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Numri i lëndës: 2018:067907 

Datë: 02.12.2019 

Numri i dokumentit:     00687677 

 

   

P.nr.934/19 

  

                                                NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Fatmir Krasniqi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Fatime Bajraktari, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit A.D nga Prizreni, dhe mbrojtesit te tije av.A.K nga 

Prizreni, për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë, nga neni 327 par. 1nenpar.1.1  lidhur me 

nenin 1. të KP-së, duke vendosur sipas aktakuzës të  Prokurorisë Themelore në Prizren 

PP/II.nr.353-8/17 të datës 23.07.2019, pas mbajtjes së seancës publike të shqyrtimit fillestar 

gjyqësor, në prezencën e Prokurorit Themelor të Shtetit ne Prizren, Ramadan Koro, te 

akuzuarit, me datë 06.11.2019, morri dhe publikisht shpalli këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

        A. D, nga i ati Sh., dhe e ëma Z., e lindur A., i lindur më datën ..., në Prizren, ku edhe tani 

jeton, rruga “…” pnr, ka të kryer arsimin fillor, i pa martuar, i pa punë, i gjendjes së dobët 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së  Kosovës. 

   

                                                           ËSHTË FAJTORË 

 

      Se ndermjet dates 18.11.2016, në oret e vona te nates, ne Prizren, në rr. ..., saktesishte në 

auto servisin”...”, i pandehuri ne bashkeveprim me te miturin L.L, me qellim qe vetes apo 

personit tjeter ti sjelle dobi pasurore te kunderligjshme,  ne dem te te demtuarit V.K, duke 

shfrytezuar oret e vona te nates, duke depertuar permes qatise se kulmit te lokalit, me 

perdorimin e forces thyejne pllaken e drurit dhe depertojne brenda, ku  nga aty marrin disa 

paijsje si burremashina, makine te polirit, fleks dore, kompresora te klimave, dhe  nje llaptop 

HP, dhe ikin ne drejtim te penjohur,  me ç' rast të dëmtuarit, i kane shkaktuar dëm material. 

 

      Me këto veprime ka kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë, nga neni 327, par. 1, 

nën par. 1.1 lidhur me nenin 31 të KP-së. 

  

         Andaj gjykata në kuptim të nenit të lartëshënuar dhe neneve 4,  7, 21, 41, 42, 43, 45, 46, 

73, 74,75,76 par.1 nenpar.1.3 të KP-së dhe nenit 365 të KPP-së, të akuzuarit ia shqipton: 

 

                                                         

  DËNIM ME GJOBË 
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Në shumë prej 500 € (peseqind) euro, të cilën shumë i akuzuari duhet ta paguaj në afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nëse denimi me gjobe nuk 

ekzekutohet as me detyrim, i njëjti do të zëvendësohet me dënim me burgim, ashtu që një ditë 

burgim llogaritet me njëzetë  20 euro gjobë, respektivisht 25( njezeteepese) ditë burgim, dhe  

 

                                                         DËNIM BURGU 
          Në kohëzgjatje prej 1 (një) viti. 

 

     I akuzuari obligohet të paguaj shpenzimet e procedurës penale sado të bëhen ato në bazë të 

llogorise se gjykatës, në emër te paushallit gjyqësor të paguaj shumen prej 30 €, në emër të 

kompenzimit për viktimat e krimit shumën prej 30 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditesh nga 

dita e plotfuqishmerise se këtij aktgjykimi nën kërcënim të akzektumit të dhunshëm. 

    

I demtuari V.K nga Prizreni rr.... nr...., per realizimin e kerkeses pasurore juridike 

udhezohet ne kontest te rregullt civilo-juridik. 

             

                                                 A r s y e t i m 

 

        Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën 

PP/II.nr.353-8/17 të datës 23.07.2019, kundër të akuzuarit A.D nga Prizreni, për shkak të 

veprës penale vjedhje e rëndë, nga neni 327 par. 1 nën parag. 1.1 lidhur me nenin 31 të KP-së. 

        

Gjykata ne shqyrtim fillestar ka vertetuar  gjendjen e ketille faktike nga pranimi i 

fajesise nga ana e te akuzuarit i cili vullnetarisht e ka pranuar fajsin, per shkak te se ciles 

gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyres zyrtare gjykata nuk gjeti se ekziston 

ndonje prove e pa pranueshme, gjithashtu gjykata ne teresi ka verteuar se te akuzuari ka 

kuptuar natyren dhe pasojat e pranimit te fajit per vepren penale e cila iu vihet ne bare, e qe 

pranimi i fajit eshte bere ne menyre vullnetare dhe pa kushtezime, duke u mbeshtetur ne fakte 

dhe prova materiale te cilat jane paraqitur ne aktakuze, per te cilat i akuzuari ka qene i njoftuar 

me te gjitha provat materiale. Gjykata ka ardhe ne perfundim  se pranimi i fajesise nga ana e te 

akuzuarit eshte bere ne pajtim me nenin 248 te KPPK-se, dhe faktet qe permban aktakuza, ne 

veprimet e te akuzuarit formohen te gjitha elementet e vepres penale te vjedhjes se rende nga 

neni 327 par.1 nenpar.1.1 lidhur me nenin 31 te KP-se, dhe per kete gjykata te akuzuarin e 

shpalli fajtor dhe i shqiptoi denimin me gjobe dhe burgim  si te merituar, paraprakisht duke e 

vertetuar pergjegjesine e tyre penalo-juridike.  

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

në kuptim të nenit 73 të KPK, të cilët ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, si rrethane  

rënduese gjykata mori se veprat e kesaj natyre jane te shpeshta, anadj qellim eshte parandalimi 

i te njejtave, egziston dashja si elemnt i kryerjes se vepres penale, ne kuptim te dispozitave te 

nenit 74,75,76 par.1 p.1.3 te KP-se, gjykata mori per baze edhe faktin qe i akuzari ka 

bashkpunuar me gjykaten, bashkpunimi i tije ka qene vullnetar ne hetimin dhe ndjkejn penale,  

i akuzuari ka pasur sjellje korrekte para gjykates, ne nje forme i penduar per keto vepra penale 

te kryera, është relativisht i ri në moshë, i pa pune, premton se ne te ardhen nuk do te kryej 

vepra te ketilla penale, andaj bazuar në të gjitha këto gjykata i shqiptoj dënimet duke i vertetuar 

denimet si ne shqiptim të këtij aktgjykimi duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet 

shkallës së përgjegjësisë së tij dhe se me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit që në të 

ardhmen i akuzuari të përmbahet nga veprimet e tilla te karakterit penal, me bindje se këto 
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dënime janë proporcionale me peshën e veprës penale për të cilën i akuzuari është shpallur 

fajtor. 

            

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

nenit 450 dhe 453 par. 3 të KPPK-së. 

 

       Vendimi për programin e kompensimit  të viktimave të krimit është marrë në kuptim të 

nenit 39 parag.3 pika 1 të Ligjit me numër 05/L-036. 

 

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

 

                                      

      GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.934/19 të datës 06.11.2019 

 

Sekreteare Juridike                                                                    Gjyqtari  

Fatime Bajraktari                                  Fatmir Krasniqi 

 

 

   UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 15 ditëve, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


