
P.nr.858/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT  

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal, gjyqtari Gani Kastrati, në çështjen penale kundër të akuzuarit A.K nga fshati ...., Komuna 

e Prizrenit, për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK-së), e akuzuara sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Prizren, PP.II.nr.1127-14/19 të datës 05.07.2019, pas mbajtjes së seancës për shqyrtimin e 

marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, në praninë e Prokurorit të Shtetit të Prokurorisë Themelore 

në Prizren Fatos Ajvazi, të akuzuarit A.K dhe mbrojtësit të tij  av.A.H nga Prizreni, me datë 

04.12.2019, publikisht mori dhe shpalli këtë:    

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari:  

 

 A.K, nga i ati R., e ëma Sh., e lindur T., i lindur me datë ...., në Prizren, tani me banim në 

fshatin ...., Komuna e Suharekës, nxënës, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes 

së dobët ekonomike, me numër personal të letërnjoftimit ...., shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës 

  

ËSHTË FAJTOR 

 

 Me datë 14.04.2019, rreth orës 15:30 minuta, në fshatin ...., saktësisht në bifenë me emrin 

“...”, e cila gjendet brenda objektit të shkollës së mesme profesionale “...”, ia merr pasurinë 

personit tjetër- të dëmtuarit M.M, duke thyer, kaluar apo depërtuar me forcë në objektet e 

mbyllura ose duke hequr pengesat tjera me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme, në atë 

mënyrë që në bashkëveprim me të miturit E.K dhe G.K. me qëllim të vetes ti sjellin dobi 

pasurore të kundërligjshme, duke shfrytëzuar momentin e volitshëm ku në objektin e shkollës 

nuk ishte askush, fillimisht eliminojnë pengesat duke kapërcyer rrethojat e shkollës dhe më pas 

me forcë e hapin dritaren e shkollës, depërtojnë brenda bifesë dhe arrijnë  që nga aty të marrin 

para kesh të metalit në shumën prej 50 euro, si dhe gjëra ushqimore si: çipsa patos, tode, orbita 

dhe gjësende tjera ushqimore në vlerë të përgjithshme prej 100 euro, po ashtu i pandehuri A.K në 

bashkëkryerje me të miturit E.K. dhe G.K, me datë 04.05.2019, rreth orës 18:50 minuta, në 

objektin e njëjtë ndaj të dëmtuarit të njëjtë, në mënyrë të njëjtë të veprimit, me dashje, duke e 

goditur dritaren e shkollës me duar dhe këmbë depërtojnë brenda objektit në bife, arrijnë të 

marrin gjësende ushqimore në vlerë prej 40 euro, ku në ato momente i dëmtuari M.M derisa ishte 

duke bërë roje i vëren tre personat dhe e lajmëron policinë dhe të njëjtin pasi dalin nga bifeja 

duke ikur në oborr të shkollës kapen në flagrancë nga policia, me ç'rast të dëmtuarit i shkaktojnë 

dëm material.  

 



Me këtë ka kryer veprën penale, vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1  nëpar.1.1 

lidhur me nenin 31 e lidhur me nenin 81 të Kodit Penal të Kosovës (KPK-së).     

 

Andaj në kuptim të nenit 7, 41,49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 76 të KPK-së, dhe nenit 365 të 

KPPK-së, të akuzuarit i shqipton: 

 

DËNIMIN ME GJOBË 

 

-Me dënimin me gjobë lartësi prej 100 € (njëqind euro), i të cilin dënim është i obliguar ta 

paguajë në afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e në qoftë se e akuzuari 

nuk mund apo nuk dëshiron ta paguaj dënimin me gjobë, i njëjti do të zëvendësohet në dënim me 

burgim ashtu që një ditë burgim do të llogaritet me 20 euro të gjobës, përkatësisht 5 ( pesë ) ditë 

burgim, si dhe  

DËNIMIN ME KUSHT 

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

të ekzekutohet në afatin e verifikimit prej 2 (dy) viteve nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re 

penale. 

I akuzuari A.K lirohet nga shpenzimet e procedurës penale si dhe nga shpenzimet për 

kompensimin e viktimave të krimit pasiqë i njëjti është rast social. 

 

A r s y e t i m  

 

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

parashtruar aktakuzën PP/II.nr.1127-14/19 të datës 05.07.2019, kundër të akuzuarit A.K, për 

shkak të veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.1 lidhur me nenin 31 e lidhur 

me nenin 81 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së). Së bashku me aktakuzën e 

lartë-theksuar, Prokuroria e Shtetit ka parashtruar edhe marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, 

nën numrin PP/II.nr.1127-14/19 të datës 05.07.2019. 

          

 Gjykata duke vepruar në bazë të marrëveshjes së paraqitur, ka caktuar seancën për 

shqyrtimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, ku janë dëgjuar i akuzuari A.K, mbrojtësi i tij  

av. A.H nga Prizreni si dhe Prokurori i Shtetit Fatos Ajvazi. 

 

 Prokurori i Shtetit Fatos Ajvazi, ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë marrëveshjes mbi 

pranimin e fajësisë e cila marrëveshje është arritur konform dispozitave ligjore të KPPK-së, për 

të njëjtën marrëveshje mbrojtësi dhe i pandehuri të njëjtën e pranojnë.  

 

 Mbrojtësi i të pandehurit A.K, av.A.H nga Prizrenit ka deklaruar se marrëveshje është e 

lidhur konform dispozitave ligjore, po ashtu i akuzuari i vetëdijshëm në kryerjen e veprës penale 

vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.1 e lidhur me nenin 31 të KPK-së, i njëjti është i 

gatshëm ta pranoj dhe i premton gjykatës që në të ardhmen asnjëherë nuk do të vij në 

kundërshtim me dispozitat ligjore po ashtu edhe me përsëritjen e veprës penale, ndaj i propozon 

gjykatës që kjo marrëveshje të pranohet dhe të i shqiptohet dënimi i rekomanduar.  



 

 I akuzuar A.K ka deklaruar se i mblshtet në tërësi fjalët e mbrojtësit të tij duke shtuar se 

në të ardhmen nuk do të përsëris veprime të tilla kundërligjore, është i penduar për veprën e 

kryer, është i pa punë dhe rast social për çka posedon dokumentacion nga Qendra për Punë 

Sociale është herë dhe e pa qëllimtë që  e ka kryer një vepër të tillë, ndaj e lut gjykatën që ti 

shqiptoj një dënim sa më të butë. 

 

    Gjatë seancës për shqyrtimin e marrëveshjes mbi pranimin e gjykata ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike:  

  

   Se me datë 14.04.2019, rreth orës 15:30 minuta, në fshatin ..., saktësisht në bifenë me 

emrin “...”, e cila gjendet brenda objektit të shkollës së mesme profesionale “...”, ia merr 

pasurinë personit tjetër- të dëmtuarit M.M, duke thyer, kaluar apo depërtuar me forcë në objektet 

e mbyllura ose duke hequr pengesat tjera me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme, në 

atë mënyrë që në bashkëveprim me të miturit E.K dhe G.K. me qëllim të vetes ti sjellin dobi 

pasurore të kundërligjshme, duke shfrytëzuar momentin e volitshëm ku në objektin e shkollës 

nuk ishte askush, fillimisht eliminojnë pengesat duke kapërcyer rrethojat e shkollës dhe më pas 

me forcë e hapin dritaren e shkollës, depërtojnë brenda bifesë dhe arrijnë  që nga aty të marrin 

para kesh të metalit në shumën prej 50 euro, si dhe gjëra ushqimore si: çipsa patos, tode, orbita 

dhe gjësende tjera ushqimore në vlerë të përgjithshme prej 100 euro, po ashtu i pandehuri A.K në 

bashkëkryerje me të miturit E.K. dhe G.K, me datë 04.05.2019, rreth orës 18:50 minuta, në 

objektin e njëjtë ndaj të dëmtuarit të njëjtë, në mënyrë të njëjtë të veprimit, me dashje, duke e 

goditur dritaren e shkollës me duar dhe këmbë depërtojnë brenda objektit në bife, arrijnë të 

marrin gjësende ushqimore në vlerë prej 40 euro, ku në ato momente i dëmtuari M.M derisa ishte 

duke bërë roje i vëren tre personat dhe e lajmëron policinë dhe të njëjtin pasi dalin nga bifeja 

duke ikur në oborr të shkollës kapen në flagrancë nga policia, me ç'rast të dëmtuarit i shkaktojnë 

dëm material. 

 

 Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga i akuzuari, 

respektivisht nga vetë përmbajtja dhe kushtet e pranimit të marrëveshjes mbi  pranimin e 

fajësisë, ku i akuzuari e ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet.     

 

Gjykata, sipas detyrës zyrtare e në harmoni me nenin 257 të Kodit të Procedurës Penale 

të Kosovës (KPPK-së), nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e pa-pranueshme dhe e marrë në 

kundërshtim me dispozitat e nenit të lartë-theksuar e cila do të vinte në mëdyshje dhe do të bënte 

të papranueshëm pranimin e fajësisë. Gjithashtu, gjykata konsideroi se nuk ekzistojnë rrethana të 

përcaktuara nga neni 253 par.1 dhe 2 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës (KPPK-së), të 

cilat do të konsistonin në krijimin e situatës dhe rrethanave për hedhjen e aktakuzës.    

 

Gjatë seancës për shqyrtimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, gjykata në tërësi ka 

vërtetuar se i akuzuari e ka kuptuar natyrën-pasojat e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë për 

veprën penale e cila i vihet në barrë. Marrëveshja mbi pranimin e fajësisë, respektivisht pranimi i 

fajësisë nga e njëjta është bërë në mënyrë vullnetare, pa kushtëzime, pa presione, askush nuk i ka 



bërë ndonjë premtim të kundërligjshëm i cili do ti shtyjë në pranimin e marrëveshjes mbi 

pranimin e fajësisë, pas konsultës së mjaftueshme me mbrojtësin e tij  dhe në harmoni me 

dispozitat e neneve 233 dhe 246 e 248 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës (KPPK-së).     

 

 Gjykata gjithashtu nga i akuzuari ka vërtetuar se marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë 

dhe veprën penale e cila i vihet në barrë e ka pranuar pa asnjë presion por me vullnet të plotë dhe 

se heq dorë nga e drejta në gjykim të rregullt, respektivisht nga të gjitha të drejtat që kanë të 

bëjnë me gjykimin e rregullt.      

 

 Ndërsa sa i përket dënimit dhe vendimit mbi dënimin, Prokurori i Shtetit Fatos Ajvazi, i 

akuzuari A.K dhe mbrojtësi i tij av.A.H, i propozuan gjykatës që ta aprovoj dënimin e 

rekomanduar, respektivisht dënimi i rekomanduar në marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë të 

datës 05.07.2019. 

 

Gjykata duke marr në konsideratë rrethanat të cilat ndikojnë në përcaktimin e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, respektivisht rrethanat e përcaktuara me nenin 73 të KPK-së, erdhi në 

përfundim se dënimi i propozuar nga palët është dënim i cili i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë 

penale të të akuzuarit dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi preventiv i dënimit, 

respektivisht që në të ardhmen i akuzuari të jetë më i përgjegjshëm dhe të përmbahet nga 

veprimet e këtilla. Gjatë vendosjes mbi dënimin, gjykata nuk ka gjetur ndonjë rrethanë të veçantë 

rënduese e cila do të ndikonte në llojin dhe lartësinë e dënimit, ndërsa si rrethana tejet lehtësuese 

ka konsideruar: pranimin e fajësisë nga i akuzuari, ku këtë gatishmëri të pranimit të fajësisë i 

njejti e ka shprehur që në fazat e hershme hetimore me lidhjen marrëveshjes mbi pranimin e 

fajësisë, dhe ka pasur sjellje korrekte në gjykatë gjatë shqyrtimit të kësaj çështje penale.    

 

Andaj, bazuar në rrethanat e lartë-theksuara gjykata ka aprovuar marrëveshjen mbi 

pranimin e fajësisë në tërësi me të gjitha elementet e saja, respektivisht ka aprovuar dënimin e 

propozuar nga palët – dënimin me gjobë në lartësi prej 100 (njëqind) Euro dhe dënimin me 

burgim në kohëzgjatje prej 1(një) viti i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat 

prej 2 (dy) viteve nuk kryen vepër të re penale, duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet 

shkallës së përgjegjësisë penale të tij dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi preventiv i 

dënimit, respektivisht që në të ardhmen i akuzuari të jetë më i përgjegjshëm dhe të përmbahet 

nga veprimet e këtilla. 

 

Vendimi mbi  shpenzimet e procedurës  gjykata e mori në kuptim të nenit 453 par.4 të 

Kodit të Procedurës Penale të Kosovës ( KPPK-së), pasiqë i akuzuari është shfrytëzues i skemës 

sociale dhe pagesa e këtyre shpenzimeve do të rrezikonte gjendjen materiale të tij apo të 

personave që ai detyrohet ti mbaj. 

 

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

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 



Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal 

P.nr.858/19 të datës 04.12.2019 

 

B. Profesionale                                                                                                     Gjyqtari 

Njomëza Berisha                                                                                            Gani Kastrati  

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Ndaj këtij aktgjykimi palët nuk kanë të drejtën e ankesës për 

shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. Ankesa për bazat tjera mund të 

ushtrohet, në afat prej 15 ditësh pas marrjes së të njëjtit, pranë Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

përmes kësaj gjykate. 


