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Numri i lëndës: 2018:008193 

Datë: 02.07.2019 

Numri i dokumentit:     00387807 

 

     P.nr.300/2017 

 

    NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nacis Sarani,,  

procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarve Sh.K, nga ..., për shkak të veprave 

penale në bashkë kryerje vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 lidhur me nenin 31 të KP-ës dhe 

veprës penale pengimi i personit zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 par.5 

lidhur me par.1 të KP-ës dhe V.S, nga ..., për shkak të verës penale në bashkë kryerje të 

vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 e lidhur me nenin 31 të KP-ës, sipas aktakuzës të 

Prokuroris themelore në Prizren, Departamenti I përgjithshëm, PP/II.nr.110-6/17 të dates 

14.02.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në pranin e Prokurorit të shtetit në Prizren, 

Milot Krasniqi, të akuzuarve, me datë 22.05.2019, publikisht morri dhe shpalli këtë:  

 

                   A K T G J Y K I M  

 

Të akuzuarit:  

 

SH.K, nga i ati Sh. dhe nëna Sh. e lindur K., i lindur me datë ....,në ..., ku edhe jeton, 

rruga “...”, nr...., ka të kryer shkollën fillore, punëtor, i martuar, baba i ... fëmiu, i gjendjes së 

dobët ekonomike,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

V.S, nga i ati Sh. dhe nëna Sh. e lindur Sh., i lindur me datë ..., në ..., ku edhe jeton, 

lagja ..., rruga “...”, p.nr., ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i pa martuar, i gjendjes së 

dobët ekonomike,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

Komform nenit 363 par.1 pika 1.1 të KPP 

 

    REFUZOHET AKUZA 

 

Të akuzaurit Sh.K dhe V.S:  

 

 I.Se me datë 26.01.2017, rreth orës 01:55 miinuta, në ..., në rrugën “...”, në lagjen ..., 

afër shtëpis të dëmtuarit, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin 

tjetër shfrytëzojnë momentin e volitshëm –në kohë të papërshtatshme – orë të vona të natës, 

duke përdorur forcën, hapin derën e automjetit “....”, me targa të regjistrimit ..., pronë e të 

dëmtuarit H.R, dhe nga aty marrin – vjedhin një radio të veturës në vlerë prej 400 franga,,  dy 
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dërrasa të bagazhit me zmadhues të zërit në vlerë prej 200 Euro, dhe një zëmadhues zëri në 

vlerë prej 200 franga, duke i shkaktuar të dëmtuarit dëmë material në vlerë prej 600 franga dhe 

200 euro 

 

 Këso dore do të kishin kryer veprën penale në bashkë kryerje të vjedhjes së rëndë 

nga neni 327 par.1 lidhur me nenin 31 të KP-ës 

  

Pasi që prokurori I shtetit në shqyrtimin gjyqësor me datë 22.05.2019, është tërhequr 

nga akuza sa I përket veprës penale të cekur të përshkruar më gjerësisht nën pikën I të 

dispozitivit. 

 

 I akuzuari Sh. K:  

 

     Ë SH T Ë   F A J T O R 

  

II.Me datë, kohë, vend si nën pikën I të dispozitivit të aktgjykimit, pengon personin 

zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, në atë mënyrë që natën kritike deri sa zyrtari policer e 

urdhëron të akuzuarin qëtë ndaloj, mirëpo I njëjti me qëllim të ikjes, tenton të shkel me veturën 

e tij të llojit “....”, me targa të regjistrimit ...., me ngjyrë të bardhë, zyrtarin policer S.Th,  

fillimisht duke lëvizur mbrapa me veturë e më pas në pjesën e përparme ka tentuar të godet 

zyratrin policer, I cili në atë moment ishte rrëzuar në tokë mirëpo nuk ka pësuar lëndime 

trupore. 

 

 Këso dore ka kryer veprën penale pengimi i personit yzrtar në kryerjen e detyrave 

zyrtare nga neni 409 par.5 lidhur me par.1 të KP-ës. 

  
Andaj gjykata ne kuptim te nenit 7, 41, 42 par.1 pika 1.2, 49, par.1 pika 1.1, 50,51, 52, 

73, 74, 75, 76, dhe neni  409 par.5 lidhur me par.1 të KP-ës, të akuzuarit  i shqipton: 

 

DENIM ME KUSHT  

Ashtu qe i vërteton dënimin me burg ne kohëzgjatje prej 1 (një) viti i cili dënim nuk do 

te ekzekutohet nese i akuzuari në afatin e verifikimit  prej 2 (dy) viteve nga dita e 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër te re penale,  

 

Obligohet I  akuzuari Sh.K, të paguaj shpenzimet në emër të paushallit gjyqësore në 

shumë prej 30,00 Euro, si dhe në emër të mbrojtjes së viktimave shumën prej 30,00 Euro në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit 

të dhunshëm. 

 

 Të dëmtuarit H.( I ) R, nga fshati ..., komuna e .... dhe S. Th, zyrtar policer, për 

eralizimin e kërkesës pronësore juridike udhëzohen në kontest të rregullt civil.  

 

A  r   s   y   e   t   i   m   

 

Prokuroria Themelore në Prizren kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP/II.nr.110-

6/17 të dates 14.02.2017, ] kundër të akuzuarve Sh.K, nga ..., për shkak të veprave penale në 

bashkë kryerje vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 lidhur me nenin 31 të KP-ës dhe veprës 

penale pengimi i personit zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 par.5 lidhur me 



 Numri i lëndës: 2018:008193 
 Datë: 02.07.2019 
 Numri i dokumentit: 00387807 
 

3 (5)  

   
2
0
1
8
:0
0
8
1
9
4

 

par.1 të KP-ës dhe V.S, nga ...., për shkak të verës penale në bashkë kryerje të vjedhjes së 

rëndë nga neni 327 par.1 e lidhur me nenin 31 të KP-ës,  

 

 

Prokurori i shtetit Milot Krasniqi, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: në çështjen 

penale ndaj të akuzuarve Sh.K dhe V.S janë administruar provat e propozuara në aktakuzë dhe 

atyre të nxjerra në shqyrtim gjyqësor. në shqyrtimin e datë 22.03.2018, është dëgjuar i dëmtuari 

H.R në lidhje me rastin e vjedhjes në veturën e tij me datë 26.01.2017, në lagjen ... në ..., i 

dëmtuari e ka vazhduar dëshmin e tij edhe në shqyrtimin e datës 30.04.2018.  

 

 në dëshminë e tij i dëmtuari H.R përveç faktit se ka treguar rrjedhën e ngjarjes dhe gjë 

sendet që janë vjedh në veturë, ai nuk ka vërejtur personat e dyshuar e as sendet e vjedhura. të 

dëmtuarit janë prezantuar edhe fotografit e bëra nga policia por i njëjti në të dy hera nuk ka 

arritur që ti njoh nëse ato sende kanë qenë të tij. 

  

 të akuzuarit Sh.K dhe V.S në mbrojtjen e tyre të dhënë në seancësn e datës 10.12.2018 

nuk e kanë pranuar fajësinë për veprën vjedhje e rëndë në bashkë kryerje nga neni 327 par.1 e 

lidhur me nenin 31 të KP-ës si në përshkrimin nën pikën I të aktakuzës.  

 

 në këtë çështje penale nuk është arritur që të provohet se të akuzuarit Sh.K dhe V.S e 

kanë kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë, përkatësisht ekzistojnë disa prova rrethanore por 

që janë të pa mjaftueshme për të provuar dyshimin e bazuar mirë se ata e kanë kryer këtë vepër 

penale.  

 

 është evidente se të dy të akuzuarit janë hasur në afërsi të vendit të ngjarjes me datë 

26.01.2017, por në mungesë të ndonjë prove drejt për drejt që i ndërlidhë me veprën penale të 

vjedhjes së rëndë, prokurori i shtetit tërhiqet nga ndjekja penale për veprën penale vjedhja e 

rëndë në bashkë kryerje nga neni 327 par.1 e lidhur me nenin 31 të KP-ës, ndaj të dy të 

akuzuarve, ndërsa qëndron në tërësi për veprën penale pengimi i personit zyrtarë nga neni 409 

par.5 të KP-ës sa i përket të akuzuarit Sh.K.  

 

 i akuzuari Sh.K, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: e pranojë veprën penale e cila 

më vihet në barë dhe ate pengim i personit zyrtarë gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, vepër kjo 

e cila është e përshkruar nën pikën II të dispozitivit të aktakuzës. E pranojë veprën penale të 

tillë siç është theksuar në aktakuzë nën pikën II të dispozitivit të të njëjtës, por i propozoj 

gjykatës që me rastin e marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit për këtë vepër, të 

cekur më lart, të merr parasysh faktin që zyrtari policor këtu i dëmtuari në momentin kur e kam 

kryer veprën penale, e cila më vihet në barë, i njëjti ka qenë me rroba civile, nuk e kam ditur që 

është zyrtarë policor, andaj nga të cekurat më lart i propozoj gjykatës që këtë rrethanë dhe 

pranimin e fajësisë në mënyrë vullnetare nga ana ime ta merr parasysh me rastin e marrjes së 

vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit.  

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 



 Numri i lëndës: 2018:008193 
 Datë: 02.07.2019 
 Numri i dokumentit: 00387807 
 

4 (5)  

   
2
0
1
8
:0
0
8
1
9
4

 

Me datë, kohë, vend si nën pikën I të dispozitivit të aktgjykimit, I akuzuari Shani, 

Kurtaj, pengon personin zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, në atë mënyrë që natën kritike 

deri sa zyrtari policer e urdhëron të akuzuarin qëtë ndaloj, mirëpo I njëjti me qëllim të ikjes, 

tenton të shkel me veturën e tij të llojit “....”, me targa të regjistrimit ..., me ngjyrë të bardhë, 

zyrtarin policer S.Th,  fillimisht duke lëvizur mbrapa me veturë e më pas në pjesën e përparme 

ka tentuar të godet zyratrin policer, I cili në atë moment ishte rrëzuar në tokë mirëpo nuk ka 

pësuar lëndime trupore. 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga ana e të 
akuzuarit, i  cili në shqyrtimin gjyqësor vullnetarisht ka pranuar fajin, për shkak së cilës 
gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk gjeti se 
ekziston ndonjë provë e pa pranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar se i  
akuzuari ka 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 
mbështete 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. Gjykata ka ardhur në 
përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është bërë në pajtim me neni 248 
të KPP-ës dhe faktet që përmban aktakuza, në veprimet e akuzuarit formohen të gjitha 
elementet e veprës penale pengimi i personit yzrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 

409 par.5 lidhur me par.1 të KP-ës.paraprakisht duke e vërtetuar përgjegjësin penalo 
juridike të akuzuarit  
 

Me rastin e marrjes së dënimit ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoj të gjitha 
rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP-ës të cilët ndikojnë në zgjedhjen e 
llojit dhe lartësisë së dënimit, duke mos e gjetur rrethanat rënduese e që si rrethanë 
lehtësuese është marrë pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit Sh.K, sjellja korrekte e tij 
pas kryerjes së veprës penale, pendimi i thellë,   konform nenit 74 gjykata mori si 
rrethanë lehtësuese rrethanat personale edhe karakterin e personit të dënuar, moshën e 
të njëjtit, bashkëpunimin e përgjithshëm të personit të gjykuar në gjykatën, mosha e të 
akuzuarit në momentin e kryerjes së veprës penale, sjellja e tij pas konfliktit, gjendjen 
ekonomike të të njëjtit, gjykata të akuzuarit Shani, Kurtaj, i shqipton dënimin dënimin me 
kusht, duke konsideruar se edhe me kërcnim të dënimit mund të arrihet qëllimi i dënimit 
që nnë të ardhmen të jetë më i kujdesshëm dhe të përmbahet nga veprimet e tilla, andaj i 
shqipton dënimin ashtu qe i vërteton dënimin me burg ne kohëzgjatje prej 1 (një) viti i cili 

dënim nuk do te ekzekutohet nese i akuzuari në afatin e verifikimit  prej 2 (dy) viteve nga dita 

e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër te re penale, duke menduar se dënimi 
i shqiptuar ju përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij dhe se me këtë dënim do të arrihet 
qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jenë më të kujdesshëm dhe do të përmbahet nga 
veprimet e tilla.  
 

Vendimin mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim te nenit 
450 dhe 451 të KPP.  

 
Vendimin mbi udhëzimin e të dëmtuarve në kontest të rregullt gjyqësor, gjykata e 

bazoi në kuptim te nenit 463 par.1,2 dhe 3 të KPP.  
 
 
Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 
P.nr.300/2017 me datë 22.05.2019 

 
Procesmbajtësja                                                         Gjyqtari  
Nacis Sarani                                                                                                                Luan Berisha  
 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 
në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtës, Gjykatës së apelit në Prishtinë, 
nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 

 

 

 


