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NË EMËR TË POPULLIT 
 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN- Deparatamenti i Përgjithshëm 

Gjyqtari i vetëm gjykues Gani Kastrati, me sekretaren juridike Shureta Ballxhi, në lëndën 

penale kundër të akuzuarve: Sh.Q, B.L që të dy nga Prizreni, si bashkëkryerës kanë 

kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327.par.1.pika 1.1. e lidhur me 

nenin 31. Të KP-së, dhe i akuzuari A.M nga Prizreni, 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, sipas aktakuzës  të Prokuroris Themelore në Prizren PP/II.nr. 

258-7/18 të dt. 09.02.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar  publik në pranin e 

Prokurorit të Shtetit në Prizren- Departamenti i përgjithshëm Sahide Sefa, të akuzuarve, 

dhe mbrojtësve të tyre av. V.O dhe A.M nga Prizreni me dt. 07.03.2018, publikisht mori 

dhe shpalli këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M 
 

           

  Të akuzuarit:  
1.SH.Q- nga i ati Y. e ëma S. e lindur K., i lindur me dt. ... në Prizren, ku dhe tani 

jeton në lagjen .... – në banesat e ....kati ... nr. ...., ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i 

martuar, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i R. së Kosovës.   

 

2.B.L– nga i ati G. e ëma F. e lindur V., i lindur me dt. .... në Prizren, ku dhe tani 

jeton në rr. “...” nr. ... në Prizren, ka të kryer shtatë klasë të shkollës fillore, i pa punë, i 

gjendjes së dobët ekonomike, i divorcuar, babë i ... fëmijëve, rom shtetas i R. së Kosovës.  

 

3.A.M- nga i ati S. e ëma F. e lindur K., i lindur me dt. .... në Prizren, ku dhe tani 

jeton në rr. “...” nr. ...., - tek Katër Kullat, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së dobët 

ekonomike, rast social, i martuar babë i ... fëmijëve, shqiptar shtetas i R. së Kosovës.  

 

 

J A N Ë    FA J T O R Ë 

 
 Të pandehurit Sh.Q dhe B.L: 

 

 I.Sepse me dt. 24.01.2018, rreth orës 15:30 min., në Prizren, saktësisht në 

parkingun prapa dyqanit “....”, në bashkëkryerje me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete, e duke përdorur forcën dhe me anë të një mjeti të përshtatshëm, 

dëmtojnë cilindrin e derës nga ana e majtë e automjetit “....2” me targa të regjistrimit .... me 

ngjyrë të kuqe me pronar B.Q, nga ku marrin radion e automjetit, e markës së panjohur, me 

vlerë prej 16 €, një USB-Flesh, në vlerë të panjohur, një telefon i markës “....” me ngjyrë të 

bardhë, në vlerë prej 150 € dhe një qese me rroba dhe gjësende të ndryshme, pas marrjes të 

së cilave largohen nga vendi i ngjarjes.  



 

 Këso dore në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë nga 

neni 327.par.1.pika 1.1. në lidhje me nenin 31.të KP-së. 

 

 I pandehuri A.M: 

 

 II. Se me dt. 24.01.2018 rreth orës 16:00 në Prizren, saktësisht në lagjen “....”, në 

ndërmarrjen “....”, pranon pasurin e përfituar nga kryerja e veprës penal të vjedhjes nga i 

pandehuri Sh.Q, gjegjësisht në radio veture, një shportë të vogël për mbeturina, komplete 

me nga dy palë çorape, pako me letra të lagura, një kullues për çaj, një përzierës metali, e të 

gjitha këto për vlerën prej 10 €. 

 

 Këso dore ka kryer veprën penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të 

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

 

Andaj Gjykata  në kuptim të nenit  7, 8, 9, 10, 21, 41, 42, 43, 46, 73 dhe nenit 153 

parag. 1, nën par. 1,  të KP-së, dhe nenit 365, të KPP-së,  si dhe duke aplikuar nenin 75 

parag.1 , nën par. 1.3, të KP, -të akuzuarit i: 

 

      

     G J Y K O N  
 

 

-Të akuzuarin Sh.Q, për veprën penal vjedhje e rëndë nga neni 327.par.1.pika 

1.1. e lidhur me nenin 31. të KP-së,  me dënim burgu në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i 

cili dënim do të egzekutohet  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të cilin 

dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej dt. 24.01.2018 deri me dt. 

07.03.2018. Si dhe dënim me gjobë ne lartësi prej 400 (katërqind) €, të cilën shum i 

akuzuari është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmëris së këtij 

aktgjykimi. Në raste se i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë apo nuk mund ta paguaj, 

dënimi me gjobë do ti zëvendësohet me dënim me burgim ashtu që për qdo 20€, të gjobës 

do ti caktohet një ditë burgim, përkatësisht 20(njëzet), ditë  burgim. 

 

 - Të akuzuarin B.L, për veprën penal vjedhje e rëndë nga neni 327.par.1.pika 

1.1. e lidhur me nenin 31. të KP-së,  me dënim burgu në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i 

cili dënim do të ekzekutohet  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të cilin 

dënim do të i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 24.01.2018 deri me dt. 

07.03.2018. Si dhe dënim me gjobë ne lartësi prej 400 (katërqind) €, të cilën shumë i 

akuzuari është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. Në raste se i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë apo nuk mund ta paguaj, 

dënimi me gjobë do ti zëvendësohet me dënim me burgim ashtu që për çdo 20€, të gjobës 

do ti caktohet një ditë burgim, përkatësisht 20(njëzet), ditë  burgim. 

 

-Të akuzuarin A.M, për veprën penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të 

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

dënimin me kusht – duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) 

muajve, i cili dënim duk do të ekzekutohet në afat prej 2 (dy) vite nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, në çoftë se i akuzuari nuk kryen vepër të re penale.  



 

 I dëmtuari B.Q nga fsh. ... Komuna e Dragashit për realizimin e kërkesës pasurore 

– juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko civil. 

 

 OBLIGOHEN të akuzuarit që të i paguajnë shpenzimet e procedurës penale sipas 

llogarisë së gjykatës, në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë secili veç e veç shumën 

prej 20 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh 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, pranë kësaj 

gjykate, i ka parashtruar Aktakuzen PP/II.nr. 258-7/18 të dt. 09.02.2018, kundër të 

akuzuarve: Sh.Q dhe B.Lnga Prizreni, për shkak të veprës penale të vjedhjes së rëndë nga 

neni 327. par. 1. pika 1.1. e lidhur me nenin 31. të KP-së, dhe të akuzuarit A.M nga 

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

kryerjen e veprës penale nga neni 345.par.1. të  KPRK-së. 
 
Në seancën fillestare në prezencën e palëve dhe mbrojtësve të tyre av. V.Odhe 

Dardan Morina, pasi që u lexua aktakuza nga ana e Prokurorit të shtetit Sahide Sefa, 
gjykata shpalosi dhe bëri prezantimin e të gjitha provave materiale në të cilat 
mbështet aktakuza e parashtruar ndaj të akuzuarve.  

 
Të akuzuarit deklarojnë se nuk i kundërshtojnë provat në të cilat mbështetet 

aktakuza nën I./ dhe II./ të dispozitivit, andaj edhe në mënyrë vullnetare të akuzuarit 
kanë pranuar fajësinë për veprën penal me të cilën ngarkohen si nën I./ dhe II./ të 
dispozitivit të aktakuzës. 

 
Po ashtu edhe mbrojtësi i të akuzuarit Sh.Q -  Av. V.O, i propozon gjykatës 

që me rastin e vlerësimit të rrethanave për përcaktimin e llojit të dënimit të merr 
parasysh edhe rrethana shumë të vështira socio-ekonomike në të cilat jeton i 
pandehuri Sh.Q, i njëjti është kujdestar dhe kryefamiljar i familjes katër anëtarësh me 
një vëlla nën mbikëqyrje me gjendje psikike të zhvilluar jo mirë, gjendja e tij 
shëndetësore dhe të i shqiptoj një dënim sa më të but.  

 
Mbrojtësi i të akuzuarit B.L– av. A.M i propozon gjykatës që gjatë marrjes 

së vendimit për llojin dhe lartësinë e dënimit të i merë parasysh të gjitha rrethanat 
lehtësuese dhe të i shqiptoj dënim sa më të but.  

 
  Bazuar në pranimin e fajësis, gjykata nuk është lëshuar në procedimin e 

provave. 
 

Gjykata në shqyrtimin fillestarë ka vërtetuar ketë gjendje faktike:  

 

I.Në tërësi u vërtetua se të akuzuarit Sh.Q dhe B.L. Sepse me dt. 24.01.2018, rreth 

orës 15:30 min., në Prizren, saktësisht në parkingun prapa dyqanit “...”, në bashkëkryerje 

me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete, e duke përdorur forcën dhe me anë të 



një mjeti të përshtatshëm, dëmtojnë cilindrin e derës nga ana e majtë e automjetit “....” me 

targa të regjistrimit .... me ngjyrë të kuqe me pronar B.Q, nga ku marrin radion e automjetit, 

e markës së panjohur, me vlerë prej 16 €, një USB-Flesh, në vlerë të panjohur, një telefon i 

markës “....” me ngjyrë të bardhë, në vlerë prej 150 € dhe një qese me rroba dhe gjësende të 

ndryshme, pas marrjes të së cilave largohen nga vendi i ngjarjes.  

 

II. I akuzuari A.M. Se me dt. 24.01.2018 rreth orës 16:00 në Prizren, saktësishtë në 

lagjen “....”, në ndërmarrjen “....”, pranon pasurin e përfituar nga kryerja e veprës penal të 

vjedhjes nga i pandehuri Sh.Q, gjegjësisht në radio veture, një shportë të vogël për 

mbeturina, komplete me nga dy palë çorape, pako me letra të lagura, një kullues për çaj, një 

përzierës metali, e të gjitha këto për vlerën prej 10 €. 

 

Të akuzuarit gjatë shqyrtimit fillestar kanë deklaruar se e pranojnë fajësinë për 

veprat penale të cilat u vihen në barë, nën I./ dhe nën II./ të dispozitivit sipas Aktakuzës së 

Prokurorit të shtetit. Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësis 

nga ana e të akuzuarve, të cilët në shqyrtimin fillestarë vullnetarisht kanë pranuar fajin, për 

shkak të së cilës gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare Gjykata 

konform nenit 257, të KPP-së, nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e pa pranueshme 

gjithashtu Gjykata në tersi ka vërtetuar se të akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajit për veprat penale të cilat u vihen në barrë, e që pranimi i fajit është bërë në 

mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim, dhe mbështet në fakte dhe prova materjale të cilat 

janë paraqitur në aktakuzë, për të cilat të akuzuarit kanë qenë të njoftuar me të gjitha provat 

materjale. Gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësis nga ana e të akuzuarve është 

bërë në pajtim me nenin 248, të KPP-së, dhe faktet që përmbanë aktakuza, në veprimet e të 

akuzuarve Sh.Q dhe B.L, formohen të gjitha elementet e veprës penale vjedhje e rëndë nga 

neni 327.par.1.pika 1.1. e lidhur me nenin 31. të KP-së, dhe për ketë Gjykata të akuzuarit i 

shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënim me burg si dhe dënim me gjobë paraprakisht duke e 

vërtetuar përgjegjësin e tij penale juridike. Ndërsa në veprimet e të akuzuarit A.M 

formohen elementet e veprës penale blerje, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara në 

kryerjen e veprës penale nga neni 345.par. 1. të KP-së, dhe për këtë gjykata të njëjtin e 

shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënim me kusht në kohëzgjatje prej 2 (dy) muaj burg, 

paraprakisht duke vërtetuar përgjegjësin e tij penalo-juridike. 

 

 Me rastin e marrjes së vendimit  mbi lartësin e dënimit ndaj të akuzuarve Gjykata 

vlerësoi të gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73, të KP-së, të cilët ndikojn në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësis së dënimit , duke mos gjetur rrethana renduese , e që së si 

rrethan lehtësuese është marrë pranimi i fajsësis nga ana e të akuzuarve, sjellja korrekte pas 

kryerjes së veprës penale, në Gjykim kanë pasur qëndrim korrekt, pendimi i thellë, dhe e 

gjithë ngjarja kishte ndodhur nga pakujdesia, andaj Gjykata për të akuzuarit Sh.Q dhe B.L i 

shqiptoj dënimin me burgim efektiv në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, si dhe dënim me 

gjobë në shumë prej 400 €, ndërsa për të akuzuarin A.M gjykata i shqiptoi dënim me kusht 

duke i a vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) muajve i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet në afatin prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi,  

duke menduar se dënimet  e shqiptuara i u përgjigjen shkalles së përgjegjësisë së të 

pandehurve, dhe se me ketë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jenë 

më të kujdesshëm dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla. 

 

 Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest të rregullt civil e bazoi në kuptim 

të nenit 463.par.1.e 2.të KPP-së.  



 

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

nenit 453. par.1. të KPP-së. 

 

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

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

-Departamenti i përgjithshëm- 

P.nr. 207/18 me dt. 07.03.2018 

 

 

 

Sekretarja juridike,                  Gj y q t a r i  

    Shureta Ballxhi                                Gani Kastrati 

  

 

 

                      

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pa knaqur ka të drejtë ankesë në 

afat prej 15 ditëve, Gjykates së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate. 


