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Numri i lëndës: 2019:085094 

Datë: 18.06.2020 

Numri i dokumentit:     00971308 

                              P.nr.368/20 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

          GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL, Gjykata Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja 

e vetme gjykuese Arjeta Gashi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Teuta Kabashi 

procesmbajtëse, në lëndën penale, kundër të akuzuarit R.Sh nga Prizren, për shkak te  kryerjes 

se  veprën penale – vjedhje, nga neni  325par.1 të KPK, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm nën numrin PP/II.nr.1855-10/18 të datës 

29.03.2019 në seancën e shqyrtimit fillestar në praninë e prokurorit të shtetit Musli Gashi dhe 

të akuzuarit, me datë 17.06.2020 publikisht morri shpalli, ndërsa  përpiloj  me date 18.06.2020 

këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari: 
 

R.Sh, nga i ati K., e ëma J., e lindur S., i lindur me datë ...., në fshatin .... Komuna e 

Prizrenit, tani me banim ne Prizren, rr. ...., pn. – lagja ...., i martuar, furrtar, ka të kryer shkollën 

fillore, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovë, i pajisur me 

letërnjoftim me nr. personal .... të lëshuar nga MBP e Republikë së Kosovës. 

       
          ËSHTË FAJTOR 

 

Me dt. 19.04.2018, në Prizren, në rrugën " ...." në shtepin e te dëmtuarit I.K, më qellim 

të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, duke vepruar në bashkëveprim më 

te dyshuarin Q.P (djali i vëllait të tij), shfrytëzojnë çastin e volitshëm dhe hynë në oborrin e të 

dëmtuarit I.K dhe nga aty vjedhin 2 (dy) biçikleta te të dëmtuarit, njëra e markës ”....” ngjyrë e 

kaltër, të cilën i pandehuri Ramizë Shiqegji ia kishte dhëne pas 2(dy) muajve përdorim për vetë 

pa kompensim të pandehurit O.G nga Prizreni, më te cilat veprime të dëmtuarit i kanë 

shkaktuar dëm material. 

 

Kësodore ka kryer veprën penale të vjedhje nga neni 325 par.1  të KPRK. 

 

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 4, 6, 7, 17, 41, 42, 46, 49 par.1 nënpar. 1.1, 50, 51, 52, 

73, nenit 325 par.1 të KP-së dhe nenit 365 të KPP-së, të akuzuarit ia shqipton: 
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                                                       DËNIMIN ME KUSHT  
 

Dënimin me gjobë në shumë prej 200  (dyqind) Euro,  i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet në afatin kohor prej 1 (një) viti, nëse i akuzuari nga dita e plotfuqishmëris së këtij 

aktgjykimi, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale 

 

Dënimin me  burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet  nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej 1 (një) viti, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 

I  dëmtuari  I.(Xh).K, nga Prizreni rr.”....” nr. ...., për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

            Obligohet i  akuzuari  që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 20 euro 

si dhe për kompensimin e viktimave të krimit  shumën prej 30 euro, të gjitha këto në afatin prej 

15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit ligjor.      

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar 

aktakuzë më numrin PP/II.nr.1855-10/18 të datës 29.03.2018, kundër të akuzuarit R.Shnga 

Prizren, për shkak te  kryerjes se  veprën penale – vjedhje, nga neni  325par.1 të KPK. 

 

Ne ketë çështje penale gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar, ne te cilin shqyrtim, i 

akuzuari  ka pranuar fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës së PTH-

së. 

 

Prokurori i shtetit nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, pasi që 

e  njëjta është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa presion, andaj kërkoj nga gjykatës që te njëjtën 

ta aprovoj dhe pranimin e fajësisë ta merr si rrethanë lehtësueses gjatë matjes se dënimit.  

 

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar këtë gjendje faktike: Me dt. 19.04.2018, në 

Prizren, në rrugën " ...." në shtepin e te dëmtuarit I.K, më qellim të përfitimit të kundërligjshëm 

të dobisë pasurore për vete, duke vepruar në bashkëveprim më te dyshuarin Q.P(djali i vëllait 

të tij), shfrytëzojnë çastin e volitshëm dhe hynë në oborrin e të dëmtuarit I.K dhe nga aty 

vjedhin 2 (dy) biçikleta te të dëmtuarit, njëra e markës ”....” ngjyrë e kaltër, të cilën i pandehuri 

R.Shia kishte dhëne pas 2(dy) muajve përdorim për vetë pa kompensim të pandehurit O.G nga 

Prizreni, më te cilat veprime të dëmtuarit i kanë shkaktuar dëm material. 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike ka vërtetuar nga pranimi vullnetar i fajësisë nga e 

akuzuarit për veprimet e përshkruar si në përshkrimin faktik të aktakuzës, me ç ‘rast edhe nuk 

ka administruar provat, pasi që në shkresat e lëndës nuk ka ndonjë provë e papranueshme, po 

ashtu në tërësi është vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë për veprën penale me të cilën ngarkohet dhe ky pranim është bërë pa kushtëzim dhe 

vullnetarisht, sepse mbështet në fakte që përmban aktakuza nga se i akuzuari prej fillimit të 

kësaj procedure ka qenë i njoftuar me të gjitha provat materiale të cilat i ka paraqitur 

përfaqësuesi i aktakuzës, të cilat prova asnjëherë nuk i ka kundërshtuar. Po ashtu gjykata ka 
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ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e akuzuarit është bërë në pajtim me 

dispozitat e nenit 246 të KPPK dhe në veprimet e akuzuarit formohen të gjitha elementet e 

qenësore të veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka 

vendosur që të akuzuarin të shpalli fajtor dhe të gjykoj në bazë të ligjit, duke vërtetuar 

përgjegjësinë penale juridike të tij. 

Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i morri parasysh të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 73 të KPK, të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, pasi që nuk ka 

gjetur asnjë rrethanë rënduese, ndërsa si rrethana lehtësuese morri parasysh faktin se ka pranuar 

fajësinë, shkollimin e tij, pendimin e tij,  sjellja korrekte gjatë zhvillimit të procedurës, andaj 

gjykata duke pasur parasysh të gjitha rrethanat lidhur me kryesin dhe veprën e kryer i shqiptoi 

vërejtje gjyqësore, sepse konsideron se me qortim do të arrihet qëllimi i sanksioni, duke 

menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij dhe se me këtë do të 

arrihet qëllimi i qortimit që në të ardhmen të përmbahet nga veprimet e tilla. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit për kërkesën pasurore juridike në kontest civil, 

është marrë konfrom nenit 463 par. 2 të KPPK-së. 

 

              Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale është marrur në kuptim të nenit 453 

par. 4 të KPP-së. 

 

             Vendimin në emër të programit për kompensimin e viktimave është marrë në kuptim të 

nenit 39 par.3 pika 1 të ligjit 05/L-036. 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:085094, 18.06.2020 

  

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Arjeta Gashi 
 

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. 


