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Numri i lëndës: 2018:006187 

Datë: 27.10.2022 

Numri i dokumentit:     03578038 

 

 

P.nr.324/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 

         GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Gani Kastrati me bashkëpunëtorin profesional Ali Kosova, në lëndën penale 

kundër të akuzuarve A.B., nga Prizreni, Rr.A.Sh., nr........, Sh.K., nga Prizreni. Rr....... nr....... 

dhe E.G., nga Prizreni, Rr........ nr...., për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale 

vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 pika 1.1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës Nr.04/L-082, të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren nr. 

PP/II.nr.1793-5/17 të datës 28.02.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar në prezencën e 

Prokurorit të Shtetit Besim Susuri, dhe të akuzuarve me datë 26.10.2022 publikisht mori dhe 

shpalli  këtë:  

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

 

Të akuzuarit: 

 

A.B.,, nga i ati . ........, e ëma ........, e vajzërisë ........, i lindur më datë ........në Prizren, ku 

edhe jeton në Rr.A.Sh., nr. ........, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së dobët 

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

 

Sh.K.,, nga i ati ........, e ëma ........, e vajzërisë ........, i lindur më datë ........në Prizren, ku 

edhe jeton në Rr. ........nr. ........, i martuar, baba i një fëmiu, i gjendjes së dobët ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

E.G.,, nga i ati ........, e ëma ........, e vajzërisë ........, i lindur më datë ........në Prizren, ku 

edhe jeton në Rr. ........nr....., i martuar baba i dy fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes 

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

 

 

 

JANË FAJTOR 
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          Sepse me datën 20.06.2017, ndërmjet orës 8-12, në shtëpinë e të dëmtuarit Q.B., e cila 

gjendet në Prizren, në rrugën “........” të akuzuarit në bashkëpunim dhe koordinim të veprimeve 

në mes veti, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër duke 

depërtuar me forcë në hapësirat e mbyllura të shtëpisë, duke dëmtuar dritaren e shtëpisë, prej nga 

kanë marrur një TV plazma në vlerë reth 1,000 euro, një biçikletë në vlerë rreth 100 euro, një 

fshesë elektrike në vlerë rreth 100 euro, si dhe kanë demoluar dhomat e shtëpisë duke i shkaktuar 

të dëmtuarit dëme materiale të konsiderueshme. 

 

     -Këso dore në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Vjedhje e rëndë nga neni 

327 par.1 pika 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së Nr.04/L-082. 

 

       Andaj gjykata në kuptim të nenit 4, 7, 21, 41, 42, 43, 46, 49, 73, 74, 75 e 76  nenit 327 

par.1 pika 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe nenit 365 të KPPK-së. të akuzuarve i shqipton: 

 

Të akuzuarit A.B., 

 
 

  DËNIMIN ME GJOBË 
 

        

Në shumë prej 500.00 (pesëqindë) euro, të cilën shumë i akuzuari duhet ta paguaj në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nëse dënimi me gjobë nuk 

mund të ekzekutohet as me detyrim i njëjti do të zëvendësohet me dënim me burgim duke 

llogaritur 20 € për një ditë burgim, përkatësisht 15 (pesëmbëdhjetë) ditë burgim. 
 

 

                                                           DËNIMIN ME KUSHT   
 

        

Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej 2 (dy) viteve nuk kryen vepër të 

re penale. 
        

Të akuzuarit Sh.K., 

 

 

DËNIMIN ME GJOBË 
 

        

Në shumë prej 500.00 (pesëqindë) euro, të cilën shumë i akuzuari duhet ta paguaj në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nëse dënimi me gjobë nuk 

mund të ekzekutohet as me detyrim i njëjti do të zëvendësohet me dënim me burgim duke 

llogaritur 20 € për një ditë burgim, përkatësisht 15 (pesëmbëdhjetë) ditë burgim. 
 

                                                            

 

DËNIMIN ME KUSHT 
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       Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej 2 (dy) viteve nuk kryen vepër të 

re penale. 
 

Të akuzuarit E.G.,      
 

  DËNIMIN ME GJOBË 
 

        

Në shumë prej 500.00 (pesëqindë) euro, të cilën shumë i akuzuari duhet ta paguaj në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nëse dënimi me gjobë nuk 

mund të ekzekutohet as me detyrim i njëjti do të zëvendësohet me dënim me burgim duke 

llogaritur 20 € për një ditë burgim, përkatësisht 15 (pesëmbëdhjetë) ditë burgim. 
 
 

                                                           DËNIMIN ME KUSHT   
 

        

Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej 2 (dy) viteve nuk kryen vepër të 

re penale. 
                                            

Obligohen të akuzuarit që të paguajnë të gjitha shpenzimet e procedurës penale dhe atë  

në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor secili veç e veç shumën prej 20.00€, dhe në emër 

të kompensimit për viktimat e krimit secili veç e veç shumën 30.00€, të gjitha këto në afat prej 

15 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

           I dëmtuari Q.B., nga Prizreni, Rr. ........, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në konstest të rregullt civilo-juridik. 
 
 

A r s y e t i m 

 

          

Prokuroria Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën PP/II.nr.1793-5/17 të datës 28.02.2018, kundër të akuzuarve A.B., , Sh.K., 

dhe E.G., të gjithë nga Prizreni, për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vjedhje 

e rëndë  nga neni 327 par.1 pika 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së Nr.04/L-082. 

 

 Gjykata në këtë çështje penale ka caktura shqyrtimit fillestar në të cilën të akuzuarit pas 

deklarimit lidhur me aktakuzën e Prokurorisë së shtetit PP/II.nr. 1793-5/17 të dt. 28.02.2018 e 

kanë pranuar fajësinë në të gjitha pikat e aktakuzës.  

 

        I akuzuari A.B., në shqyrtimin fillestar ka deklaruar: se e pranon fajësinë 

vullnetarisht, është penduar për një veprim të tillë, në kohën kur është kryer vepra ka qenë i 

moshës së re dhe nuk i ka kuptuar pasojat, shpreh kërkim falje ndaj të dëmtuarve, sendet të cilat 

i kanë marrur nga të dëmtuarit u janë kthyer në shtëpitë e tyre, premton dhe zotohet se më kurrë 

nuk do të përsërisë veprime të tilla të kundërligjshme, është mbajtës i vetëm i familjes, i pa punë, 

i gjendjes së dobët ekonomike materiale edhe njehërë premtoj se më kurrë nuk do të përsërisë 

vepra të tilla të kundërligjshme dhe e lus gjykatën që të më shqiptoj një dënim sa më të butë. 
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       I akuzuari Sh.K., në shqyrtimin fillestar ka deklaruar: se e pranon fajësinë 

vullnetarisht, është penduar për një veprim të tillë, në kohën kur është kryer vepra ka qenë i 

moshës së re dhe nuk i ka kuptuar pasojat, shprehi kërkim falje ndaj të dëmtuarve, sendet të cilat 

i kemi marrur nga të dëmtuarit u janë kthyer në shtëpitë e tyre, premton dhe zotohet se në të 

ardhmen më kurrë nuk do të përsërisë veprime të tilla të kundërligjshme, tani është  i martuar e 

ka një fëmijë, do t’i kthehet jetës normale, është mbajtës i vetëm i familjes, i pa punë, i gjendjes 

së dobët ekonomike materiale edhe njehërë premton se më kurrë nuk do të përsërisë vepra të tilla 

të kundërligjshme dhe e lus gjykatën që të më shqiptoj një dënim sa më të butë. 

 

      I akuzuari E.G., në shqyrtimin fillestar ka deklaruar: se e pranon fajësinë 

vullnetarisht, është penduar për një veprim të tillë, në kohën kur është kryer vepra ka qenë i 

moshës së re dhe nuk i ka kuptuar pasojat, shprehi kërkim falje ndaj të dëmtuarve, sendet të cilat 

i kemi marrur nga të dëmtuarit u janë kthyer në shtëpitë e tyre, premtom dhe zotohet se në të 

ardhmen më kurrë nuk do të përsërisë veprime të tilla të kundërligjshme, tani është i martuar i 

ka dy fëmijë të sapo lindur, do t’i kthehet jetës normale, është mbajtës i vetëm i familjes, i pa 

punë, i gjendjes së dobët ekonomike materiale edhe njehërë premtoj se më kurrë nuk do të 

përsërisë vepra të tilla të kundërligjshme, gruaja me dy fëmijët dhe unë jetojmë në një familje 

dhe nuk ka kush të kujdeset për ta dhe e lus gjykatën që të më shqiptoj një dënim sa më të butë. 

 

        Prokurori i shtetit nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e këtu të akuzuarve 

meqenëse të njejtit pranimin e fajësisë sa i përket veprës penale në bashkëkryerje e kanë bërë 

vullnetarisht, që është në pajtim me nenin 248 të KPPK-së. 

 

 Gjykata në seancën e shqyrtimit fillestar ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

 

 Sepse me datën 20.06.2017, ndërmjet orës 8-12, në shtëpinë e të dëmtuarit Q.B., e cila 

gjendet në Prizren, në rrugën “........” të akuzuarit në bashkëpunim dhe koordinim të veprimeve 

në mes veti, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër duke 

depërtuar me forcë në hapësirat e mbyllura të shtëpisë, duke dëmtuar dritaren e shtëpisë, prej nga 

kanë marrur një TV plazma në vlerë reth 1,000 euro, një biçikletë në vlerë rreth 100 euro, një 

fshesë elektrike në vlerë rreth 100 euro, si dhe kanë demoluar dhomat e shtëpisë duke i shkaktuar 

të dëmtuarit dëme materiale të konsiderueshme. 

 

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

akuzuarve të cilët në shqyrtimin fillestar vullnetarisht e kanë pranuar fajësinë, andaj edhe gjykata 

nuk ka administruar provat.Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e pa 

pranueshme, gjatë pranimit të fajësisë gjykata konstatoi se të akuzuarit e kanë kuptuar natyrën 

dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga të akuzuarit, pranimi i fajit 

mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e prezentuara nga Prokurori 

i shtetit dhe çdo provë tjetër, për të cilat të akuzuarit kanë qenë të njoftuar me kohë në pajtim me 

nenin 248 par.1 nën par.1.1, 1.2, 1.3 dhe par.2 të KPPK-së, ku nga të cekurat më lartë gjykata ka 

ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarve formohen të gjitha elementet e veprës penale 

vjedhje e rëndë në bashkëkryerje nga neni 327 par.1 pika 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së dhe 

për këtë gjykata e shpalli fajtor dhe i shqiptoj dënimin me gjobë dhe me kusht duke e vërtetuar 

përgjegjësinë e tyre penale juridike 

 

      Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit 

dhe lartësisë së dënimit, duke mos gjetur rrethana rënduese, si rrethanë lehtësuese është marrë 
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pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve, në kuptim të nenit 74, 75 dhe 76 të KPRK-së gjykata 

morri bazë  bashkëpunimin e të akuzuarve me gjykatën ky bashkëpunim ka të bëjë me hetimin 

dhe ndjekjen e kryesve të veprave penale, po ashtu gjykata morri për bazë qëndrimin korrekt të 

akuzuarve ndaj gjykatës, pendimin e tyre për kryerjen e veprës penale, gjendjen e tyre ekonomike 

andaj gjykata i shqiptoi dënimin me gjobë dhe me kusht, duke menduar se dënimi i shqiptuar i 

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

që në të ardhmen të përmbahen nga veprimet e tilla. 

  

            Vendimin mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest të rregullt civil gjykata e bazoi në 

kuptim të nenit 463. të KPPK-ës. 

      

            Vendimin mbi shpenzimet e procedurës dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në 

kuptim të nenit 450. dhe 451. të KPPK-së. 

           

            Vendimin mbi kompensimin e viktimave të krimit, gjykata e mori në kuptim të nenit 39. 

par.3. pika 3.1. të Ligjit me numër 05/L-036. 

 

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

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:006187, 26.10.2022 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Gani  Kastrati 

 

 

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. 


