuar, ka të kryer shkollën 

fillore, gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër 

personal ... . 

 

A.G, nga i ati A. dhe e ëma Sh., e vajzërisë  G., i lindur më ... në Prizren, ku edhe 

jeton, në rrugën “...” në lagjen ...a, me profesion zdrukthëtar, i pa martuar, ka të kryer shkollën 

fillore, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. 

personal ... . 

 

B. D, nga i ati M. dhe e ëma B., e lindur Th., i lindur më ..., në ... në Gjermani, tani me 

banim në lagjen ... në Prizren, punëtorë, i pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së 

dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,  me nr. personal .... 

 

V.H, nga i ati S. dhe e ëma Besime, e lindur Th., i lindur më ... në Prizren, ku edhe 

jeton në rrugën “...” në lagjen Dardania, punëtorë- autolimar, i pa martuar, ka të kryer shkollën 

e mesme, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. 

personal .... 
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JANË FAJTOR 

  

Të akuzuarit  

 

 Q.Qdhe A.G, me datë 06.03.2018, në orë të pa vërtetuar, në rrugën “....” në lagjen ... 

në Prizren, në shtëpinë e të dëmtuarit R.N, të akuzuarit Q.Q dhe A.G, duke vepruar në 

bashkëveprim, me qëllim që vetes ti sjellin dobi pasurore të kundërligjshme, duke ditur se në 

këtë shtëpi nuk banon askush, në atë mënyrë që përmes një kaçavidë dhe me përdorimin e 

forcës fizike, të njëjtit hapin dritaren e tualetit nga e cila hyjnë brenda në shtëpi  me qëllim për 

të vjedhur, më pas thyejnë dhe dëmtojnë shtëpinë dhe gjësendet brenda, nga ku vjedhin: 2 (dy) 

zmadhues për zërim ngjyrë e zezë, 1 (një) televizor plazma ngjyrë të zezë të markës LG dhe 1 

(një) dylbi dhe pastaj largohen pa u vërejtur nga askush. 

 

Me këto veprime në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga 

neni 327 par.1 lidhur me nenin 31  të KPRK-së. 

 

 

I akuzuari  

 

B.D se me datë 06.03.2018, në orë të pa vërtetuar në lagjen ... në Prizren, i akuzuari me 

dashje i ndihmon të akuzuarve Q.Q dhe A.G, në bartjen e sendeve dhe atë 1 (një) televizor 

plazma ngjyrë e zezë të markës LG dhe 2 (dy) zmadhues për zërim ngjyrë e zezë, për të cilat 

sende e ka ditur se janë të vjedhura, duke i dërguar të njëjtat (sendet) në podrumin e banesës së 

të akuzuarit Q.Qe të cilat gjëra të vjedhura i kanë mbuluar me një mbulesë ngjyrë të kaltër. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë në ndihmë nga neni 

327 par.1 lidhur me nenin 33  të KPRK-së. 

 

I akuzuari 

 

V.H se me datë 06.03.2018, në orë të pa vërtetuar, në shtëpinë e të pandehurit Q.Q e 

cila gjendjet në rrugën “ ...” në lagjen ... në Prizren, nga i akuzuari A.G, blen pasurinë e huaj të 

luajtshme dhe atë 1 (një) televizor plazma ngjyrë e zezë të markës LG, për të cilën e ka ditur se 

është përfituar me kryerjen e veprës penale të vjedhjes, të cilin send e blen në shumën prej 100 

euro, çmim ky joreal për këtë lloj sendi, të cilin send e kishte vjedhur i akuzuari A.G së bashku 

me të akuzuarin Q.Q dhe B.D, në shtëpinë e të dëmtuarit R.N. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të 

përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata në bazë të nenit 7, 8, 9, 41, 45, 46, 49, 50, 51, 73 dhe nenit 327 par.1 lidhur me 

nenin 31 dhe 33, dhe nenin 345 par.1  të KPRK-së, të akuzuarit i: 

 

 

 

 

 

                                                      GJYKON 
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Te akuzuarin, Q. Q 

 

DËNIM ME GJOBË 

 

Dënim me gjobë në shumë prej 200 (dyqind) euro, i cili dënim do të paguhet në afatin 

brenda 15 ditësh nga dita e  plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nëse të akuzuarit nuk mund 

apo nuk dëshirojnë ta paguaj dënimin me gjobë, gjykata të njëjtin do tua zëvendësojë dënimin 

me gjobë në dënim me burgim ashtu që për 20 (njëzetë) euro të gjobës ia llogaritë 1 (një) ditë 

burgim, gjithsej 10 (dhjetë) ditë burg dhe 

                                                                 

DËNIM ME BURGIM 

 

Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 18 (tetëmbëdhjetë) muaj, i cili 

dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

I akuzuarin, A.G 

  

DËNIM ME GJOBË 

  

Dënim me gjobë në shumë prej 200 (dyqind) euro, i cili dënim do të paguhet në afatin 

brenda 15 ditësh nga dita e  plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nëse të akuzuarit nuk mund 

apo nuk dëshirojnë ta paguaj dënimin me gjobë, gjykata të njëjtin do tua zëvendësojë dënimin 

me gjobë në dënim me burgim ashtu që për 20 (njëzetë) euro të gjobës ia llogaritë 1 (një) ditë 

burgim, gjithsej 10 (dhjetë) ditë burg dhe 

 

 

DËNIM ME BURGIM 

 

Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 18 (tetëmbëdhjetë) muaj, i cili 

dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

Te akuzuarin, B.D 

 

DËNIM ME GJOBË 

  

Dënim me gjobë në shumë prej 200 (dyqind) euro, i cili dënim do të paguhet në afatin 

brenda 15 ditësh nga dita e  plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nëse të akuzuarit nuk mund 

apo nuk dëshirojnë ta paguaj dënimin me gjobë, gjykata të njëjtin do tua zëvendësojë dënimin 

me gjobë në dënim me burgim ashtu që për 20 (njëzetë) euro të gjobës ia llogaritë 1 (një) ditë 

burgim, gjithsej 10 (dhjetë) ditë burg dhe 

 

 

 

 

DËNIM ME BURGIM 
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Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë ) muaj, i cili 

dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

Te akuzuarin, V.H 

 

DËNIM ME KUSHT 
 

Duke ia vërtetuar dënimin  me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej 1 (një) viti nuk 

kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 

Obligohen të akuzuarit secili veç e veç, që ti paguajnë shpenzimet e procedurës penale 

dhe at në shumën prej 20 euro, si dhe në emër të fondit për kompensimin e viktimave të krimit  

ta paguaj shumën prej 30 euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

I dëmtuari A.K, nga Prizreni, rr” ...” nr...., për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt juridik. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar 

aktakuzë nën numrin PP/II.nr.769-11/18 të datës 27.11.2018, ndaj të akuzuarve Q. Q, A.G, për 

shkak të veprës penale vjedhje e rëndë në bashkëkryerje nga neni 327 par.1 lidhur me nenin 31 

të KP-së,  B.Dpër shkak të veprës penale vjedhje e rëndë në ndihmë nga neni 327 par.1 lidhur 

me nenin 33 të KP-së, dhe V.H, për shkak të veprës penale blerja, pranimi ose fshehja e 

sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.1 të KP-së. 

 

Prokurori i Shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar: se Prokuroria e shtetit disponon 

me prova të mjaftueshme me të cilat ka vërtetuar dyshimin e bazuar mirë, se këtu të pandehurit 

i  kanë kryer veprat penale me të cilat ngarkohen. Një gjë e tillë vërtetohet si me prova 

personale, po ashtu edhe me ato materiale, duke përfshirë deklaratën e të dëmtuarve, deklaratat 

e vet të akuzuarve, fotoalbumin në vendin e ngjarjes si dhe shkresat tjera mbështetëse të kësaj 

lënde, mbi të gjitha këtë dyshim të bazuar mirë të Prokurorisë se Shtetit, e vërteton edhe vet 

pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve. Andaj, i propozojmë gjykatës që si rrethanë 

lehtësuesve të pandehurve të marrë parasysh pranimin e fajësisë në mënyrë vullnetare dhe 

moshën e tyre relativisht të re në kohën e kryerjes së veprës penale, ndërsa si rrethanë rënduese 

të ketë parasysh peshën e veprës penale, faktin se vepra penale është kryer kundër pasurisë dhe 

po ashtu të kaluarën kriminale të te akuzuarve. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit Q.Q - av.A.B në fjalën përfundimtarë deklaron: duke u bazuar 

në pretendimet dhe deklaratat e të mbrojturit tim të dhëna në prokurori, polici edhe sot në 

seancën e shqyrtimit, i njëjti është deklaruar dhe e pranon vullnetarisht veprën penale për të 

cilën ka dyshuar prokuroria. Sa i përket aktakuzës ne nuk e kundërshtojmë, mirëpo i propozoj 

gjykatës së çështjes, që gjatë matjes dhe shqiptimit të dënimit t’i ketë parasysh rrethanat 

lehtësuese, këtë e them me arsye sepse pranimi i veprës penale, pendimi i thellë se në të 

ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla, është i moshës së re, ndodhet në vuajtje të dënimit,  dhe 

është i dënuar me 4 vite, gjatë vizitës nga ana ime kam vërejtje se këtu i akuzuari është 
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risocializuar, është përmirësuar dukshëm dhe ka premtuar se më nuk do të bie ndesh me ligjin, 

andaj i propozoj gjyqtares që t’i shqiptoj një dënim me kusht, pasi që masa e dënimit 4 vite, 

mbrojtja mendon se nuk do të ketë efekt pasi që i njëjti është i moshës së re, ka nevoje për 

krijimin e familjes, është i gjendjes së dobët ekonomike, duke kërkuar nga ana e gjykatës qe të 

shqiptoj dënim sa me të butë. 

 

I akuzuari Q.Q në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar: është penduar për veprën që 

ka kryer, kam qenë i moshës së re, i premtoj gjykatës që në të ardhmen nuk do të përsërisë më 

vepra të tilla penale. 

 

I akuzuari A.G në fjalën e tij përfundimtare deklaron: e pranoj veprën e cila më vihet në 

barrë,  duke shtuar së. të gjitha këto vepra që i kam kryer, janë në të njëjtën kohë dhe i premtoj 

gjykatës që në të ardhmen nuk do të përsërisë më vepra të tilla penale ose ndonjë vepër tjetër të 

paligjshme. 

 

I akuzuari B.D në fjalën e tij përfundimtare deklaron: pendohem për veprën që kam 

kryer dhe i premtoj gjykatës që më kurrë nuk do të përsërisë vepra të tilla. Këto që kanë 

ndodhur,  kanë ndodhur për shkak të moshës së re. 

 

I akuzuari V.H në fjalën e tij përfundimtare deklaron: pendohem për veprën që kam 

kryer, sa i përket veprave penale është hera e parë që kam pasur kësi rasti, do të mundohem që 

në të ardhmen të jemi më i kujdesshëm. 

 

Gjykata nga pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve dhe provave materiale nga 

shkresat e lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Se të akuzuarit Q.Q dhe A.G:  me datë 06.03.2018, në orë të pa vërtetuar, në rrugën 

“...” në lagjen ... në Prizren, në shtëpinë e të dëmtuarit R.N, të akuzuarit Q.Qdhe A.G, duke 

vepruar në bashkëveprim, me qëllim që vetes ti sjellin dobi pasurore të kundërligjshme, duke 

ditur se në këtë shtëpi nuk banon askush, në atë mënyrë që përmes një kaqavide dhe me 

përdorimin e forcës fizike, të njëjtit hapin dritaren e tualetit nga e cila hyjnë brenda në shtëpi  

me qëllim për të vjedhur, më pas thyejnë dhe dëmtojnë shtëpinë dhe gjësendet brenda, nga ku 

vjedhin: 2 (dy) zmadhues për zërim ngjyrë e zezë, 1 (një) televizor plazma ngjyrë të zezë të 

markës LG dhe 1 (një) dylbi dhe pastaj largohen pa u vërejtur nga askush. Po ashtu për te 

akuzuari B.D, ka vërtetuar ketë gjendje faktike, se me datë 06.03.2018, në orë të pa vërtetuar 

në lagjen Dardania në Prizren, i akuzuari me dashje i ndihmon të akuzuarve Q.Qdhe A.G, në 

bartjen e sendeve dhe atë 1 (një) televizor plazma ngjyrë e zezë të markës LG dhe 2 (dy) 

zmadhues për zërim ngjyrë e zezë, për të cilat sende e ka ditur se janë të vjedhura, duke i 

dërguar të njëjtat (sendet) në podrumin e banesës së të akuzuarit Q.Q e të cilat gjëra të vjedhura 

i kanë mbuluar me një mbulesë ngjyrë të kaltër, si dhe për  akuzuarin V.H, se me datë 

06.03.2018, në orë të pa vërtetuar, në shtëpinë e të pandehurit Q.Q e cila gjendjet në rrugën “ 

...” në lagjen ...në Prizren, nga i akuzuari A.G, blen pasurinë e huaj të luajtshme dhe atë 1 (një) 

televizor plazma ngjyrë e zezë të markës LG, për të cilën e ka ditur se është përfituar me 

kryerjen e veprës penale të vjedhjes, të cilin send e blen në shumën prej 100 euro, çmim ky 

joreal për këtë lloj sendi, të cilin send e kishte vjedhur i akuzuari A.G së bashku me të 

akuzuarin Q.Q dhe B.D, në shtëpinë e të dëmtuarit R.N. 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga provat të cilat gjenden në shkresat 

e lëndës dhe nga pranimi vullnetar i fajësisë nga ana e të akuzuarve, me ç ‘rast gjykata sipas 

detyrës zyrtare pas shikimit të shkresave të lëndës dhe provave materiale në të cilat është 
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mbështetur aktakuza e prokurorit të shtetit nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e pa pranueshme, 

gjithashtu në tërësi është vërtetuar se të akuzuarit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajit për veprën penale e cila i vihet në barrë e që pranimi i fajit është bërë në mënyrë 

vullnetare dhe pa kushtëzim dhe mbështet në fakte dhe prova materiale. Provat të cilat janë 

paraqitur në aktakuzë, për të cilat të akuzuarit me kohë kanë qenë të njoftuar dhe atë në pajtim 

me nenin 246 e 244 të KPPK, në veprimet e të akuzuarve Q.Q dhe A.G formohen të gjitha 

elementet e veprës penale vjedhje e rëndë në bashkëkryerje nga neni 327 par.1 lidhur me nenin 

31 të KP-së, në veprimet e te akuzuarit B.D formohen te gjitha elementet e  veprës penale 

vjedhje e rëndë në ndihmë nga neni 327 par.1 lidhur me nenin 33 të KP-së, si dhe në veprimet 

e te akuzuarit V.H, janë formuar te gjitha elementet e  veprës penale blerja, pranimi ose fshehja 

e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.1 të KP-së, dhe për këtë të 

akuzuarit i shpalli fajtor dhe i shqiptoj dënimin me gjobë dhe dënimin me burgim duke e 

vërtetuar përgjegjësinë e tyre penalo juridike. 

 

Gjykata, sipas detyrës zyrtare në harmoni me nenin 257 të KPPK, nuk gjeti se ekziston 

ndonjë provë e papranueshme e cila është marrë në kundërshtim me dispozitat ligjore e cila do 

të vente në dyshim dhe do të bënte të papranueshëm pranimin e fajësisë. Gjithashtu, gjykata 

konsideroi se nuk ekzistojnë rrethana të përcaktuara nga neni 253 të KPPK, të cilat do të 

konsistonin në krijimin e situatës dhe rrethanave për hedhjen e aktakuzës.    

 

Gjatë shqyrtimit të dyztë, gjykata në tërësi ka vërtetuar se të akuzuarit Q.Q, A.G dhe 

B.D, si dhe ne shqyrtimin e dyte i akuzuari V.H e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajësisë, për veprën penale e cila i vihet në barrë, me ç ‘rast nga ana e të akuzuarve në 

mënyrë vullnetare është pranuar fajësia, pa kushtëzime, pa presione dhe askush nuk ka bërë 

premtim të kundërligjshëm i cili do ti shtyjë në pranimin e fajësisë, por e gjithë kjo është bërë 

me vullnetin e tyre dhe në harmoni me dispozitat e neneve 233, 246 dhe 248 të KPPK. Gjykata 

gjithashtu nga të akuzuarit ka vërtetuar se pranimin e fajësisë për veprën penale e cilat iu vihen 

në barrë e kanë pranuar pa asnjë presion me vullnet të plotë dhe heqin dorë nga e drejta në 

gjykim të rregullt, respektivisht nga të gjitha të drejtat që kanë të bëjnë me gjykimin e rregullt. 

   

Me rastin e marrjes së dënimit ndaj të akuzuarve gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat në 

kuptim të dispozitave të nenit 73 të KPK të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së 

dënimit, si rrethana lehtësuese gjykata mori parasysh pranimi e fajësisë nga ana e të akuzuarve, 

sjelljen korrekt ne gjykatë, moshën e tyre. Ndërsa si rrethana renduese gjykata mori parasysh te 

kaluarën kriminale, për te akuzuarin Q.Q aktgjykimi i plotfuqishëm PKR. Nr.60/18 i datës 

06.08.2019, i plotfuqishëm prej datës 09.11.208, për te akuzuarit A.G dhe V. H, aktgjykim i 

P.nr. 1229/ 17 i datës 07.08.2017, i plotfuqishëm prej dt. 04.12.2017. Gjithashtu për te 

akuzuarit Q.Q, A.G dhe B.D janë ne zhvillim e sipër disa procedura për veprat e njëjta penale.   

Gjykata ka marr parasysh edhe natyrën e veprës penale, ku këto vepra kohëve te fundit janë 

shpeshtuar  dhe janë shumë shqetësueses për banoret e kësaj ane . Andaj gjykata për te 

akuzuarin Q.Q dhe A.G i shqiptoi dënimin me gjobë dhe dënimin me burgim, po ashtu edhe 

për te akuzuarin B.D, i shqiptoi dënimin me gjobë dhe dënimin me burgim, si dhe për te 

akuzuarin V.H i shqipton dënim me kushte, duke konsideruar se dënimet e shqiptuar i 

përgjigjen shkallës së përgjegjësisë së tyre dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit 

që në të ardhmen të jenë më të kujdesshëm dhe të përmbahen nga veprimet e tilla. 

 

Vendimi mbi kërkesën pasurore – juridike është marrë konform nenit 463 par.2 të 

KPPK-së. 
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Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në pajtim me nenin 453 të 

KPPK.  

 

Vendimi mbi taksën gjyqësore në emër të kompensimin e të viktimave të krimit, është 

marrë në pajtim me neni 39 par.3 nën par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit 

Nr.05/L-036. 

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

 

 
 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:061956, 23.12.2019 

  

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Arjeta Gashi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


