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Numri i lëndës: 2020:059119 

Datë: 28.04.2021 

Numri i dokumentit:     01741416 

 

 

P.nr.124/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË-Departamenti i 

Përgjithshëm Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me procesmbajtësen 

Rita Basha praktikante e kësaj gjykate, në çështjen penale kundër të akuzuarve P. B. nga 

Suhareka dhe Sh. F. nga fshati M. komuna Suharekë, për veprën penale në bashkëkryerje vjedhja  

të parashikuar nga neni 313 parag.2  lidhur me nenin 31, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK) 06/L-074, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren 

Departamenti i Përgjithshëm PP.II nr. 431-12/20 të datës 28.05.2020, në shqyrtimin fillestar të 

mbajtur datë 26.04.2021, në prani të Prokurorit të Shtetit Elfete Purova, dhe të akuzuarve, mori 

dhe publikishtë shpalli, ndërsa me datë 28.04.2021 përpiloi ketë: 

 

 

A K T G J Y K I M 
  

1.I akuzuari P. B.  nga i ati V. dhe e ëma B. e gjinisë K., i lindur me 14.05.1998 në 

Suharekë, me vendbnin në adresë rr. A. R.” p.n. Suharekë, me numër personal të letërnjoftimit 

............, ka kryer shkollimin fillor, i punësuar, i martuar, i gjendjës së dobët  ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës,  

 

2.I akuzuari Sh. F. nga i ati G. dhe e ëma H. e gjinisë D., i lindur me 28.04.2000 në 

fshatin M. komuna Suharekë, ku edhe jeton, ka kryer shkollimin e mesëm, i punësuar, beqar, i 

gjendjës së mesme  ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

 

JANË  FAJTOR 

 

 Sepse, 

 

Me datë 21.01.2020 rreth orës 19:25 min. në Suharekë në rrugen “A. R.” saktësisht në qendren 

tregtare “S. “me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm për vete apo personit tjetër i marrin 

pasurinë e luajtshme të demtuares subjekti juridik “S.” në ate mënyrë që të akuzuarit në 

bashkëveprim dhe koordinim mes vete shkojnë në qendrën tregtare fillimisht shetisin ne ketë 

qendër kur arrin te pjesa ku janë të vendosura pijet alkoolike i pandehuri P. B. merr dy shishe te 
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alkooolit lloji M.-R. i vendosë në pjesen e mbrendshme të xhaketës ndërsa i pandehuri Sh. shiqon 

se mos po kalon dikush dhe a po i vëren dhe pastaj që të dy kalojnë te arka pa e kryer pagesen 

dhe së bashku largohen nga qendra tregtare me  ç’rast te dëmtuares i shkaktojne dëm material. 

 

-me  këto  veprime  në bashkëkryerje kanë kryer vepren penale vjedhja nga 313 

par. 2 lidhur me nenin 31  të Kodit Penal të  Republikesë  së  Kosoves (KPRK) 06/L-074. 

 

 

 

 

Gjykata në kuptim të neneve 7,17,21,38,39 par. 1 nën par. 1.1, 40 par. 1 nën par. 1.3 , 43, 

313 par. 2 lidhur me nenin 31 Kodit Penal te Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, neneve 

248, 365, 450, 463 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës ( KPPRK)  04/L-123 

të akuzuarit: 

 

 I  GJ Y K O N 

1.Të akuzuarin P. B.,  

 

 

Me dënim me gjobë në shumë prej 200 € (dy qind euro), të cilin duhet të paguaj në afat prej 

15 ditësh,  pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nese i akuzuari në afatin e caktuar nuk 

dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën gjykata mund të zavendësoj dënimin me gjobë në dënim 

me burgim, duke e shëndrruar në 10 ditë burgim ashtu që një ditë burgim llogaritet me 20 € 

(njëzet) Euro  dënim me gjobë,  

 

2.Të akuzuarin  Sh. F.,  

 

 Me dënim me gjobë në shumë prej 200 € (dy qind euro), të cilin duhet të paguaj në afat prej 

15 ditësh,  pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nese i akuzuari në afatin e caktuar nuk 

dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën gjykata mund të zavendësoj dënimin me gjobë në dënim 

me burgim, duke e shëndrruar në 10 ditë burgim ashtu që një ditë burgim llogaritet me 20 € 

(njëzet) Euro  dënim me gjobë,  

   
Obligohen të akuzuarit që në emër  të paushallit gjyqësor të paguajnë  shumën prej 20 euro (secili veç e 

veç), dhe taksën së viktimave të krimit të paguaj shumën prej 30 euro ( secili veç e veç), të gjitha këto 

pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcnim të përmbarimit të detyruar. 

 

E dëmtuara subjekti juridik “S.” Suharekë, në adresë rr. rr’ A. R.” p.n. Suharekë  për realizimin 

e kërkesës  pasurore juridike udhëzohet  në  kontest civil. 

 

 

                      

                                             A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzen PP.II nr. 

431-12/20 të datës 28.05.2020 i ka akuzuar P. B. nga Suhareka dhe Sh. F. nga fshati M. komuna 

Suharekë, për veprën penale në bashkëkryerje vjedhja  të parashikuar nga neni 313 parag.1  
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lidhur me nenin 31, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, aktakuzë të 

cilën  në seancën e shqyrtimit fillestar e ka përfaqësuar prokurori i shtetit Elefete Purova. 

Fillimisht prokurorja e shtetit bëri përmirësimin e një gabimi teknik në rreshtin e 6 (gjashtë) të 

dispozitivit të aktakuzes ku në vend të emrit Sh. duhet të qëndrojë emri P., gjithashtu prokurorja 

e shtetit në ketë seancë e bëri ri kualifikimin e akatakuzës, nga vepra penale vjedhja nga neni 

313 par. 1 lidhur me nenin 31,  në veprën penale vjedhja nga neni 313 par. 2 lidhur me nenin 31 

të Kodit Penal te Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, sepse nga shkresat e lëndës dhe 

gjendja faktike dhe provat e lëndës dhe deklaratës së të dëmtuarës ku të dëmtuarit, subjektit 

juridik “S.” në Suharekë, se dëmi i shkaktuar qendres tregtare është 32 euro, nga këto arsye edhe 

është rikualifikuar aktakuza ndaj të akuazuarve  me paragrafin 2 të nenit 313 të lidhur me nenin 

31 të Kodit Penal te Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074 pasi që dëmi i shkatuar ndaj të 

dëmtuarës  me ketë vepër penale është nën vlerën 50 euro.  

 

Pas rikualifikimit të aktakuzës, të akuzuarve iu është lexuar aktakuza rilualifikuar nga Prokurori 

i Shtetit , kuptimit të saj nga e të akuzarve, të akuzuarve u është komunikuar e drejat që 

deklarohën të fajshëm ose të pafajshëm, duke ia komunikuar të drejtën se pranimi i fajsisë është 

rrethanë lehtësuese dhe gjykata do të kete parasysh ketë rrethanë me rastin e shqiptimit të 

dënimit. 

I akuzuari P. B. ne deklarimin e tij rreth akuzes që ngarkohet ka deklaruar se e pranoj fajsinë per 

vepren qe akuzohem i kërkoj gjykatës që të më shqiptoj një dënim më të butë sepse jam i martuar 

e ndjen vetën të penduar për ketë veper te cilen e kam kryer i premtoj gjykatës se nuk do të 

përsërisë vepra të tilla në të ardhmën andaj ky pranim i fajsisë te merret si rrethanë lehtësuese. 

 

I Sh. F. ne deklarimin e tij rreth akuzes që ngarkohet ka deklaruar se e pranoj fajsinë per vepren 

qe akuzohem i kërkoj gjykatës që të më shqiptoj një dënim më të butë sepse jam i martuar e 

ndjen vetën të penduar për ketë veper te cilen e kam kryer i premtoj gjykatës se nuk do të 

përsërisë vepra të tilla në të ardhmën andaj ky pranim i fajsisë te merret si rrethanë lehtësuese. 

 

Prokurori i Shtetit lidhur me deklarimin e të akuzuarve për pranimin e fajësisë, ka theksuar se 

nuk  e  kundërshton  pranimin  e  fajësisë  për  faktin   gjykata  paraprakisht   është  siguruar   që  

i  njejti  të kuptoj  natyren   dhe  pasojat  per  pranimin  e  fajësisë, dhe se të  pandehurit   me  

vullnet    të  plotë   dhe i  pa    ndikuar   ka  pranuar  fajësinë. 

 

Gjyqtari vetëm gjykues pas deklarimit të të akuzaurve dhe prokurorit të shtetit rreth pranimit të 

fajsisë ka marrë aktvendim me anë cilit ka pranuar deklarimin e të akuzarve për pranimin e fajsisë 

për veprën penale që ngarkohen, duke vlerësuar se janë plotësuar të gjtha kushtet ligjore për një 

gjë të tillë sipas nenit 248 të Kodit Procedures Penale te Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-

123. Pastaj gjyqtari ka vlerësuar se të akuzuarit kuptojnë natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë, 

se pranimi i fajsisë bëhet vullnetarisht nga të akuzuarit,  dhe se pranimi i fajsisë mbështetet në 

faktet e qështjes që përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore 

ose gabime faktike. 

 

Duke u bazuar në deklarimin e të akuzuarve për ta pranuar fajsinë në tërësi për të gjitha pikat e 

aktakuzës, gjykata nuk administroi me provat në ketë çështje penale juridike, pasi që gjykata ka 

vertetuar ketë gjendje të pakontestueshme faktike nga vetë pranimi i fajsisë së të akuzuarve dhe 

se i gjykoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi në tërësi është vërtetuar se të akuzuarit: 

 

-Me datë 21.01.2020 rreth orës 19:25 min. në Suharekë në rrugen “A. R.” saktësisht në qendrën 

tregtare “S. “me qellim te perfitimit te kundërligjshëm për vete apo personit tjetër i marrin 

pasurine e lujtshme të demtuares subjekti juridik “S.” në ate menyre qe te pandehurit në 
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bashkeveprim dhe kordinim mes vete shkojnë në qendre tregtare fillimisht shetisin ne ketë 

qendër kur arrin te pjesa ku janë të vendosura pijet alkoolike i pandehuri P. B. merr dy shishe te 

alkooolit lloji M.-R. i vendosë në pjesen e mbrendshme të xhaketës ndërsa i pandehuri Sh. shiqon 

se mos po kalon dikush dhe a po i vëren dhe pastaj që të dy kalojnë te arka pa e kryer pagesen 

dhe së bashku largohen nga qendra tregtare me  ç’rast te dëmtuares i shkaktojne dëm material. 

 

Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i fajsisë nga ana e të akuzurit si 

dhe nga provat dhe faktet e pa kontestueshme qe i përmban aktakuza  siç janë: raporti fillestar i 

incidentit të stacionit policor Suharekë nr. 2020-GB-..., raporti i oficerit M. C. stacionit policor 

Suharekë, deklarata e dëshmitarit B. G. e dt. 25.01.2020 e dhënë në stacionin policor në 

Suharekë, deklarata e pandehurit P. B. e dt. 25.01.2020 e dhënë në stacionin policor në Suharekë, 

deklarata e pandehurit Sh. F. e dt. 14.02.2020 e dhënë në stacionin policor në Suharekë,lista e 

dëshmive nga Drejtoria e Teknikës Kriminalistike,  e një DVR të kamerave  të marrur nga 

Menaxheri i S. në Suharekë, lista e çmimeve e artikujve që kane munguar të subjektit S.. 

 

Nga këto fakte dhe prova  të vërtetuara në procedurë nga veprimet e të akuzuarve P. B. dhe Sh. 

F. përmbushën të gjitha elementet e veprës penale  në bashkëkryerje vjedhja nga neni 313 parag.2 

lidhur me nein 31  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074,  në atë mënyrë 

që me qëllim te përfitimit te kundërligjshëm për vete apo personit tjetër i marrin pasurine e 

lujtshme të dëmtuares subjekti juridik “S.” 2 (dy) shishe te alkoolit lloji M.-R., duke mos e bërë 

pagesën e  tyre,  veprime me të cilat realizohen elementet e përgjithshme dhe të veçanta të figurës 

së kësaj vepre penale, ku të akuzuart iu shqiptua sanksioni penal si në dispozitiv e këtij 

aktgjykimi. 

 

Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të akuzuarit pati parasysh rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese ne kuptim të nenit 69,70 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK) 06/L-074, andaj si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin muar faktin se e kanë pranuar 

fajsinë, se ndihen të penduar, dhe i ka premtuar gjykatës se nuk do të përsërisn  vepren penale,  

se janë të moshëns së re, të papunësuar, ndërsa rrethana rënduese gjykata konstatoi faktin se të 

akuzuarit  kanë kryer veprën penale në bashkëkryerje. 

 

Për këtë vepër penale është paraparë denimi me gjobë ose me burg deri në 6 muaj, të akuzuarit 

u gjykuan me dënimin me gjobë prej 200€ (qind euro), secili prej tyre veç e veç, me bindjen se 

ky dënim është në përputhshmëri të plotë me shkallën e rrezikshmerisë shoqërore të veprës 

penale dhe përgjegjesisë penale të akuzuarit dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë që të 

parandaloi të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen si dhe të bëjë rehabilitimin e 

tij si dhe të parandaloj përsonat e tjerë nga kryerja e veprave penale, të shpreh gjykimin shoqëror 

për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, çka është 

edhe qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 39 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 

06/L-074. 

 

Vendimin mbi paushallin gjyqësor gjykata e bazoi ne nenin 450 parag. 2 pika 2.6 dhe 3 të të 

Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës ( KPPRK), ashtu që lartësia e paushallit 

gjyqësor në shumën prej 20 Euro u caktua duke pasur parasysh zgjatjen dhe ndërlikueshmërinë 

e procedurës penale si dhe gjëndjen finanaciare të akuzuarit, ndërsa shumën prej 30 euro në emër 

të viktimave të krimit bazuar ne nenin 39 parag.3 të Ligjit mbi Kompenzimin e Viktimave të 

Krimit nr. 05/L-036. 

 

Vendimin që të dëmtuares lidhur me kërkesen pasurore juridike për kompenzimin e dëmit të 

shkaktuar me këtë vepër penale të udhëzoj në kontest civil, gjykata e bazoi në nenin 463 parag. 
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2 të  Kodit të Procedurës Penal të Republikës së Kosovës  (KPPRK), pasi që të dhënat e 

mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë e as të 

pjesërishëm të  kësaj kërkese. 

 

Nga të lartcekurat është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

                  Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

 P. nr 124/2020 dt.26.04.2021 

 

 

     Procesmbajtësja                     G j y q t a r i  

     Rita Basha                             Lavdim Bajraktari 

 

 ______________ ________________  

 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


