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Numri i lëndës: 2018:042153 

Datë: 16.07.2019 

Numri i dokumentit:     00411346 

P.nr. 932/16 

 

                                                       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 S. A. G. nga fshati L., për shkak 

të veprës  penale  vjedhje e rënde nga neni 327  par. 1 lidhur  me nenin 31 tē KP, duke vendosur 

sipas aktakuzës të PTH në Prizren PP.II.nr  1308/15 të dt. 08.06.2015, në seancēn gjyqësore të 

mbajtur me dt.04.07.2019, në prezencë të PSH Atnor Skoro, i akuzuari, mori dhe publikisht 

shpalli , ndërsa me daten 16.07.2019 përpiloi kētë:  

A K T GJ Y K I M 
 

 I akuzuari S. G. nga i ati  A. i lindur  me dt. 16.07.1983 nga fshati L.,  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 prej fillimit të  muajit  Mars e gjer me dt.  10.05.2015  ia marrin pasurin e lujtshme 

të personit  tjetër  të dëmtuarës  Ministris së Transportit  dhe Infrastrukturës te  Kosovës  në atë 

menyrë  që me mjet  te përshtatshëm  dana  këpusin  kavos (sajlle) se qeliktë  e mbrojtësve  anësor 

te adutostradës, vida te trafove  dhe kapak të pusetave e autostradës të cilat me pas ia shesin të 

pandehurit B.  H.. 

 

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

327 par. 1  lidhur  me nenin 31 te KP. 

 

Ne përputhje me nenin  41, 42, 43, 45, 46,73, 74, 75, 76 dhe 327 par. 1  lidhur  me nenin  

31 te KP, të akuzuarin, e: 

 

                                                 GJ Y K O N 

 

Të akuzuarin S. G.  me dënim me burg prej një viti dhe dënim me gjobë në shumë prej 

200 €, të cilat do të ekzekutohen  15 ditë pas plotëfuqishmeris  së aktgjykimit, nëse dënimi me  

gjobë nuk paguhet në afatin zëvendësohet me 10 ditë burg, duke llogaritur për 20 €, të filluar  me  

një ditë burg, konform nenit 46 paragrafi 3 te KP,   
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Obligohet  i akuzuari me shpenzimet e procedurës në emër të paushallit gjyqësor të 

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

 

 E dëmtuara Ministria e Transportit dhe  Infrastrukturës në Prishtinë, për realizimin e 

kërkesës  pasuroro  juridike  udhëzohet  në kontest të rregullt  civil. 

 

A r s y e t i m 
 1.Historiku i procedurës 

 

 PTH në Prizren me aktakuzen PP.II.nr.1308/15 të dt. 08.06.2015  ka akuzuar  B. Th.,B. 

Th. dhe S. G. , për shkak të veprës  penale  vjedhje e rëndë nga neni 327  par. 1 lidhur  me nenin 

31  tē KP,dhe B. H. për shkak të vepres penale pranimi ,blerja ose fshehja e sendeve të përfituara 

me veper penale nga neni 345 par.1 të KP-së. 

 Gjykata ka zhvilluar procedurë të ndarë për të akuzuarin S. G. pasi të akuzuarit e tjerë 

janë gjykuar paraprakisht me Aktgjykim të plotëfuqishem . 

Gjykata duke vepruar në  këtë qështje penale caktoj shqyrtimin fillestar me daten 

10.05.2019 ku i akuzuari nuk e pranojë fajsin dhe propozoi që qështja të shkoj në shqyrtim 

gjyqësor dhe aty në cilësi të dëshmitarve të dëgjohen tashmë të denuarit B. Th. ,B. Th. dhe B. 

H.. 

 

2.Shqyrtimi gjyqësor dhe deklarimi i palëve 

 

Në shqyrtimin gjyqësore  aktakuzën  e ka përfaqësuar  PSH Atnor Skoro, i cili në tërsi 

ngel pran të dhënave si nē aktakuzë  që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

Prokurori i shtetit i është referuar provave që gjinden në shkresat e lëndës dhe atyre të 

administruara gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor, ka cekur se në tërsi është vërtetuar gjendja 

faktike si në aktakuzë. Se i akuzuari është kryer i kësaj vepre është vërtetuar nga dëshmitari B. 

Th. i cili ka provuar faktin se diten kritike kur janë marr sendet e vjedhura ka qenë bashk me S. 

G. dhe këto sende ja kanë shitë B. H. për qka edhe ka marr të hollat.Kjo provohet edhe me 

dëshmin e B. H. i cili thotë se diten kritike në hekurishten e tij ka ardhur S. G. bashk me B. Th. 

dhe B. Th. me një vetur Mercedes dhe i kan shitur pusetat metalike dhe sajll të rrethojes së 

autostrades . Edhe nga mbrojtja e të akuzuarit pjesërisht vëertetohet gjendja si në aktakuzë pasi 

që i njëjti nuk e konteston se diten kritike ka qenë me të akuzuartit e tjerë në vetur në autostrad 

ku dhe kur janë vjedhur gjesendet  po edhe te B. H. ku janë shitur ato.Kjo gjendje është vertetuar 

edhe me fotodokumentacionin e sendeve të marra nga B. H..  

 

Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt. 04.07.2019, i  akuzuari nuk ka pranuar  fajsin. 

 

I  akuzuari në  mbrojtjen e tij ka deklaruar se unë nuk mirrem  me ketë biznes veprimtari 

kam tregëtin me vetura  per ndryshe sikur  do te beja ketë vepër  pa asnjë hezitim do të kisha 

pranuar qysh në shqyrtim fillestar. B. Th. e njof përmes  B. jamë njoftuar edhe  me B. H., edhe  

B. e njof mirë, është nga Suhareka e ka shtëpin tek stacioni i autobusëve. Une ditën kritike jamë 

takuar me B. Th., gjate asaj kohe kam qenë ne arrati dhe  në Malisheve jemi takuar bashkë, unë 

kam qenë ne veture  ai me B. Th. i ka ngarkuar  gjësendet  e vjedhura  unë nuk kam dal prej 

veturës  tju ndihmoi. Nuk kam shkuar tek  B. me shite shakte- pusetat  por kamë shkuar  me   

qëllim të shitjes  se kerrit. 

 

 

 

3.Provat materiale dhe dëshmitë e paraqitura gjatë shqyrtimit gjyqësor 
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Gjykata  administroi me provat  ku ka dëgjuar  dëshmitaret  B. Th., B. Th. dhe  B.  H.,   

ka bere  shiqimin në foto albumin  ,vërtetimin mbi sekuestrimin e sendeve dhe shkresat tjera të 

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

 Dëshmitari  B. Th. në seancë ka deklaruar se  ketë vepër  penale  e kemi kryer  unë 

bashkë me B. Th., ndërsa  S.  G. nuk ka qenë  me ne atë ditë. Të akuzuarin e njef  është shoqëruar  

me të, pusetat  i kemi vjedhur  unë  dhe  B. dhe atë  une kam vozitur veturën ndersa  B. i ka marre 

ato, megjithëse ka pohuar  se në fshatin C.  tek B.  H.  kanë  qenë së bashku  me  S. dhe B.. Duke 

ballafaquar  me deklaratën e dhenë ne prokurori ku kishte thëne  se parat  i kan shperndar S.,B. 

dhe B.  ka deklaruar se  është e vërtetë ajo qe kam thene ne Prokurori pasi qe  mund te  kem 

harruar gjërat. Poashtu  ka duke u balafaquar me deklaraten në prokurori ka pohuar  se ne 

momentin  kur  kanë ardhur në drejtim të Suharekës  dhe janë marrë kapakët e pusetave në 

autostrad ,ne veturë bashkë me  B. Th., B. Th. ka qene  edhe  S.  G.. Poashtu ka pohuar  se ne 

prokurori  ka deklaruar  se  une së bashku me Skenderin i kemi vendosur ne automjet  10 cop  

kapak dhe përsëri janë kthyer  per në Malishevë. Gjithashtu  ka deklaruar se  me  rastin e shitjes  

se pusetave per hekur  tek i akuzuari B.  prezent ka qenë edhe  S.  G.. 

 

 Dëshmitari B. Th. në seancë ka deklaruar se per ketë qështje kam dhene  deklarate   edhe  

ne polici edhe ne Prokurori. Diten kritike  me ka thirrë B. Th. me kërkese që unë ti transportoi  

disa shakte të metalta te B. H., ndërsa S. G.  nuk e kam pare  atë dite,  me të njëjtin nuk jemi 

takuar. Une i kam marrë  këto shakte- puseta tek shtëpia e B. dhe i kam dërgu tek B. H. dhe atë 

tri herë kamë qu atë ditë ku kanë qenë  afërsisht   40  apo 50 copë i cili me ka thenë  se i kam 

marrë për borgj. 

 

Dëshmitari B.  H. në seancë ka deklaruar  se ne kohen per të cilën po flasim  sa po kam 

fillur  biznesin dhe nuk kam dite se këto sende  mund të vidhen, me pas  ditur  se janë të vjedhura  

nuk i kisha blerë, nuk jamë i sigurt a kamë marrë një herë apo dy herë mallëra te kësaj natyre,  

pasi qe me vonë e kam kuptuar dhe jam vetëdisuar. Kanë qenë tre apo 4 përsona, me sa me 

kujtohet kanë qenë  B.,  S.  si emër e kam dëgjuar, por nuk e kam njohur atëher ,  por ka qenë 

edhe  një person tjetër i cili ka qenë nga bjeshkët nuk e di saktësisht  kush  ka qenë ai. Kam blere  

puseta dhe sajlle metalike të rrethojave të autostrades  po sa  copë nuk e di, vlera  sa me kujtohet 

ka qenë  rreth 200 euro por  nuk jam i  sigurte, nuk ka qenë vlerë shumë e madhe. 

 

4. Vlerësimi i dëshmive të dëshmitarve dhe provave materiale të paraqitura në 

shqyrtimin gjyqësor 

 

 Nga   dëshmija e dëshmitarit B. Th.  dhene ne proc. te  dt. 28.05.2019  është vërtetuar  

faktin se ditën kritike  bashkë  me te akuzuarit  S.  G. dhe  B. Th. në autostrad i kanë  marrur  10 

puseta, i kan ngarkuar ne veturë dhe i kan  dërguar  ne C. tek B.  H. dhe i kan shitur per hekura. 

Me këtë dëshmitar  gjykata ka vërtetuar edhe faktin se i  akuzuari S.  G. ka marre edhe para  nga 

blerësi  B.  H., e të cilat para  ia kishte dhënë  B. Th.. Këtë dëshmi gjykata e vlerson si të plotë 

në harmoni me provat tjera dhe kësaj dëshmije gjykata i beson në tërsi .  

 

Gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar  edhe  nga  deshmija e dëshmitarit  B.  H.  i cili  

në dëshmin e tij ka pohuar  faktin se  nga te akuzuarit  ne mes  e te cilëve edhe  nga S.  G. ka 

blere mallëra  metale të përdorura, duke i identifikuar  B. Th. dhe S.  G.. Nga  ky dëshmitar  

gjykata ka vërtetuar  faktin se  te  akuzuarit  kanë shitë puseta   dhe  sajlle metalike  të rrethojës 

se autostradës, e të cilat  i ka blerë dëshmitari  per një shumë  afërsisht 200 €.  Ky dëshmitar ka 

provuar faktin se ditën kritike  ai ka qenë me të akuzuarit të tjerë me një veture te tipit  Mercedes 

me të cilin edhe janë transportuar gjesendet e vjedhuar. 
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Deshmitari B. Th. ka deklaruar se ditën kritike i  akuzuari nuk ka qene  me ne  mirëpo i 

ballafaquar me deklaratën ne prokurori  ku kishte thenë  se gjësendet  i kishin marrë  bashke me 

S. G. dhe B. Th. ka pohuar deklaratën e  dhenë në prokurori si te sakt  me qka edhe  nga kjo 

dëshmi vërtetohet se i  akuzuari  në bashkëkryerje  me te  akuzuarit  B. Th. dhe B. Th. tani  ne 

cilësi te dëshmitarve  kanë kryer veprën penale qe i  vihet në barrë.Kjo dëshmi është në harmoni 

të plotë me dëshmit e dëshmitarve tjerë dhe pravave materiale dhe si e till bindese dhe e 

besueshme për gjykaten. 

 

Edhe  nga mbrojtja e te  akuzuarit i cili ne shqyrtimin gjyqësor  ka pohuar  se ditën kritike 

ka qenë  ne veturë  bashkë me të  akuzuarit  B. Th. dhe  B. Th. kur i kanë ngarkuar pusetat e 

vjedhura në autostrad, per  kundër  asaj se  ka deklaruar  unë kam qëndruar  vetëm në veturë  nga  

se kamë pas  masën e arrestit  shtepiak dhe jam frigua me dal nga vetura. E poashtu  ka pohuar 

se ditën kritike  ka qenë tek  i  akuzuari B.  H.  bashkë me te  akuzuarit të tjerë  mirëpo  në atë 

moment  nuk ka pasur  metale per te shitur por kerrin. Faktin se në kohen dhe vendin e kryerjes 

së vepres penale i akuzuari ka qenë prezent gjykata e merr si të vërtet pasi është në harmoni me 

provat tjera ,përkunder faktit si mohon të ketë dal nga kerri kur janë vjedhur gjesendet  dhe se te 

B. ka qenë me shitë kerrin. 

  

Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar edhe nga  vërtetimi per sekuestrimin e 

përkohshëm te sendeve dhe  fotodokumentacionin bashkangjitur  shkresave te lendes  ku shifen 

dhe konstatohen gjësendet e vjedhura kapakët e pusetave, sajllet, shtrafat, bulonat dhe shajbe, si 

dhe  vendi  ku janë hjekur dhe vjedhur ato,  automjeti  me të cilin  janë transportuar  si dhe  vendi  

ku janë magazinuar  pas  shitjes.  Po ashtu  gjykata ka vërtetuar faktin se  per këto gjësende  i 

akuzuari     B. Th.  ka pranuar  në emër te mallërave te shitura  shumën prej 180 € nga  blersi B.  

H. dhe nga kjo shumë ka përfituar edhe S. G.. 

 

5. Vlerësimi i mbrojtjes së të akuzuarve 

 

Pretendimin e të akuzuarit se diten kritike vetëm ka qendruar në veturen e të akuzuarve 

tjerë në momentin kur janë vjedhur sendet në autostrad nga frika pasi ishte në masen e arrestit 

shtëpiak ,dhe pretendimin se te B. H. atë ditë kishte shkuar me të akuzuarit për shitjen e kerrit 

gjykat e vlerson si të pa mbeshtetur dhe në kundërshtim me provat tjera veqanerisht me dëshmit 

e dëshmitarve  B. Th.  i cili ka pohuar se diten kritike i akuzuari  ka qenë bashkë me të dhe 

dëshmitarin B. Th. kur është kryer vjedhja po edhe kur është bërë shitja e sendeve të vjedhuar 

dhe B. H. i cili në vend ngjarje ka identifikuar të akuzuarin në momentin e shitjes së sendeve të 

vjedhura. 

 

6. Të gjeturat e Gjykatës  

 

Gjykata gjenë se pas vlerësimit të gjithëanshëm të të gjithave provave pa dyshim është 

vërtetuar se në veprimet e të akuzuarës ekzistojnë të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të 

veprës penale – vjedhje e rëndë në bashkryerje nga neni 327 par.1, lidhur me nenin 31 të KP-

së. 

I akuzuari ka vepruar me dashje duke marr sendin e huaj,vlera e sendit është vlersuar  

rreth 200€ nga blersi si hekur i vjetër ,sendi është marr në mënyrë të kundërligjëshme me qëllim 

të përfitimit pasuror për vete dhe personat tjerë. 

  

7.Vlerësimi lidhur me denimin e shqiptuar, 
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 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 se i akuzuari ka pasur qëndrim korrekt ndaj 

gjykatës, gjendjen e varfër, nga koha e kryerjes se veprës  ka kaluar  nje kohë e gjatë, vleren e 

vogel të dëmit të shkaktuar. 

Gjykata ka shqiptuar denim nën minimumin ligjor  në kuptim të nenin 75 par. pika 1,2 

dhe nenin 76 par. 1 pika 1,3 të KP pasi që ka vlersuar se nga viti  2015 ka kaluar kohë e gjatë 

nuk ka kryer vepër tjetër,se është në vuatje të denimit për  katër vite dhe efekti i risocializimit 

nuk ka mund te reflektoi te kryesi pasi vepra penale është kryer para dergimit në vuajatje të 

denimit me burg, e bindur se edhe me denimin e shqiptuar do të arrihet qëllimi i denimit në 

parandalimin e kryersit në të ardhemen dhe rehabilitimin e tij,parandalimin e personave 

tjerë,kompenzimin e viktimave dhe gjykimin shoqëror dhe ngritjen e moralit  për detyrim të 

repektimit të ligjit.  

 

 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 452 par. 1 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. 932/16 të dt. 04.07.2019 

 

 

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 paranimit të tij ankesa  dorëzohet përmes  kësaj 

gjykate, në kopje të mjaftushme për palët dhe gjykatën. 


