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Numri i lëndës: 2018:025361 

Datë: 10.01.2020 

Numri i dokumentit:     00753927 

 

P.nr. 364/18 
 

                                                       NË EMËR TË POPULLIT 
 

 Gjykata Themelore Prizren – dega në Suharekë, gjyqtari Robert Tunaj me sek. Juridike  

F. Kabashi, duke vendosur  nē lënden penale kundër të akuzuarit  A. G. M. nga fshati Gj., për 

shkak të veprës  penale në bashkëkryerje vjedhje e rënde nga neni 327  par. 1 pika 1.1 lidhur  me 

nenin 31 tē KP, duke vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren PP.II.nr.1323-9/18 të dt. 

20.08.2018, në seancēn gjyqësore të mbajtur me dt.06.01.2020, në prezencë të PSH Shpend 

Binaj, të akuzuarit dhe të demtuari, mori dhe publikisht shpalli,ndërsa e daten 10.01.2020 

përpiloi kētë:  

 

A K T GJ Y K I M 
 

 I akuzuari A. M., nga i ati  G., e ëma L. e lindur K., i lindur  me dt.09.05.1995, nga fshati 

Gj.,  i pa martuar,  i pa punë, ka te mbaruar arsimin fillor,  i gjendjes  jo të mirë ekonomike,  

shqiptar , shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

        ËSHTË  FAJTOR 
 

 Se ne mes  datës  07-09.11.2017 në kohë të papërcaktuar  në fsh. Gj.,  Komuna e 

Suharekës,  saktësisht  në shtepin e të dëmtuarit  A. B.,  i pandehuri  në bashkëveprim  me të 

miturit  Sh. dhe Q. B.,  me qëllim  që vetes  apo përsonit tjetër  ti sjellin dobi pasurore të 

kundërligjshme marrin  pasurinë e luajtshme të të dëmtuarit,  në atë menyrë që permes murit  

ngjiten në terasen e shtepis pastaj me forcë me mjet  të përshtatshëm e hapin dritaren e katit 

përdhes të shtepis  depërtojnë brenda  ne shtepi dhe  pasi demolojnë dhomat marrin një TV të 

markës  “LG” me ngjyrë hiri,  një motosharr “H.” një TV “F.” me ngjyrë  hiri,  dy fleksa të 

markës  “B.” një  fleks B.” një strugë të dorës  “B. d.” me ngjyrë të zezë , një sharr per llamperi, 

me pas  largohen nga vendi i ngjarjes,  me  çrast  të dëmuarit i shkaktojnë dëme materiale. 

 

Me këto veprime  në bashkëkryerje  kanë kryer veprën penale  vjedhje e rënde  nga neni  

327 par. 1.1  lidhur  me nenin 31 të KP. 

 

Ne përputhje me nenin  41, 42, 43, 45, 46, 73, 74,  dhe 327 par. 1.1  lidhur  me nenin  31 

të KP, të akuzuarin e: 

GJYKON 
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Me dënim me burg në kohëzgjatje prej tri vitesh dhe dënim me gjobë në shumë prej 300 

€, të cilat do të ekzekutohen  15 ditë pas plotëfuqishmeris  së aktgjykimit, nëse dënimi me  gjobë 

nuk paguhet në afatin e dhënë zavendësohet me 15 ditë burg, duke llogaritur për 20 € gjobë,  me  

një ditë burg, konform nenit 46 paragrafi 3 te KP,   

 

Obligohet  i akuzuari me shpenzimet e procedurës në emër të paushallit gjyqësor të 

paguaj  shumen prej 20 € dhe në emër të taksës  për kompenzim të viktimave shumën prej 30 €. 

 

 I dëmtuari A. L. B. nga fsh. Gj., për realizimin e kërkesës  pasuroro  juridike  udhëzohet  

në kontest të rregullt  civil. 

 

A r s y e t i m 
 

 PTH në Prizren me aktakuzen PP.II.nr.1323-9/18 të dt. 20.08.2018, ka akuzuar   A. M. 

nga fsh. Gj., për shkak të veprës  penale  vjedhje e rëndë nga neni 327  par. 1.1 lidhur  me nenin 

31  tē KP, aktakuzën  të cilin gjatë séancës gjyqësore  prej fillimit  gjerë nē mbarimin e saj  e ka 

përfaqësuar  PSH Shpend Binaj i cili në tërsi ngel pran të dhënave si nē aktakuzë  që i akuzuari 

të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt. 06.01.2020 i  akuzuari nuk ka pranuar  fajsin, 

gjykata  administroi me provat  ku ka dëgjuar  të dëmtuarin A. B., dëshmitaret  Sh. F., B. D.,  D. 

B. dhe Q. B., ka bere shiqimin në raportin e oficerit nr. 2017-GB-... fotoalbumi dhe shkresat tjera 

të cilat gjinden në lëndë  si prova  materiale të paraqitura  nga ana e PTH në Prizren. 

 

I demtuari A. B. i dëgjuar  në cilësi të dëshmitarit  në seancë ka deklaruar se diten kritike  

unë kam qenë në Slloveni, por nga vëllau im jam njoftuar  se  më është thyer shtepia. Te nesermën  

kam ardhur  në shtepi, aty kam vërejtur se dritarja e bodrumit  e cila është ne nivel me token ka 

qenë e hapur me forcë nga se  kur  jam larguar nga shtepia të njejten e kam pas mbyllur. Në 

shtepi janë vjedhur  një mori sendesh, por mua më janë kthyer nga i  akuzuari një televizor, një 

studio muzikore dhe dy zmadhues zëri, ndersa gjesendet  tjera si fleksa, burmashina, edhe  pse i 

akuzuari me  premtoi se do te mi kthente nuk mi ka kthyer kurrë. I  akuzuari  vetë  ma ka pohuar 

faktin se  ka kryer vjedhjen ne shtepin time,  bashkë me  të  kemi shkuar  në Prishtinë  dhe kemi 

marrur  gjësendet e vjedhura të cilat mi ka kthyer i akuzuari. I akuzuari  me ka kërkuar falje  duke 

me thenë  me fal se  unë ta kamë vjedhur  shtepin, ta kamë thyer me hebull të cilen e kamë marrë 

në shtepin time,  ty nuk të kam njohur  por  Q. B. me ka shty ta thej shtepin tënde. Të gjitha ato 

sende  që janë vjedhur  në shtepin tende  me kolicë dore  deri në shtepin time i ka sjelle  Q. B., 

unë i thash  nese  mi ktheni gjësendet e mija  do tia fali por  kjo nuk ndodhi pasi që ata  nuk i 

kthyen  të tëra sendet e vjedhura. Ky dëshmitar ka identifikuar mbi bazen e fotove qe  gjenden 

në shkresat  e lëndes gjësendet e vjedhura, e të cilat  janë kthyer nga i akuzuari  si televizorin, 

studion, zmadhuesit. Informacionin e parë se  i akuzuari e ka kryer vjedhjen ma ka dhënë 

dëshmitari Q. B. i cili ka ardhë në shtepi dhe me ka thënë “baci A. ti kam gjet hajnat”, duke ma 

dhenë emrin e të akuzuarit për qka edhe kam shkuar në shtëpin e tij- gjyshit të tij. 

 

 Dëshmitari Sh. F. në seancë ka deklaruar se të  akuzuarin e njof prej vitesh, por  nuk 

shoqërohem me të. Nuk kam njohuri  per të dëmtuarin, nuk di ku e ka shtepin as nuk kam ndonje 

informacion per  rastin e vjedhjes për të cilin po degjohem. 

 

 Dëshmitari  B. D. në seancë ka deklaruar se të  akuzuarin e njof që nga fëmijëria por nuk 

kam njohuri që i akuzuari bashkë me personat të tjerë të ketë vjedhur  ne shtepin e të dëmtuarit. 
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Unë kam qenë në  shtepin e të  akuzuarit  bashkë me  D. B. dhe  ate me qellim që tia transportoi  

disa gjësende  per në  banesen e tij në Prishtinë. Me ate  rast  në shtepin e tij kemi   marrur një 

valigje me rrota, disa gjësende  tjera  dhe një  televizor  plazma. Me veturen “G.” të cilen e kam 

marrë në rentacar në Prishtinë i kemi transportuar  ato, mirëpo ku  i ka marrur dhe te  kujt  kanë 

qenë ato gjësende  me tutje  nuk e di,  e di  që të njejtat   janë nxjerrë nga shtepia e të akuzuarit. 

 

Dëshmitari  D. B. në seancë ka deklaruar se të akuzuarin e njof prej shumë vitesh. Naten 

kritike bashkë me një veturë  me B. dhe A. kemi shkuar në Prishtinë ku fillimisht tek shtepia e 

të  akuzuarit kemi marrë  tesha, turshi, një televizor dhe nje  valigje. Ku i ka marrur  gjësendet 

A. nuk kemi njohuri, për vjedhjen kamë kuptuar vetëm pasi që jam  ftuar  ne polici dhe nuk kam 

njohuri që i akuzuari të ketë kryer vjedhjen. 

 

Dëshmitari Q. B.  në seancë ka deklaruar se ne shtepin e të dëmtuarit  kemi vjedhur  armë  

bashkë me  A. M.,  E. R. dhe A. B., ate  dite  nuk janë vjedhur  gjësende tjera ,  ka deklaruar se 

nuk është i sigurte  për daten kur ka ndodhur  kjo. Ky deshmitar ka deklaruar se pas kësaj vjedhje 

disa dite më vonë  i  akuzuari  ka ardhur  me bisedu me mua  tek villa  F. me kërkese  qe me shku 

me vjedhë përseri në shtepin e të  dëmtuarit dhe konkretisht  ma ka përmendur nje televizor. Ate 

natë i akuzuari ka qenë  me Sh. F. dhe dy përsona të tjerë   të cilet nuk i kam njohur  me veturë  

“Golf .” regjistrim i Prishtinës. Vetë ngjarjen e vjedhjes nuk e kam parë por i dëmtuari me ka 

treguar se  janë vjedhur  motorr sharr,  fleks, mjete te punës. 

 

I  akuzuari në  mbrojtjen e tij ka deklaruar se  nuk ndihem fajtor per vjedhje por e pranoi 

fajsin vetem per  faktin  se kam ndihmuar  Q. B.  mi barte dhe mi shite  sendet e vjedhura, ndersa  

i vetmi kryrës  i vjedhjes në shtëpin e të dëmtuarit ka qene  Q. B.. Dëshmitaret  B.  D. dhe D. B. 

i njof pasi qe kemi qene shokë nga shkolla e mesme. Ata  mi kan tranportuar gjerat pesonale te 

mijat  në banese  në Prishtinë ku jam student ndersa asgjë nga sendet e vjedhura  nuk kan 

transportuar me veturen e tyre. Ka pohuar  se bashkë me të dëmtuarin kemi shkuar në Prishtinë 

dhe  televizorin ,zmadhuesit dhe studion e vjedhur  ja ka kthyer të dëmtuarit  por  duke u mbrojtur 

se ate televizor në Prishtinë e ka sjelle  Q. B.,  duke mohuar se  B. dhe D. ta ken tranportuar  

televizorin në Prishtinë. Ne pytjen se  televizorin  të cilin thua se ma ka dhene  Q. B. a e ke 

paguar? është pergjigjur   jo,  shton se e ka te njohur faktin se shtepia e te dëmtuarit është vjedhur 

edhe herave tjera  dhe ate nga Q. B.  pasi që gjësendet e vjedhura  mi ka dhene mua per ti shitur. 

  

 Nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor gjykata me pa mëdyshje ka vëertetuar 

gjendjen faktike si në dispozitiv të aktgjykimit. 

Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar nga  dëshmija e të dëmturit  A. B. i cili ka 

provuar faktin se  diten kritike shtepia e tij është  thyer ne atë menyrë që me perdorim te forces 

është hapur dritarja e  podrumit e cila ishte ne nivel te tokës dhe  permes saj është depertuar ne 

brendi te objektit. Përmes ketij deshmitari  gjykata ka vërtetuar edhe faktin se vepra penale është 

kryer  nga i akuzuari A. M. dhe ketë fakt  e ka provuar pasi që  vete  A. M.  ja ka pohuar të 

dëmtuarit  ku  bashkë me të dëmtuarin  ka shkuar në Prishtinë dhe gjësendet e vjedhura   nje 

televizor  plazma,  nje studio muzikore dhe  dy  zmadhues të zerit  ia kthen përsonalisht  të 

dëmtuarit. 

 

Ketë gjendje faktike  gjykata pjesërisht e ka vertetuar edhe nga deshmija e deshmitarve  

Q. B. i cili  në deshmin e tij  ka provuar faktin se  naten kritike  deri sa  ai ishte ne punë tek villa 

“F.” ka shkuar  i akuzuari  dhe ka kerkuar nga  ai  që të shkojnë dhe te vjedhin ne shtepin e të 

dëmtuarit gjësendet  duke ia permendur konkretisht  televizorin plazma. Pjesërisht  kete  gjendje 

e ka vertetuar edhe me deshmin e deshmitarve  B.  D. dhe  D. B.  të cilet  kanë provuar faktin  se 

naten kritike  një  televizor plazma  me veturen “Golf” te marrur me qira  në rentacar në  Prishtinë 
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nga shtepia e te akuzurit  kanë marrë një televizor dhe e kan derguar ne  Prishtinë tek parku i 

qytetit, e qe  me pas  nga vetë pranimi i të akuzuarit  i njejti televizor  u provua se i është kthyer 

të dëmtuarit. 

 

Ketë gjendje faktike gjykata e ka vertetuar  edhe  nga fotodokumentacioni nga shkresat 

e lendes  nga ku shifet  televizori Plazma i cili është vjedhë në shtepin e të dëmtuarit dhe më pas  

nga i akuzuari  i është kthyer  personalisht  të dëmtuarit, poashtu  nga  fotodokumentacioni  është 

identifikuar  studio muzikore dhe zamdhuesit e zerit të cilat janë vjedhur  ne  shtepin e të 

dëmtuarit nga i akuzuari dhe me pas i janë kthyer të dëmtuarit.  Se i  akuzuari ka shitur  televizorin 

e vjedhur  vërtetohet edhe nga  komunikimi që ka bërë ne rrjetin social  ne Facebook per 

shitblerjen e TV plazma i cili dyshohej se ishte vjedhur. 

 

Gjendjen  faktike si me larte  gjykata  pjesërisht e ka vërtetuar edhe nga mbrojtja  e te 

akuzuarit i cili në prokurorin e shtetit në tërsi e ka pranuar fajsin ndërsa në shqyrtim gjyqësor 

pohon se  TV plazma, studio dhe zmadhuesit e zërit  të cilet i janë kthyer të dëmtuarit  kanë qenë 

të vjedhur në shtepin e tij, dhe se të njejtat   ai i ka marrë pa pagese nga  Q. B. dhe i ka shitur   

ato. Për kunder faktit  se  deklarohet  se kryrësi i vetëm i vjedhjes ka qenë  Q. B., ndërsa  ky ka 

vepruar vetëm si ndermjetës  në shitjen e atyre sendeve.  

 

Nga nje gjendje e tillë faktike e vërtetuar  gjykata ka gjetur  se  kryrësi ka vepruar  me 

dashje  , diten kritike  duke depertuar me forcë ne hapsirat e mbyllura, ne ate menyrë që hap 

dritaren në podrum  dhe deperton mbrenda  nga ku merrë gjësendet  si  televizor plazma, studio 

muzikore,  zmadhues të zërit, fleksa, burmashina dhe mjete tjera te punes bashkë me të miturit  

Sh. F. dhe Q. B., dhe atë me  qëllim të pervetësimit per vete dhe perfitimit në menyrë të 

kundërligjshme të  dobis pasurore.  

Gjykata  nga provat  e administruara  ka vërtetuar  subjektin e kryerjes  se kësaj vepre 

penale, vendin,  kohen dhe mënyren e kryrjes. Andaj edhe  gjenë se me veprimet e të  akuzuarit  

formohen  të gjitha elementet qenësore të vepres penale te vjedhjes se rendë nga neni 327 par. 1 

pika 1.1  lidhur  me nenin  31  të KP  04/L-082, per  qka e shpalli fajtor dhe ia shqiptoi denimin 

si  në dispozitiv te ketij aktgjykimi. 

  

 Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlërsuar tē gjitha rrethanat të cilat 

ndikojnë në llojin dhe lartësin e dënimit nē kuptim tē nenit  73 dhe 74 të KP. 

 

 Gjykata si rrethanë lehtësuese  pati parasysh gjendjen e varfër të akuzuarit, moshen e re,  

pjesërisht  i ka kompenzuar demin viktimes,  pjesërisht ka pranuar  fajsin duke bashkpunuar me 

organet e ndjekjes, ndërsa rrethanë rënduese faktin se edhe me parë me aktgjykim te 

plotefuqishem P.nr. 278/18 ka qenë i denuar per vepër të natyres se njejtë,  e bindur se me 

denimin e shqiptuar do të arrihet qëllimi i denimit i proklamuar me nenin 41 të KP-së në 

parandalimin e kryersit  ne kryerjen e veprave penale  në të ardhmen dhe rehabilitimin e tij,  e 

poashtu ne prandalimin e personave të tjerë  në kryerjen e veprave  penale si dhe shprehjen e 

gjykimit  shoqëror  dhe ngritjen e moralit  dhe  forcimit të detyrimit  për  respektim te  ligjit. 

  

Mbrojtjen e të akuzuarit se në këtë qështje ka vepruar vetëm si ndërmjetës në shitjen e 

sendeve të vjedhuara nga Q. B. dhe se të gjitha sendet në shtëpin e tij në Gj. dhe banesen e tij në 

Prishtinë  i ka dërguar dëshmitari Q. B. gjykat e vlerëson si jo bindëse dhe vetëm përpjekje për 

shmangëje të përgjegjësisë penale pasi është në kundërshtim me provat tjera të administruara në 

shqyrtim gjyqësor në veqanti me dëshmit e dëshmitave D. B. dhe B. D.  të cilet provuan faktin 

se gjesendet e dërguara në Prishtinë janë marr në shtëpin e të akuzuarit. 
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 Vendimi mbi kërkesen pasuroro juridike u muarrë në kuptim të nenit 463 të KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 450 dhe 452 të KPP. 

 

 Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të 

krimit  është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit per kompenzimin e viktimave 

të krimit. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

Departamenti i përgjithshëm 

P.nr. 364/18 të dt. 06.01.2020 

 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                             Robert Tunaj 

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: 

 Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë  ankese  në Gjykaten  e Apelit në Prishtinë, 

në afat prej 15 ditesh , llogaritur nga dita e pranimit të tij ,ankesa  dorëzohet përmes  kësaj 

gjykate, në kopje të mjaftushme për palët dhe gjykatën. 


