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Numri i lëndës: 2018:024741 

Datë: 29.11.2019 

Numri i dokumentit:     00682713 

 

P.nr.679/2016 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Qemail Suka, në çështjen penale kundër 

të akuzuarit N. H. nga Suhareka Rr.”B. N.” p.nr., për shkak të veprave penale vjedhje e rëndë 

nga neni 327 par.1 pika 1.1 lidhur me neni 31 të Kodit nr.04/L-082 Penal të Republikës së 

Kosovës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, 

PP/II.nr.381-4/2016, të datës 16.09.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me datë 

07.11.2019 në prani të Pokurorit të Shtetit Beqë Shala, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij P. L. 

Avokat nga Suhareka i caktuar sipas detyrës zyrtare si dhe të dëmtuarve A. L. dhe B. B., me datë 

08.11.2019 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datën 25.11.2019 e përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari N. H. nga i ati A. dhe e ëma A. e lindur Ll., i lindur me 06.07.1995 në Suharekë, ku 

edhe tani jeton, në rrugën "B. N." pa nr, ka të kryer shkollën e mesme, student i gjendjes së 

mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës 

ËSHTË FAJTOR 

 

I. Se në mes të dt. 09.02.2016, rreth orës 23:00 min, në Suharekë, pikërisht në kafeterinë "A.-

G.", në Qendrën Zejtare nr.II, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo personin 

tjetër në bashkëveprim me të miturin A. J. marrin pasurinë e luajtshme të të dëmtuarit B. K., në 

atë mënyrë që shfrytëzojnë momentin e volitshëm, kohën e natës, mos prezencën e pronarit, duke 

thyer drynin e derës hyrëse depërtojnë brenda dhe nga aty marrin një TV Plazma të Ilojit "O."; 

një mikset muzikor; 20.00 euro para cash dhe pije të ndryshme alkoolike dhe jo alkoolike, dhe 

ikin nga vendi i ngjarjes. 

 

-Me çka ka kryer veprën penale, vjedhja e rëndë, nga neni 327 par.1 pika 1.1 lidhur me nenin 31 

të KPK-së. 

 

II. Se me datë 11.02.2016, rreth orës 22:00 min, në Suharekë, pikërisht në S. "L. C.c.”, me qëllim 

të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo personin tjetër në bashkëveprim me të miturit P. 

B., A. J. dhe E. V., marrin pasurinë e luajtshme të të dëmtuarit L. K., në atë mënyrë që 

shfrytëzojnë momentin e volitshëm, kohën e natës, mos prezencën e pronarit, thejnë derën hyrëse 

të lokalit, nga aty vjedhin kacën me para të metalta në vlerë prej 50, 00 euro dhe ikin nga vendi 

i ngjarjes. 
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-Me çka ka kryer veprën penale, vjedhja e rëndë nga neni 327 par.l pika 1.1. lidhur me nenin 31 

të KPK-së. 

 

III. Se me datë 11.02.2016, rreth orës 23:00 min, në Suharekë, pikërisht në kafeterinë "T. (fra", 

me qëllim të përvetësimit tè kundërligjshëm për vete apo personin tjetër në bashkëveprim me të 

miturin A. J., marrin pasurinë e luajtshme të të dëmtuarit N. K., në atë mënyrë që shfrytëzojnë 

momentin e volitshëm, kohën e natës, mos prezencën e pronarit, thejnë xhamin e derës hyrëse të 

kafeterisë ku nga aty marrin 20.00 euro para të metalta, cigare, një telefon mobil, pije të ndryshe 

dhe ikin nga vendi i ngjarjes. 

-Me çka ka kryer veprën penale, vjedhja e rëndë nga neni 327 par.l pika 1.1. lidhur me nenin 31 

të KPK-së. 

 

IV. Se me datë 12.02.2016, rreth orës 23:00 min, në Suharekë, pikërisht në sheshin "B. N.", 

pikërisht në zyret e kryqit të kuq, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo 

personin tjetër në bashkëveprim me të miturit P. B., A. J. dhe E. V., marrin pasurinë e luajtshme 

të të dëmtuarit, në atë mënyrë që shfrytëzojnë momentin e volitshëm, kohën e natës, duke thyer 

xhamin e dritares depërtojnë brenda në lokalet e kryqit të kuq ku marrin kacën me para të metalta 

dhe ikin nga vendi i ngjarjes. 

 

-Me çka ka kryer veprën penale, vjedhja e rëndë nga neni 327 par.l pika 1.1. lidhur me nenin 31 

të KPK-së. 

 

V. Se me datë 20.02.2016, rreth orës 00:30 min, në Suharekë, në Qendrën Zejtare nr. Il, pikërisht 

në lokalin 'PC s.", me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo personin tjetër në 

bashkëveprim me të miturin, A. J., marrin pasurinë e luajtshme të të dëmtuarit A. L., në atë 

mënyrë që shfrytëzojnë momentin e volitshëm, kohën e natës, mos prezencën e pronarit, thejnë 

derën hyrëse të lokalit nga aty marrin 10 "L. T.” të llojeve të ndryshme në vlerë prej 3, 000.00 

euro dhe ikin nga vendi i ngjarjes. 

 

-Me çka ka kryer veprën penale, vjedhja e rëndë nga neni 327 par.l pika 1.1. lidhur me nenin 31 

të KPK-së. 

 

VI. Se me datë 20.02.2016, rreth orës 01:30 min, në Suharekë, në Qendrën Zejtare nr.II, pikërisht 

në kafeterinë "1. Q.", me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo personin tjetër 

në bashkëveprim me të miturin A. J., marrin pasurinë e luajtshme të të dëmtuarit B. B., në atë 

mënyrë që shfrytëzojnë momentin e volitshëm, kohën e natës, mos prezencën e pronarit, thejnë 

derën hyrëse të lokalit nga aty marrin një "L. T." të llojit "C.", me ngjyrë të zezë, në vlerë prej 

600.00 euro dhe ikin nga vendi i ngjarjes. 

 

-Me çka ka kryer veprën penale, vjedhja e rëndë nga neni 327 par.l pika 1.1. lidhur me nenin 31 

të KPK-së. 

Gjykata konform nenit 81 par. 1 pika 1.1 dhe 1.5 t; KP-se, veprat penale te kryera nga i akuzuari 

trjatohen si vepra penale vjedhja e rëndë ne vazhdim nga neni 327 par.l pika 1.1. lidhur me nenin 

31 dhe nenin 81 par. 1 pika 1.1 dhe 1.5 t; KP-se, sepse jane plotesuar keto kushte,  objekti i njejte 

dhe dashja e njejte e vepres penale. 

  

Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 41, 49 al. 1 pika 1.1, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 76, 81 të KPK-

së dhe nenit 365 të KPP-së, të akuzuarit i shqipton: 

 

DËNIM ME KUSHT 
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Ashtu që i vërteton dënimin me burgim prej 2 (dy) viteve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

nese në afatin e verifikimit prej 5 (pesë) viteve i akuzuari nuk kryen vepra tjera penale, pas 

plotfuqishmerise se ketij aktgjykimi. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve gjyqësore dhe atë: në emër të kompensimit të 

viktimave të krimit të paguaj shumën prej 30 euro si dhe për paushallin gjyqësor të paguaj 

shumën prej 20 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Të dëmtuarit B. K., L. K., N. K., A. L., B. B. dhe Kryqi i Kuq i Suharekës, për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest të rregullt juridik civil. 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP/II.nr.381-4/2016 

të datës 16.09.2016 kundër të akuzuarit N. H. nga Suhareka Rr.”B. N.” p.nr., për shkak të veprave 

penale vjedhja e rëndë nga neni 327 par.1 pika 1.1 lidhur me neni 31 të Kodit nr.04/L-082 Penal 

të Republikës së Kosovës. 

 

Pas leximit të aktakuzës nga Prokurori i shtetit Beqë Shala, i akuzuari ka theksuar se e ka kuptuar 

në tërësi akuzën dhe e ka pranuar fajësinë. Prokurori i Shtetit nuk ka patur kundërshtime lidhur 

me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit.  

Në fjalën përfundimtare Prokurori i Shtetit ka deklaruar se nga vet pranimi i fajësisë nga ana e 

të pandehurit për veprën penale e cila i bie në barrë dhe të cilat janë të përshkruara, në gjashtë 

dispozitivet e kësaj aktakuze si dhe fakteve dhe provave tjera në të cilat është mbështetur 

aktakuza vërtetojmë se i njëjti ka kryer veprat penale andaj propozojmë që i njëjti të shpallet 

fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, ndërkaq si rrethanë lehtësuese gjykata gjatë marrjes së vendimit 

të ketë parasysh pranimin vullnetar të fajësisë nga ana e tij si dhe moshën e re të të akuzuarit. 

I dëmtuari A. L. ka deklaruar se i bashkangjitet ndjekjes dhe ka parashtruar kërkesë pasurore 

juridike. 

I dëmtuari B. B. ka deklaruar se i bashkangjitet ndjekjes dhe ka parashtruar kërkesë pasurore 

juridike. 

Av.P. L. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se duke mbështetur deklaratat e të mbrojturit 

tim për pranimin e fajësisë shtoj se pasi që gjykata nuk do të lëshohet në administrimin e provave 

dhe do të kaloj në shqiptimin e sanksionit penal kërkoj nga gjykata që pas llogaritjes së llojit dhe 

lartësisë së sanksionit penal përkatësisht dënimit të ketë parasysh faktin se i mbrojturi im është i 

moshës së re, ka pranuar fajësinë, pendohet për veprën e kryer dhe premton që në të ardhmen 

nuk do të kryej vepër tjetër penale, sjelljen korrekte para organeve të procedures prandaj kërkoj 

nga gjykata që ti shqiptoj një dënim më të butë. 

I akuzuari N. H. ka deklaruar se pajtohet tërësisht me deklaratën e  mbrojtësit të tij duke kërkuar 

që gjykata t’i jep një mundësi tjetër, duke shtuar që pasi kam qenë i moshës së re dhe kam gabuar, 

zotohem se në të ardhmen nuk do të përsërise vepra të tilla apo të ngjajshme penale. 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor ka vërtetuar gjendje faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

nga pranimi i fajësisë së të akuzuarit, nga shikimi dhe leximi raportet e oficerit me nr. 2016-GB-

..., të dt. 10.02.2016, të përpiluar nga oficeri R. E.; nr. 2016-GB-..., të dt. 12.02.2016, përpiluar 

nga oficeri F. S.; 2016-GB-..., të dt. 12.02.2016, përpiluar nga oficeri S. B.; 2016-GB-..., dt. 

18.02.2016, përpiluar nga oficeri T. M.; 2016-GB-..., dt. 20.02.2016, përpiluar nga oficeri 'R. E.; 

2016-GB-..., dt. 20.02.2016, përpiluar nga oficeri S. G.; në vërtetimin mbi konfiskimin dhe 

kthimin e gjësendeve; në foto dokumentacion; në zinxhirin e ruajtjes; në deklaratat e të 

dëmtuarve, dëshmitarëve dhe të pandehurit, të dhënë në procedurën paraprake pranë Stacionit 
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policor në Suharekë si dhe pranë Prokurorisë Themelore — Departamenti i Përgjithshëm në 

Prizren, fotodokumentacion si dhe shkresave tjera të lëndës.  

Me rastin e marrjes të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat 

në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së 

dënimit, duke gjetur si rrethana rënduese rrethanat në të cilat është kryer vepra penale e cila është 

kryer me depërtim në lokale të mbyllura dhe në vazhdimësi dhe motivet nga të cilat është kryer 

vepra penale e cila është kryer me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo personin 

tjetër marrjen e pasurisë së luajtshme, ndërkaq si rrethana lehtësuese gjykata vlerësoi moshën e 

re të të akuzuarit i cili në kohën e kryerjes së veprës penale vjedhje e rëndë në vazhdimësi ka 

qenë madhor i ri i moshës nën 21 vjeç, bashkëpunimin e përgjithshëm të të akuzuarit me 

gjykatën, si dhe sjelljen korrekte të tij gjatë shqyrtimit, pranimin e fajit nga ana e të akuzuarit 

dhe zotimin e tij të sinqertë se në të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla apo të ngjashme. 

Gjykata gjatë matjes së dënimit për të akuzuarin, mori parasysh edhe propozimin e Prokurorit të 

Shtetit që ndaj të akuzuarit si rrethanë lehtësuese gjatë marrjes së vendimit të merret parasysh 

pranimi vullnetar i fajësisë nga ana e tij si dhe mosha e re e të akuzuarit, andaj gjykata i shqiptoi 

dënimin nën kufirin e paraparë me ligj apo të shqiptojë lloj më të butë, dënimin me kusht dhe ate 

dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në 

afatin e verifikimit prej 5 (pesë) viteve nga dita e plotëfuqishëmrisë të këtij aktgjykimi, i akuzuari 

nuk kryen vepra tjera penale me bindje se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë 

së tij dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jetë më i kujdesshëm 

dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla apo te ngjashme. 

Gjate shqiptimit te denimit Gjykata pati parasysh edhe qellimin e denimit qe te akuzuarit mos ti 

shkaktohet vuajtje por i njejti te risocializohet. 

 

Vendimi mbi kërkesën pronësoro juridike gjykata e bazoi në kuptim të nenit 463 të KPPK-së. 

 

Vendimin mbi shpenzimet gjyqësore dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim të nenit 

450 dhe 451 të KPP-së. 

 

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

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

P.nr.679/2016 të dt. 25.11.2019  

 

                Gjyqtari 
                       Qemail Suka 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të ushtrojë ankesë në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 dite nga dita e pranimit, 

ankesa dorëzohet nëpërmjet të kësaj gjykate. 


