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Numri i lëndës: 2018:040364 

Datë: 07.05.2019 

Numri i dokumentit:     00301853 

                                                                                            P.nr. 572/17 

 

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 akuzuarve  A. Sh. K. dhe A. H. B.  që të 

dy nga Suhareka, për  shkak të vepres penale në bashkëkryerje  vjedhje  nga neni 325 par.1 lidhur  

me nenin 31 tē KP, e duke vendosur sipas aktakuzës  të PTH në Prizren PP.II.nr.283-7/17 të dt. 

22.08.2017, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.30.04.2019, në prezencë të PSH Atnor 

Skoro, të akuzuarve dhe mbrojtësit av. A. K., muarrë dhe publikisht shpalli ,ndërsa me daten 

07.05.2019 përpiloi ketë: 

 

A K T G J Y K I M 
   Të akuzuarit: 

1.A. K.,  nga i ati Sh.,  e ëma L., i lindur  me dt.31.07.1996,  nga Suhareka, ka të kryer  

shkollën e mesme, i pa  punë,  i gjendjes së mesme ekonomike  shqiptar, shtetas i Republikës së  

Kosoves. 

 

2. A. B., nga i ati H., e ëma T., i lindur  me dt. 26.04.1990, ka të kryer fakultetin, i pa 

punë, i gjendjes  së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së  Kosoves. 

 

JANË  FAJTOR 

 

 Se me dt.  23.01.2017 rreth orës  20,30  në  Suharekë,  te ish  fabrika e “B.” me qëllim 

të  pervetësimit  per vete  apo përsonin tjetër  të pandehurit  marrin pasurin e lujtshme  te përsonit 

tjetër  në atë menyrë  që shfrytzojn momentin e volitshëm  hynë në oborrin e  fabrikes  “N. B.” 

nga ku marrin  37.30 metra kabëll me ngjyrë të verdh  dhe largohen nga vendi i ngjarjes,  ku në 

rrugë  e sipër ndalohen nga policia  dhe gjatë kontrollit ne bagazh te automjetit  ju gjindet  

kablloja e vjedhur. 

 

Më këto veprime kanë kryer veprën penale në bashkëkryerje vjedhje nga neni 325 par. 1 

lidhur  me nenin 31 të KP. 

 

Gjykata nē kuptim të neneve 41,42,46,51,52,73,74  si dhe nenit  325 par. 1  lidhur  me 

nenin 31  të KP, të akuzuarve, iu shqipton: 

 

DENIMIN ME GJOBË DHE  DENIMIN ME  KUSHT 
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1.Të akuzuarit A. K. ia shqipton denimin me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind Euro), të 

cilin dënim i akuzuari  duhet të paguaj në afat prej 15 ditesh, pas plotëfuqishmeris se këtij 

aktgjykimi, Në rast se denimi me gjobë  nuk realizohet as detyrimisht, konform nenit 46 

paragrafi 3  te KPP, denimi me gjobë shëndrrohet  me denim me burg prej 10 ditesh duke 

llogaritur  për  çdo 20 € me një ditë burg, dhe Denimin me burg  prej 6 muaj, i cili nuk 

do të ekzekutohet  nëse i akuzuari  në afat prej një viti, nuk kryen vepër të njejtë apo të 

ngjajshme  penale.  

  
2. Të akuzuarit A. B. ia shqipton denimin me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind Euro), të 

cilin dënim i akuzuari  duhet të paguaj në afat prej 15 ditesh, pas plotëfuqishmeris se këtij 

aktgjykimi, Në rast se denimi me gjobë  nuk realizohet as detyrimisht, konform nenit 46 

paragrafi 3  te KPP, denimi me gjobë shëndrrohet  me denim me burg prej 10 ditesh duke 

llogaritur  për  çdo 20 € me një ditë burg, dhe Denimin me burg  prej 6 muaj, i cili nuk 

do të ekzekutohet  nëse i akuzuari  në afat prej një viti, nuk kryen vepër të njejtë apo të 

ngjajshme  penale. 

Obligohen  të akuzuarit me shpenzimet e procedurës  në emër të  paushallit  gjyqësor  

shumën  me nga 20 € dhe  taksen për kompenzim të viktimave të krimit  shumën me nga  30 € 

(veq e veq). 

E dëmtuara N. B. në Suharekë për realizimin e kërkesës  pasuroro juridike udhëzohet  në 

kontest  të rregullt  civil. 

A r s y e t i m 
 

PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr.283-7/17 të dt.22.08.2017, ka akuzuar A. Sh. K. 

dhe A. H. B.  që të dy nga Suhareka, për  shkak të vepres penale në bashkëkryerje  vjedhje nga 

neni 325  par. 1  lidhur  me nenin 31 të KP, aktakuzen të cilen gjatë séancës gjyqësore prej fillimit  

gjer  në mbarimin e saj e ka perfaqësuar PSH Atnor Skoro, i cili në fjalën perfundimtare ka bërë 

rikualifikimin e veprës penale  vjedhje e rënde   nga neni 327 par. 1 nën paragrafin 1.1 lidhur  

me nenin  31, në veprën penale vjedhje  nga neni 325 par. 1 lidhur  me nenin  31 të KP, dhe tërsi 

ngel si në aktakuzë të ricilësuar,  me  kërkesë  që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të dënohen 

sipas ligjit. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A. B., av.A. K. në fjalën përfundimtare ka propozuar që i 

mbrojtuari i tij të lirohet nga akuza pasi që nuk është provuar se në veprimet e tija formohen 

elementet e vepres penale që i vëhen në barr.Fakti që i  akuzuari A. B. është gjindur në veturen 

e të akuzuarit A. K. ku është gjetur kablli i vjedhur nuk mjafton që i njëjti të akuzohet dhe denohet 

për atë veprim. 
 

Të akuzuarit  në seancë nuk e kan pranuar  fajsin, gjykata  administroi provat  dhe ate  ka 

degjuar  dëshmitaret S. B. dhe B. B., ka bere leximin e provave  dhe  ate  vertetimi mbi 

sekuestrimin e perkohshehm të sendeve, raporti i oficerit i dt. 23.01.2017, raporti  i vendit të 

ngjarjes të dt. 23.01.2017 dhe fotodokumentacioni të cilat  gjinden ne shkresat  e lendës. 

 

Dëshmitari S. B. në seancë ka deklaruar se për rastin  jemi njoftuar  pas dy dite dhe ate  

nga policia, pasi  qe  unë punoi si elektricist  në puntori. Nga unë është kërkuar që si elektricist 

të sqarohem se ku ka qenë ajo  kabell, dhe qka sherben.Ai kabell nuk i hynë në punë qytetarve 

per  pos neve si industri dhe e kemi lenë në një qoshe të repartit, kablli ka qenë me ngjyrë të 

verdh dhe me shumë fije 24 fije x 2.5 mm, i gjate ka qenë afërsisht  25 deri 30 metra saktesisht  
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nuk e di. I kujtohet  deklarata  në Prokurori ku ka thene  se  kablli ka qene  14 x 2.5mm cila është 

e verteta, është pergjigjur  se  e vërteta  është ajo që kam thene  atehere pasi që kam  shku në 

polici i kam numruar telat. Vlera e kabllit  nuk ka qenë e madhe  por vleren nuk e di. Kablloja 

ka qenë mbrenda repartit, nuk ka qenë  me qels e mbyllur. Deri tek  reparti ka rrugë të hapura,  

ka reparte  jo funksionale të braktisura, reparti ka pjese  të pa meremetuara te hapura dhe ka 

mund lehtë të depertohet  në lokal. 

 

Dëshmitari B. B.  në seancë ka deklaruar unë shtepin e kam afer  Fabrikës “B.”, A. e kam 

shok, shoqrohem me të, diten kritike  gjyshja me ka treguar  se ka qenë A.. Të nesermen jam 

takuar  dhe më kan treguar  se  janë ballafaquar  me policin rreth një kablli. 

 

I akuzuari A. K. në seancë  ka deklaruar se vetura është e imja, kabllin nuk e kam marre  

unë dhe nuk e di si është gjendur aty. Atë natë kemi shku tek B. B.  me marrë dhe me shku per 

në Prishtinë. Unë nuk kam të bëjë asgjë me rrymë. Kablli është gjetur  në  veture timen, kabllin 

nuk e kam blerë, ai është i fabrikes por  per  një orë e gjysem nuk kam pas qasje  në veturen time, 

kam qenë duke ecur në kembë me shokë, policia me ka ndal dhe mi ka marre qelsat  e vetures,  

ndërsa vetura  ka qenë tek lagjeja e B. ku gjindet rreth dy kilometra larg.Koha ka qenë me borë 

por ka pasur pakë borë në tokë. 

 

I akuzuari A. B. në seancë ka deklaruar se jam gjetur në vend dhe kohë të gabuar pasi 

unë nuk kam pasur interes ta vjedhin atë kabëll.Naten kritike me A. kemi qenë me kerr te laxha 

e B.,aty skaj rrethojes së “B.” kemi parkuar veturen , ku edhe  jemi ndalur dhe arrestuar nga 

policia pasi që paraprakisht kan kontrolluar veturen dhe kan gjetur kabllin aty . Ka pohuar se të 

mbathura ka pasur puma “Adidas” si në foto të shkresave të lëndes duke shtuar se gjurmen në 

vend ngjarje jan marr pasi ma kan marr këpucen. 

  

Nga provat e administruara gjykata ka vërtetuar në tërsi gjendjen faktike si në dispozitiv 

të aktgjykimit . Këtë gjendje faktike e ka vërtetuar nga deklarata e dëshmitarit S. B. e cili ka 

provuar faktin se kablli i vjedhur, është vjedhur në fabriken “B.” në repartin e kësaj fabrike dhe 

se ai kabëll përdoret vetem në industri dhe se nuk gjindet në treg të lirë.Se ai kabull është pronë 

e “B.” e ka vërtetuar duke identifikur personalisht në polici ky dëshmitar, e që ai kabëll i përket 

fabrikes nuk e kontestojn as të akuzuarit  . Me këtë dëshmitar gjyakta ka  vërtetuar faktin  se 

repartet  janë të hapura dhe lehtë të qasëshme ,pa kaluar shume pengesa pasi janë të hapura dhe 

te demoluara në shumë vende.  

 

Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar në tërsi edhe nga raporti i kqyrjes së vendit të 

ngjarjes nga Policia e Kosovës ,ku është konstatuar se te laxha e “B.” në afersi të fabrikes “B.” 

kan takur dy persona me makinë BMW ngjyë e zezë me targa 04-...-AK dhe gjatë kontrollit në 

bagazhin e makines kanë gjetur një kabell ngjyrë e verdhë . Po ashtu nga ky raport është vërtetuar 

se në vend ngjarje ka pasur gjurmë të këpucve dhe ato gjurmë jan përputhur me gjurmet e 

këpucve që të akuzuarit kishin të mbathura në momentin e kapjes nga policia . Këtë gjendje 

faktike gjykata e ka vërtetuar edhe nga vërtetimi për sekuestrimin e sendeve dhe 

fotodukomentacioni bashkangjitur aktakuzes nga ku provohet se në veturen e të akuzuarve është 

gjetur kabëll në sasi prej 37,30m gjatësi ,gjumet në vend përputhjen ne gjurmet e këpucve të të 

akuzuarve si në foto 30 ,31 ,32. Se vetura në të cilen kablli është gjetur  në bagazhin e saj është 

pronë e të akuzuarit A. vërtetohet edhe me mbrojtjen e të akuzuarve të cilet kanë pohuar se në 

veturen e tyre është gjetur ky kabëll se të njëjtin nuk e kan blerë dhe i përket fabrikes “B.”. 

Mbrojtjen e të akuzuarit A. K.  se kabllin nuk e kan vendosur ata në veturë dhe nuk e 

dinë se si ai është gjetur aty dhe mbrojtjen e të akuzuarit A. B. se vetëm pse ka qenë në veturen 

e të akuzuarit të parë nuk mjafton për të vërtetuar  fajsin e tij , gjykata e ka vlerësuar si përpjekje 
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për shmangëje nga përgjegjsia penale pasi janë në kundërshtim me vetë veten po edhe provat 

tjera të administruar në shqyrtim gjyqësor dhe si e till jo bindese për gjykaten, posaqerisht ku i 

akuzuari i parë pranon faktin se kablli është gjetur në veturen e tij,se ai kabëll i përket 

fabrikes,ndërsa i akuzuari i dytë pranon se ka pasur të mbathura këpuc puma”Adidas” gjurmët e 

të cilave përputhen me gjurmet në vend ngjarje. 

 

Nga një gjendje e till faktike , gjykata me pamëdyshe ka vërtetuar se në veprimet e 

kryersve formohen të gjitha elementet qenësore  të vepres penale të vjedhjes nga neni 325 par. 1 

lidhur me nenin 31 të KP-së për qka edhe i shpall fator dhe shqipton denimin si në dispozitiv.  

 

Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 73 dhe 74 të KP. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se të akuzuarit  kan patur qëndrimin korrekt 

ndaj gjykatës,  ështe  hera e parë që ndeshen  me ligjin, student, të gjendjes së dobët ekonomike 

, të dëmtuares kablli i është kthyer ,kurse  rrethan posaqerisht  rënduese nuk gjeti. 

 

 Vendimi mbi kërkesen pasuroro juridike u muarrë në kuptim të nenit 463  të KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës dhe paushallit gjyqësor  u muarrë nē kuptim tē 

nenit 453  të KPP. 

 

  Vendimi  me të cilin janë të obliguar të akuzuarit që të bëjnë 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. 572/17 të dt. 30.04.2019 

 

 

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 per palët dhe gjykatën. 


