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Numri i lëndës: 2019:151897 

Datë: 28.01.2020 

Numri i dokumentit:     00790736 

                                                                       P.nr.946/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM - 

DIVIZIONI PENAL, gjyqtarja Teuta Krusha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Myrvete 

Përdibuka procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të akuzuarve: A.Sh nga Prizreni, me 

numër personal ... dhe G.E nga fshati ... Komuna e Rahovecit, me numër personal ..., për shkak 

se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vjedhje e rëndë në tentativë nga neni 327 par.1 

nën par.1.1 lidhur me nenin 28 e 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 

(KPRK), duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren - Departamenti i 

Përgjithshëm nën numrin PP/II.nr.345-8/2019 të datës 25.07.2019, në seancën e shqyrtimit 

fillestar të mbajtur në praninë e prokurorit të shtetit Shpend Binaj dhe të akuzuarve, me datë 

23.01.2020 publikisht mori dhe shpalli, ndërsa me datë 28.01.2020 përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 Të akuzuarit: 

 

A.SH nga i ati S. dhe e ëma N. e lindur B., i lindur më datë ... në Prizren, ku edhe tani 

jeton rrugën “...” pa nr. ka të kryer shkollën fillore, punëtor fizik, i pa martuar, me numër 

personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i gjendjes së varfër ekonomike. 

 

G.E nga i ati L.Kdhe e ëma P. e lindur E., i lindur më datë ... në Rahovec, tani me 

banim në fshatin ...  Komuna e Rahovecit, ka të kryer shkollën e mesme, pica-men tani papunë, 

i pa martuar, me numër personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i gjendjes së 

varfër ekonomike. 

 

 

JANË FAJTOR 

 

  Me datë 01.01.2019 rreth orës 00:40 minuta pas mesnate, në Prizren rrugën “...”, me 

qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të pasurisë së huaj për vete, të akuzuarit me 

marrëveshje paraprake bashkërisht shkojnë në shtëpinë e dëmtuarit I.Sh, shfrytëzojnë 

momentin e volitshëm orët e vona të natës dhe mos prezencën e dëmtuarit, përdorin forcën për 

hapjen e hapësirave të mbyllura, ashtu që me mjet të përshtatshëm – me thikë dhe dy shufra 

metali - armature në gjatësi rreth 30 cm, tentojnë ta hapin dritaren e shtëpisë ashtu që arrijnë ta 

fusin të njëjtat në mekanizimin për mbylljen e dritares, mundohen ta hapin dritaren, por maja e 

thikës thehet dhe në atë moment aty afër vërejnë një komshi i cili del jashtë, ashtu që nuk 

arrijnë të futen brenda dhe nuk mund të përfundojnë veprimin kundërligjor, me ç’rast të 

dëmtuarit i shkaktojnë dëm material 
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Kësodore në bashkëkryerje ka kryer veprën penale vjedhje e rëndë në tentativë nga 

neni 327 par.1 nën par.1.1 lidhur me nenin 28 dhe 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

Nr.04/L-082 (KPRK). 

 

Gjykata në bazë të nenit 7, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 69 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës Nr.06/L-074 (KPRK) dhe nenit 327 par.1 nën par.1.1 lidhur me nenin 28 dhe 31 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 (KPRK), iu shqipton dënimin nën kufirin e 

paraparë me ligj e aplikon – nenin 71 par.1 nën par.1.1 e 1.3 dhe nenin 72 par.1 nën par.1.3 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 (KPRK) i : 

 

G J Y K O N  

 

  Të akuzuarin A.Sh 

 

- me dënim me kusht - vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vitesh i 

cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në afat prej 3 (tre) vitesh, nuk kryen vepër të re penale 

dhe  

 

- me dënim me gjobë në lartësi prej 400 € (katërqind euro) të cilën shumë është i 

obliguar të paguaj në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk ekzekutohet në afat ligjor i njëjti do të zëvendësohet me 

20 (njëzet) ditë dënim burgu duke llogaritur për 20 € një ditë burg. 

 

 

Të akuzuarin G.E 

 

- me dënim me kusht - vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vitesh i 

cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në afat prej 3 (tre) vitesh, nuk kryen vepër të re penale 

dhe  

 

- me dënim me gjobë në lartësi prej 400 € (katërqind euro) të cilën shumë është i 

obliguar të paguaj në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk ekzekutohet në afat ligjor i njëjti do të zëvendësohet me 

20 (njëzet) ditë dënim burgu duke llogaritur për 20 € një ditë burg. 

 

I dëmtuari I. (Sh.) Sh nga Prizreni, me numër personal ..., me banim në rrugën “...” pa 

nr., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

Të akuzuarit obligohen të paguajnë të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas 

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

prej nga 20 €, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 

nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

Të akuzuarit obligohen të paguajnë nga 30 €, në emër të taksës për kompensimin e 

viktimave të krimit, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

Mbikëqyrjen e dënimit me kusht do të kryej Shërbimi Sprovues në Prizren, në kuptim 

të nenit 150 të LESP. 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i përgjithshëm, ka parashtruar 

aktakuzë me numër PP/II.nr.345-8/2019 të datës 25.07.2019, kundër të akuzuarve A.Sh nga 

Prizreni, me numër personal ....dhe G.E nga fshati ... Komuna e Rahovecit, me numër personal 

... për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vjedhje e rëndë në tentativë nga neni 

327 par.1 nën par.1.1 lidhur me nenin 28 e 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

Nr.04/L-082 (KPRK). 

 

Gjykata në seancën fillestare në prezencën e palëve pasi që u lexua aktakuza nga ana e 

prokurorit të shtetit i shpalosi dhe bëri prezantimin e gjitha provave materiale në të cilat 

mbështetet aktakuza e parashtruar ndaj të akuzuarve. Të akuzuarit pas kësaj deklarojnë se kanë 

kuptuar aktakuzën dhe nuk i kundërshtojnë provat materiale në të cilat mbështetet aktakuza.  

 

 Gjykata në seancën fillestare ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

 Ditën kritike me datë 01.01.2019 në orët e vona të natës rreth orës 00:40 minuta pas 

mesnate, në Prizren të akuzuarit A.Sh dhe G.E, me marrëveshja paraprake së bashku me qëllim 

të përfitimit të kundërligjshëm të pasurisë për vete, shkojnë në shtëpinë e dëmtuarit I.Sh e cila 

gjendet në rrugën “...”, shfrytëzojnë momentin e volitshëm mos prezencën e dëmtuarit, 

përdorin forcën për hapjen e hapësirave të mbyllura, ashtu që me mjet të përshtatshëm thikë 

dhe shufra metali në gjatësi prej 30 cm-armaturë tentojnë ta hapin dritaren, fusin të njëjtat në 

mekanizimin e dritares, por maja e thikës thehet dhe në atë moment vërejnë një komshi i cili 

del jashtë, kështu nuk arrijnë të futen brenda dhe nuk mund të përfundojnë veprimin 

kundërligjor, me ç’rast të dëmtuarit i shkaktojnë dëm material. 

 

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

akuzuarve për veprimet e përshkruara si në përshkrimin faktik të aktakuzës. Gjykata nuk 

administroi provat, pasi që të akuzuarit pranuan fajësinë dhe po ashtu vërtetoi se në shkresat e 

lëndës nuk ka prova të cilat janë marrë në kundërshtim me ligjin. Gjykata vërtetoi se të 

akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprën penale me të cilën 

ngarkohen dhe ky pranim është bërë pa kushtëzim dhe vullnetarisht. Vlen të theksohet se 

pranimi i fajit është mbështetur në fakte që përmban aktakuza, me ç’rast të akuzuarit me kohë 

kanë qenë të njoftuar me të gjitha provat materiale, të cilat nuk i kanë kundërshtuar. Po ashtu 

gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e akuzuarve është bërë në pajtim 

me dispozitat e nenit 246 të KPPK dhe në veprimet e akuzuarve A.Sh dhe G.E, formohen të 

gjitha elementet qenësore të veprës penale vjedhje e rëndë në tentativë nga neni 327 par.1 nën 

par.1.1 lidhur me nenin 28 dhe 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 

(KPRK) kryer në bashkëkryerje, andaj ka vendosur që të akuzuarit ti shpall fajtor dhe të 

gjykojë në bazë të ligjit, duke vërtetuar përgjegjësinë e tyre penale juridike. 

 

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

kuptim të nenit 69 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 (KPRK), të cilat 

ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata si rrethanë rënduese ka marrë faktin se të 

akuzuarit kanë kryer vepra penale të kësaj natyre, të cilët tani më një kohë të gjatë janë në 

vuajtje të dënimit, sepse pranë kësaj gjykate janë dënuar me vendim meritor, ndërsa si rrethana 

lehtësuese morri parasysh faktin se kanë pranuar fajësinë dhe kanë treguar bashkëpunimi me 

organet e drejtësisë, sjellja korrekte e akuzuarve gjatë zhvillimit të procedurës, pendimi për 

kryerjen e veprës penale, premtimin se në të ardhmen do të përmbahet nga veprimet e këtilla, 

janë të gjendjes së varfër ekonomike dhe premtimin para gjykatës se në të ardhmen do të 

përmbahen nga veprimet e këtilla kundërligjore në mënyrë që mos të bien ndesh me ligjin, 
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andaj bazuar në të gjitha këto gjykata ka shqiptuar dënimin nën kufirin e paraparë ligjor, ashtu 

që i shqiptoj dënimin si në shqiptim të këtij aktgjykimi e bindur se dënimi i shqiptuar i 

përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tyre dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit 

që në të ardhmen të përmbahen nga veprimet e tilla, me bindje se dënimi është proporcionale 

me peshën e veprës penale për të cilën të akuzuarit janë shpallur fajtor. 
 

 Vendimi mbi udhëzimin e dëmtuarit në kontest të rregullt civil, për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike, është marr në pajtim me nenin 463 par.1 e 2 të Kodit të Procedurës 

Penale të Republikës së Kosovës. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 453 par.1 

të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

 

Vendimi mbi taksën gjyqësore në emër të kompensimit të viktimave të krimit, është 

marrë në pajtim me neni 39 par.3 nën par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit 

Nr.05/L-036. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM - DIVIZIONI PENAL 

2019:151897 - 23.01.2020 

  Procesmbajtësja                                                        Gjyqtarja  

 Myrvete Përdibuka                                                                                              Teuta Krusha   

        

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

pre15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet  kësaj 

gjykate.   


