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Numri i lëndës: 2022:083389 

Datë: 10.06.2022 

Numri i dokumentit:     03118214 

 

P.nr.503/22 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti i përgjithshëm penal - gjyqtari  

Gani Kastrati, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Afërdita Kicaj, në lëndën 
penale kundër të akuzuarit A.Q.,nga .........R. Shqipërisë, tani me vendbanim në Tiranë rr.” 
.........” Zona ........., për shkak se kanë kryer veprën penale  vjedhje e rëndë e ngelur në 
tentativë nga neni 315. par.1. nën para. 1.1. lidhur me nenin 28.  i  Kodit me nr. 06/L-074 
Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)-së, të akuzuar sipas aktakuzës të Prokurorisë 
Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm Penal, PP.II.nr.700-14/22 të datës 
17.05.2022, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, në pranin e Prokurorit të Shtetit të 
Prokurorisë Themelore në Prizren Beqë Shala, mbrojtësi i të akuzuarit A.Q.,av. L.B.,, i 
akuzuari A.Q.,me datë 06.06.2022 mori dhe shpalli, ndërsa përpiloj me datën 07.06.2022 
këtë:  
 
 

A K T G J Y K I M 
I akuzuari: 

 
A.Q., nga i ati .........e ëma .........me mbiemër të ......... ........., i lindur  me datë ........., në 

.........R. Shqipërisë, tani me vendbanim në .........rr.,, .........,, Zona .........,   ka të kryer shkollën 
fillore, i divorcuar, baba i dy fëmijëve, me profesion kuzhinier dhe hidraulik, i gjendjes së 
dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Shqipërisë, me numër personal të 
letërnjoftimit .......... 
 

Gjendet në paraburgim nga data 24.04.2022 deri me datë 06.06.2022 
 
 

 
ËSHTË FAJTOR 

 

Më datë 24.04.2022 rrethe orës 04:55 minuta, në rrugën “.........” në Prizren, 
saktësisht pranë shtëpisë së të dëmtuarit, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për 
vete tenton t’ia merr pasurinë personit tjetër - të dëmtuarit E.T., duke kaluar dhe hequr 
pengesat për hapjen e objektit të mbyllur me qëllim të përvetësimit të pasurisë së 
luajtshme, në atë mënyrë që pasi vëren veturën e tipit “ .........” me targa ........., ngjyrë e zezë, 
e cila ishte e parkuar në rrugë, duke përdoru forcën me mjetë të përshtatshëm – kaçavidë 
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dhe dorëza në duar, arrin ta hap me force xhamin e trekëndëshit të mbrapme nga ana e 
djathë e veturës e cila ishte e mbyllur, mirëpo në ato momente vërehet nga pronari – i 
dëmtuari, i cili i bërtet me fjalët “ndal” dhe i hasur në flagrance i pandehuri largohet me 
vrap nga vendi i ngjarjes mirëpo patrulla policore me shifrën thirrëse GAÇ-4 në rrugën 
“.........” pas një ore e identifikojnë dhe arrestojnë të pandehurin tek i cili  hasin edhe 
gjësende të vjedhura nga raste tjera me të dëmtuar të ndryshëm. 

Kështu  ka kryer veprën penale, vjedhje e rëndë e ngelur në tentativë nga neni 
315. par.1. nën parag. 1.1. lidhur me nenin 28. të KPRK-së nr. 06/L-074. 

 
Andaj gjykata në kuptim të nenit 4, 7, 8, 9, 17, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 

69, 70, 71. par.1.nën par.1.2.neni 72 .të KPRK-së, dhe nenit 365 të KPPK-së: 
 
 

Të akuzuarit A.Q.,i shqipton: 
 
 

DËNIM ME GJOBË  
 

Në shumën prej 500,00 € (pesëqind) euro, për veprën penale si në dispozitiv 
të aktgjykimi të cilin dënim me gjobë, i akuzuari është i obliguar ta paguajë në afat 
prej 15 dite pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 Në qoftë se i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë në mënyrën e lartcekur, 
atëherë mundësia e pagesës së dënimit me gjobë do të revokohet. 
 

Nëse i akuzuari nuk mund apo nuk dëshiron ta paguajë dënimin me gjobë në shumë 
prej 500,00 € (pesëqind) euro, atëherë gjykata konform nenit 43 par. 3 të KPRK-së, 
dënimin me gjobë, do t’ia zëvendësoj me dënim me burgim, ashtu që për çdo 20 € llogaritet 
1 (një) ditë burgim, gjithsej nga 25 ditë burgim. “Dënimi me burgim nuk mund të tejkaloi tre 
(3) vjet”. 

 
 

DËNIMIN ME BURGIM ME KUSHT 
 

Duke ia vërtetuar dënimin me  burgim  në kohëzgjatje prej një (1) viti, i cili 
dënim nuk do të ekzekutohet  nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej dy (2) 
viteve nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 
 

Në qoftë se i akuzuari gjatë kohës së verifikimit kryen një apo më shumë vepra 
penale për të cilat është shqiptuar dënimi me burgim prej dy (2) apo më tepër vjet i njëjti 
do të revokohet. 
 

I dëmtuari –  me adresë si në shkresat e lëndës, për realizimin e kërkesës pasurore 
juridike udhëzohet në kontest civil.  
 

I akuzuari A.Q.,obligohet që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale  dhe atë në  
emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 euro, dhe për kompensimin e 
viktimave të krimit duhet të paguaj shumën prej 30 euro, e të gjitha këto në afat prej  15 
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ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nën kërcënimin e përmbarimit 
ligjor. 
 

 
  A r s y e t i m 

 
 
Prokuroria Themelore në Prizren, ka parashtruar aktakuzë nën numrin PP.II.nr. 

700-14/22 të datës 17.05.2022, kundër të akuzuarit A.Q.,nga Vlora R. Shqipërisë, tani me 
vendbanim në Tiranë rr. “.........” Zona ........., për shkak se ka kryer veprën penale  vjedhje e 
rëndë e ngelur në tentativë nga neni 315. par.1. nën para. 1.1. lidhur me nenin 28.  i  Kodit 
me nr. 06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)-së.   

 
Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale, ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin 

fillestar më datë 06.06.2022, në prezencën e palëve, është lexuar aktakuza nga prokurori i 
shtetit në të cilin i akuzuari e  ka pranuar vullnetarisht fajësinë për veprën penale e cila i 
vihet në barrë sipas aktakuzës së lartcekur. 

 
Mbrojtësi i të akuzuarit A.Q.,Av. L.B., ka deklaruar se: pranimi i fajësisë nga ana 

e të mbrojturit tim është bërë me vullnetin e tij, pasi që i njëjti paraprakisht ka qenë i 
informuar lidhur me favoret dhe pasojat ligjore të pranimit të fajësisë. Lusim gjykatën dhe 
propozojmë që meqenëse rrethana rënduese të posaçme nuk ka, nga rrethanat lehtësuese 
gjykata të merr parasysh bashkëpunimin e të pandehurit në këtë seancë gjyqësore si dhe 
gjatë gjithë kësaj procedure penale, pranimin e fajësisë nga i pandehuri që në momentin e 
pare në polici, gjendjen e dobët ekonomike të tij, faktin se i njëjti është mbajtës i vetëm I 
familjes si dhe faktin se gjatë kryerjes së veprës penale i pandehuri ka qenë nën ndikimin 
e alkoolit. I njëjti është baba i dy fëmijëve dhe siç theksuam është mbajtës i tyre. Duke pasur 
parasysh të gjitha këto fakte propozojmë që gjykata gjatë shqiptimit të sanksionit penal të 
ketë parasysh dispozitat ligjore nga neni 71. dhe 72. të KPRK-së. 
 

 I akuzuari A.Q.,ka deklaruar se: e pranon fajësinë vullnetarisht, jam penduar për 
një veprim të tillë, jam bërë pishman, i kërkoj falje të dëmtuarit që i kam shkaktuar dëm, 
qysh edhe n[ fillim e kam pranuar fajësinë në polici, në momentin kritik kam qenë nën 
ndikim të alkoolit, kjo ka qenë hera e parë, premtoj dhe zotohem se më kurr  nuk do të 
përsërisë veprime të tilla kundërligjore, jam mbajtës i vetëm i familjes këtu në Kosovë kam 
ardhur për të gjetur punë, dhe e lus gjykatën që të më shqiptoj një dënim sa më të butë, 
kërkoj mëshirëmadhe të më jep një mundësi një hapësirë që të kujdesem për fëmijë, dhe 
për çdo rast unë do të përgjigjem organeve të drejtësisë dhe policisë nëse është nevoja. 

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

meqenëse të njëjtit  pranimin e fajësisë sa i përket veprës penale e kanë ka bërë 
vullnetarisht, që është në pajtim me nenin 248. të KPPRK-së. 

 
Bazuar në pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit Aleksander Qarri, gjykata nuk 

është lëshuar në procedimin e provave  
 
Gjykata në shqyrtim gjyqësor nga pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe 

provave materiale në shkresat e lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 
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I akuzuari A.Q.,: 

Më datë 24.04.2022 rrethe orës 04:55 minuta, në rrugën “.........” në Prizren, 
saktësisht pranë shtëpisë së të dëmtuarit, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për 
vete tenton t’ia merr pasurinë personit tjetër - të dëmtuarit E.T., , duke kaluar dhe hequr 
pengesat për hapjen e objektit të mbyllur me qëllim të përvetësimit të pasurisë së 
luajtshme, në atë mënyrë që pasi vëren veturën e tipit “ .........” me targa ........., ngjyrë e zezë, 
e cila ishte e parkuar në rrugë, duke përdoru forcën me mjetë të përshtatshëm – kaçavidë 
dhe dorëza në duar, arrin ta hap me force xhamin e trekëndëshit të mbrapme nga ana e 
djathë e veturës e cila ishte e mbyllur, mirëpo në ato momente vërehet nga pronari – i 
dëmtuari, i cili i bërtet me fjalët “ndal” dhe i hasur në flagrance i pandehuri largohet me 
vrap nga vendi i ngjarjes mirëpo patrulla policore me shifrën thirrëse GAÇ-4 në rrugën 
“.........” pas një ore e identifikojnë dhe arrestojnë të pandehurin tek i cili  hasin edhe 
gjësende të vjedhura nga raste tjera me të dëmtuar të ndryshëm. 

Kështu  ka kryer veprën penale, vjedhje e rëndë e ngelur në tentativë nga neni 315. 
par.1. nën parag. 1.1. lidhur me nenin 28. të KPRK-së nr. 06/L-074. 

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

të akuzuarit, i cili në seancën e shqyrtimit fillestar vullnetarisht kanë pranuar fajësinë, 
andaj edhe gjykata nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare, gjykata nuk gjeti se 
ekziston ndonjë provë e pa pranueshme sipas nenit 257 të KPPRK-së.  

 
Gjithashtu, gjykata në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari e ka  kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajit, pranimi i fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim 
dhe mbështetet në fakte dhe prova materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë, për të cilat 
i akuzuari ka qenë i njoftuar me të gjitha provat materiale dhe se aktakuza nuk përmban 
asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 
Kësisoj, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit 

është bërë në pajtim me nenin 248. lidhur me nenin 326 të KPPRK-së, dhe se në veprimet 
e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale me të cilën ngarkohen, dhe për 
këtë gjykata ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe t’i shqiptoj dënimin si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi, paraprakisht duke e vërtetuar përgjegjësinë e tij penalo-
juridike. 

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

gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara në nenin 69. dhe 70, 71, 72. 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 akuzuarit, pendimin për 
rastin e ndodhur, premtimi se në të ardhmen do të përmbahen nga veprime të tilla. Andaj, 
duke mos gjetur ndonjë rrethanë të veçantë rënduese, gjykata ka ardhur në përfundim se 
me dënimin e shqiptuar, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij, ashtu që në të ardhmen i 
akuzuari do të parandalohen nga kryerja e veprave penale dhe se ky lloj i dënimit, sipas 
bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat 
personale të cilat i ka i akuzuari, dhe në të ardhmen do të jenë më të kujdesshëm dhe do të 
përmbahet nga veprimet e tilla. 

 
Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale u mor në kuptim të nenit 450. dhe 
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453. par. 1. të KPPK-së. 
 

Vendimi mbi udhëzimin juridik në kontest të rregullt juridiko-civil u mbështet në 
nenin 463. par. 2. i KPPK-së. 
 

Vendimi për programin e kompensimit të viktimave të krimit është marrë në 
kuptim të nenit 39. par. 3. pika 1. të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit me 
nr.05/L-036. 

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

 
 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2022:083389, 06.06.2022 

  

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. 

 

 

 

 


