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Numri i lëndës: 2019:203491 

Datë: 25.02.2021 

Numri i dokumentit:     01541405 

 

P.nr.1573/19 

                                                              NË EMËR TË POPULLIT 

 

              GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm, 

gjyqtarja e vetme gjykuese Vjollca Buzhala, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesionale 

Hilmi Elshani, në çështjen penale kundër të akuzuarëve: E.Sh., nga Prizreni, për shkak të veprës 

penale të vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, B.Sh., 

nga Prizreni, për shkak të veprës penale blerje, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me 

kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.1 të KPRK-së, L.N., dhe D.P., që të dytë nga Prizreni, 

për shkak të veprës penale blerje, pranimi ose fsheja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës 

penale nga neni 345 par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore 

në Prizren - Departamentit të Përgjithshëm PP/II.nr.1605-3/19 të datës 25.11.2019, pas mbajtjes 

së seancës publike të shqyrtimit gjyqësor, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Mehrem Hoxha, 

të akuzuarave E.Sh., B.Sh., L.N., D.P., me datë 27.01.2021, morri dhe publikisht shpalli këtë:  

                                                                 A K T G J Y K I M 

 

Të akuzuarit: 

 

I.E.Sh., nga i ati ..........., e ëma ..........., e vajzërisë ..........., i lindur më datën ...........në Prizreni, 

ku dhe jeton në rrugën “...........” p.nr., punëtor, i pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, i 

gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, me numër personal të letërnjoftimit ..........., shtetasi i  

Republikës së  Kosovës. 

 

II.B.Sh., nga i ati ..........., e ëma ..........., e vajzërisë ..........., i lindur më datën ...........në Prizreni, 

ku dhe jeton në rrugën “...........” p.nr., punëtor, i pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, i 

gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetasi i  Republikës së  Kosovës. 

 

III.L.N., nga i ati ..........., e ëma ..........., e vajzërisë ..........., i lindur më datën ...........në Prizreni, 

ku dhe jeton në rrugën “...........” nr....., punëtor, i pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, i 

gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, me numër personal të letërnjoftimit ...........shtetasi i  

Republikës së  Kosovës. 

 

IV.D.P., nga i ati ..........., e ëma ..........., e vajzërisë ..........., i lindur më datën ...........në Prizreni, 

ku dhe jeton në rrugën “...........” p.nr., punëtor, i pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, i 

gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, me numër personal të letërnjoftimit ..........., shtetasi i  

Republikës së  Kosovës. 
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I. I akuzuari E.Sh.,:   

 

                                              ËSHTË FAJTOR 

 

           Se me atë datën 28.06.2019, gjatë orëve të natës në Prizren, në rrugën “...........” në 

bashkëryerje me të miturit, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin 

tjetër ia marrin pasurin e luajtshme të dëmtuarit F.R., në atë mënyrë që shfrytëzojnë momentin e 

volitshëm në orët e vona të natës me mjet të përshtatshëm –kaçavidë hapin derën e puntorisë 

“...........” pronë e dëmtuarit, hynë brenda dhe nga aty marrin dy flekas të markës “BOSCH” 5 

makina shpuese (Burrëmashina), ku njëra nga to e markës “BOSCH” me numër serik U........... 
si dhe 2 Hillt të markës “MAKITA” dhe gjësende tjera dhe largohen nga vendi i ngjarjes. 

 

Këso dore ka kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

           Andaj gjykata në bazë të dispozitave të lartëshënuara dhe neneve  4, 7, 17, 38, 39, 

40, 43, 46 paragr.1 pika 1.1, 47, 48, 69, 71 par.1 pika 1.3 të KPRK-së dhe nenin 365 të KPP-

së, të akuzuarit ia shqipton: 

 

                                               DËNIMIN ME KUSHT DHE ME GJOBË 

 

            Duke ja vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej  6 (gjashtë) muajve i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari  brenda kohës së verifikimit prej 1 (një) viti nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale. 

 

              Duke ia vërtetuar dënimin me gjobë në shumën prej 500 € (pesëqindë euro), të cilën 

shumë i akuzuari duhet ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, e nëse i akuzuari nuk e paguan dënimim me gjobë, i njëjti do të zëvendësohet me 

dënim me burgim, ashtu që një ditë burgim llogaritet me 20 € (njëzet euro)  gjobë, respektivisht 

25 (njëzet e pesë) ditë burgim. 

 

 

II. I akuzuari B.Sh.,:   

 

                                               ËSHTË FAJTOR 

 

           Se me atë datën 28.06.2018 deri më datën 27.07.2018, fshehë apo në çfarëdo mënyre tjetër 

siguron ose fsheh sendin apo pasurin e cila e din se është kryerjen e veprës penale në atë mënyrë 

që pasi i pandehuri E.Sh., dhe Z.B., kryejnë veprën penale të pëshkruar si në dispozitivin e parë 

i pandehuri gjësendet e vjedhura ndaj të pandehurit B.Sh., dhe E.Sh., dhe atë një makinë shpuese 

(burrëmashinë), ngjyrë e kaltër e markës “BOSCH” një fleks ngjyrë të gjelbërt “METABO” me 

numër serik: ........... dhe një Hillt ngjyrë të verdhë me të hirit me mbi shkrimin RPD:1200, ia 

shet të pandehurit D.P.,   

 

          Këso dore ka kryer veprën penale blerje, pranmi ose fsheja e sendeve të përfituara 

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

 

           Andaj gjykata në bazë të dispozitave të lartëshënuara dhe neneve  4, 7, 17, 38, 39, 

40, 43,  47, 48, 69, 71 par.1 pika 1.3 të KPRK-së dhe nenin 365 të KPP-së, të akuzuarit ia 

shqipton: 

 

                                                            DËNIMIN ME KUSHT  
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            Duke ja vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej  6 (gjashtë) muajve i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari  brenda kohës së verifikimit prej 1 (një) viti nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale. 

 

 

 III. I akuzuari L.N.,:   

 

                                            ËSHTË FAJTOR 

 

           Se me atë datën 28.06.2018 deri më datën 27.07.2018, blen sendin për të cilën e din se 

është përfituar me kryerjen e veprës penale në atë mënyrë që nga të pandehurit B.Sh.,  blenë 

sendet dhe atë: Një makinë shpuese (burrëmashin;) ngjyrë e kaltër e marksës “AEG” dhe një 

makinë shpuese (burrëmashinë), ngjyrë të verdhë të markës “CTAPT”, një makinë shpuese e 

markës “GRAFT”, një makinë shpuese (burrëmashinë) ngjyrë e kaltërt e markës 

“INTERKRENN”, një makinë shpuese (burrëmashinë)  me ngjyrë të kuqe e markës BLACK& 

DECKER, për të cilat e ka ditur se janë të përfituar nga kryerja e veprës penale.   

 

            Këso dore ka kryer veprën penale blerje, pranmi ose fsheja e sendeve të përfituara 

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

 

 

            Andaj gjykata në bazë të dispozitave të lartëshënuara dhe neneve  4, 7, 17, 38, 39, 

40, 43,  47, 48, 69, 71 par.1 pika 1.3 të KPRK-së dhe nenin 365 të KPP-së, të akuzuarit ia 

shqipton: 

 

                                                           DËNIMIN ME KUSHT  

 

            Duke ja vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej  6 (gjashtë) muajve i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari  brenda kohës së verifikimit prej 1 (një) viti nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale. 

 

              

IV. I akuzuari D.P.,:   

 

                                         ËSHTË FAJTOR 

 

           Se me atë datën 28.06.2018 deri më datën 27.07.2018, blen sendin për të cilën e din se 

është përfituar me kryerjen e veprës penale në atë mënyrë që nga të pandehurit E.Sh., dhe Z.B., 

blen sendet dhe atë: Një makinë shpuese (burrëmashinë) ngjyrë e kaltër e markës “BOSCH” dhe 

një makinë shpuese (burrëmashinë),një fleks ngjyrë të gjelbërt “METABO”, me numër serik: 

........... dhe një Hillt ngjyrë të verdhë me të hirit me mbi shkrimin RPD: 1200, për të cilat e ka 

ditur se janë të përfituar nga kryerja e veprës penale.    

 

          Këso dore ka kryer veprën penale blerje, pranmi ose fsheja e sendeve të përfituara 

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

 

           Andaj gjykata në bazë të dispozitave të lartëshënuara dhe neneve  4, 7, 17, 38, 39, 

40, 43,  47, 48, 69, 71 par.1 pika 1.3 të KPRK-së dhe nenin 365 të KPP-së, të akuzuarit ia 

shqipton: 

 

                                                       DËNIMIN ME KUSHT  
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            Duke ja vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej  6 (gjashtë) muajve i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari  brenda kohës së verifikimit prej 1 (një) viti nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale. 

 

            Obligohen të akuzuarit secili veq e veq ti paguajnë shpenzimet e procedurës penale dhe 

atë: në emër të paushallit gjyqësor shumën me nga 20 euro dhe emër të kompenzimit të viktimave 

krimit  shumën me nga 30 euro , të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

                                                              A r s y e t i m 

 

              Prokuroria Themelore në Prizren, ka parashtruar aktakuzë nën PP/II.nr.1605-3/19 të 

datës 25.11.2019, kundër të akuzuarëve: E.Sh., nga Prizreni, për shkak të veprës penale të vjedhje 

e rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, B.Sh., nga Prizreni, për 

shkak të veprës penale blerje, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës 

penale nga neni 345 par.1 të KPRK-së, L.N., dhe D.P., që të dytë nga Prizreni, për shkak të 

veprës penale blerje, pranimi ose fsheja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga 

neni 345 par.1 të KPRK-së dhe Z.B., nga Prizreni, për shkak se në bashkëryerje ka kryer veprën 

penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, i cili në 

shqyrtimin fillestar nuk e pranoj fajësinë për veprën penale që u vihet në barrë, i njëjti heq dorë 

nga shqyrtimi i dytë dhe kërkoj nga gjykata që të caktoj shqyrtimin kryesor. Ashtu që, gjykata e  

aprovoj kërkesën e të akuzuarit Z.B., për veçim të procedurës dhe morri aktvendim të veçantë 

më datën 27.01.2021. 

 

           Gjykata ka mbajtur shqyrtimin fillestar me dt.27.01.2021, në prezencën e palëve. Është 

lexuar aktakuza nga prokurori, të akuzuarit kanë deklaruar se e kanë kuptuar akuzën dhe e 

pranojn fajësinë për veprat penale që i vihet në barrë. 

 

Prokurori i Shtetit nuk e ka kundërshtuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarëve dhe 

ka konsideruar se pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare, ku të akuzuarit paraprakisht 

janë udhëzuar nga gjyqtarja gjykues për pasojat e pranimit të fajësisë. 

  

            I akuzuari E.Sh., ka deklaruar se: e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën 

akuzohet sipas dispozitivit nën I të aktakuzës, duke shtuar se ndihet tej i penduar për veprimin e 

bërë dhe se është e vërtetë se në ditën kritike kanë qenë në mahallën me F.Th., dhe S.K., të cilët 

njëherit edhe ata kanë qenë të akuzuar dhe kani kryer veprën penale për të cilën ngarkohen. I 

njëjti premton dhe garanton që në të ardhmen nuk do të kryej veprime të tilla inkriminuese apo 

të ngjashme, andaj kërkon nga gjyqtarja gjykuese që ti merr parasysh këto rrethana dhe të 

shqiptoj një dënim më të butë: pasi që është i gjendjes së rëndë ekonomike, në familje punon 

vetëm babai i tij, i cili e mban tërë familjen. 

   

            I akuzuari B.Sh., ka deklaruar se: e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën 

akuzohet sipas dispozitivit të aktakuzës, duke shtuar se ndihet tej i penduar për veprimin e bërë. 

I njëjti premton dhe garanton që në të ardhmen nuk do të kryej veprime të tilla inkriminuese apo 

të ngjashme, andaj kërkon nga gjyqtarja gjykuese që ti merr parasysh këto rrethana dhe të 

shqiptoj një dënim më të butë: pasi që është i gjendjes së rëndë ekonomike, në familje punon 

vetëm babai i tij, i cili e mban tërë familjen dhe se ka gabuar duke pranuar këto mallra dhe duke 

mos menduar që këto mallara janë të vjedhura. 

 

             I akuzuari L.N., ka deklaruar se: e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet 

sipas dispozitivit të aktakuzës, duke shtuar se ndihet tej i penduar për veprimin e bërë. I njëjti 
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mëtutje tregon se punon si mekanik me kerra dhe motora dhe veç se i ka ardhur si ofert që ti 

pranon këto mallara me çmim të lirë duke mos menduar për pasojat, sepse nuk e ka ditur se janë 

të vjedhura, ashtu që i njëjti premton gjykatës se në të ardhmen nuk do të kryej veprime të tilla 

inkriminuese apo të ngjashme. 

 

            I akuzuari D.P., ka deklaruar se: e pranon fajësinë për veprën penale e cila i vihet në 

barrë, sipas dispozitivit të aktakuzës, duke shtuar se ndihet tej i penduar për veprimin e bërë. I 

njëjti mëtutje tregon nuk e ka ditur se këto mallra janë të vjedhura, këto mallra I ka pranuar nga 

E. ........... dhe Z........... i ka dhënë një flesk, andaj kërkon nga gjyqtarja gjykuese që ti merr 

parasysh këto rrethana dhe të shqiptoj një dënim më të butë: pasi që është i gjendjes së rëndë 

ekonomike, i pa punë dhe premton gjykatës se në të ardhmen nuk do të kryej veprime të tilla 

inkriminuese apo të ngjashme. 

 

Gjykata në shqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

             Se i akuzuari E.Sh., me atë datën 28.06.2019, gjatë orëve të natës në Prizren, në rrugën 

“...........” në bashkëryerje me të miturit, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete 

apo për personin tjetër ia marrin pasurin e luajtshme të dëmtuarit F.R., në atë mënyrë që 

shfrytëzojnë momentin e volitshëm në orët e vona të natës me mjet të përshtatshëm –kaçavidë 

hapin derën e puntorisë “...........” pronë e dëmtuarit, hynë brenda dhe nga aty marrin dy flekas 

të markës “BOSCH” 5 makina shpuese (Burrëmashina), ku njëra nga to e markës “BOSCH” me 

numër serik U........... si dhe 2 Hillt të markës “MAKITA” dhe gjësende tjera dhe largohen nga 

vendi i ngjarjes. 

 

              Se i akuzuari B.Sh., me atë datën 28.06.2018 deri më datën 27.07.2018, fshehë apo në 

çfarëdo mënyre tjetër siguron ose fsheh sendin apo pasurin e cila e din se është kryerjen e veprës 

penale në atë mënyrë që pasi i pandehuri E.Sh., dhe Z.B., kryejnë veprën penale të pëshkruar si 

në dispozitivin e parë i pandehuri gjësendet e vjedhura ndaj të pandehurit B.Sh., dhe E.Sh., dhe 

atë një makinë shpuese (burrëmashinë), ngjyrë e kaltër e markës “BOSCH” një fleks ngjyrë të 

gjelbërt “METABO” me numër serik: ........... dhe një Hillt ngjyrë të verdhë me të hirit me mbi 

shkrimin RPD:1200, ia shet të pandehurit D.P.,.  

 

       Se i akuzuari L.N., me atë datën 28.06.2018 deri më datën 27.07.2018, blen sendin për 

të cilën e din se është përfituar me kryerjen e veprës penale në atë mënyrë që nga të pandehurit 

B.Sh., blenë sendet dhe atë: Një makinë shpuese (burrëmashin;) ngjyrë e kaltër e marksës “AEG” 

dhe një makinë shpuese (burrëmashinë), ngjyrë të verdhë të markës “CTAPT”, një makinë 

shpuese e markës “GRAFT”, një makinë shpuese (burrëmashinë) ngjyrë e kaltërt e markës 

“INTERKRENN”, një makinë shpuese (burrëmashinë)  me ngjyrë të kuqe e markës BLACK& 

DECKER, për të cilat e ka ditur se janë të përfituar nga kryerja e veprës penale.  

 

             Se i akuzuari D.P., me atë datën 28.06.2018 deri më datën 27.07.2018, blen sendin për 

të cilën e din se është përfituar me kryerjen e veprës penale në atë mënyrë që nga të pandehurit 

E.Sh., dhe Z.B., blen sendet dhe atë: Një makinë shpuese (burrëmashinë) ngjyrë e kaltër e markës 

“BOSCH” dhe një makinë shpuese (burrëmashinë),një fleks ngjyrë të gjelbërt “METABO”, me 

numër serik: ........... dhe një Hillt ngjyrë të verdhë me të hirit me mbi shkrimin RPD: 1200, për 

të cilat e ka ditur se janë të përfituar nga kryerja e veprës penale.    

 

             Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga të akuzuarit  

E.Sh., B.Sh., L.N., dhe D.P., të cilët në shqyrtimin fillestar vullnetarisht kanë pranuar fajësinë, 

andaj edhe gjykata nuk ka administruar provat. Gjykata sipas detyrës zyrtare ka gjetur se nuk 

ekziston ndonjë provë e pa pranueshme, po ashtu në tërësi është vërtetuar se të akuzuarit, kanë 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprat penale të cila i vihet në barrë dhe ky 
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pranim janë bërë pa kushtëzim dhe vullnetarisht nga ana e tyre, se pranimi i fajësisë mbështet në 

fakte dhe prova të çështjes që përmban aktakuza dhe se të akuzuarit prej fillimit të hetimeve e 

gjerë në këtë shqyrtim kanë qenë të njoftuar me të gjitha provat materiale, të cilat i ka paraqitur 

përfaqësuesi i aktakuzës dhe të cilat asnjëherë nuk i kanë kundërshtuar dhe se aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

       Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarëve 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprave penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit të shpall fajtor dhe të gjykoj në bazë të ligjit, 

e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tyre. 

 

       Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit,  gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 69 të KPRK-së të cilat ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarëve, shprehje për keqardhje për rastin që ka ndodhur, 

premtojnë gjykatës së veprimet e tilla nuk do të ndodh më dhe se kanë pasur qëndrimet e tyre 

korrekt gjatë procesit gjyqësor. Kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur 

në përfundim se me dënimet të shqiptuara, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij dhe ky dënim i 

shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprat penale të kryer dhe me 

rrethanat personale të cilat i posedojnë të akuzuarit dhe se shqiptimi i dënimit të tillë do të ndikojë 

që i akuzuarit të përmbahet nga veprimet kundërligjore. 

 

      Vendimi mbi  shpenzimet e procedurës dhe  paushallin gjyqësor u muar në kuptim të 

nenit 450 dhe 453 par.1 të KPPK-së. 

 

             Vendimi për programin e kompensimit  të viktimave të krimit është marrë në kuptim të 

nenit 39 parag.3 pika 1 të Ligjit me numër 05/L-036. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  
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G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Vjollca  Buzhala 

 

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. 


