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                                                                                                       P.nr. 90/17 

                                                      NË EMËR TË POPULLIT  

 

   Gjykata Themelore Prizren – dega nē Suharekē, gjyqtari Robert Tunaj,  me sek. Juridike  

F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit Xh. S. G. nga fshati S., për shkak të  veprave 

penale kanosje nga neni 185 par. 1 dhe vjedhje  nga neni 325 par. 1 të KP, duke vendosur sipas 

aktakuzës të PTH në Prizren PP.II.nr.910/14 të dt. 02.10.2015, në seancēn gjyqësore të mbajtur 

me dt. 09.03.2018, në prezencë të PSH Milot Krasniqi,  të akuzuarit, dhe të dëmtuarit, muarrë dhe 

publikisht shpalli kētë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I akuzuari Xh. G., nga i ati S., e ëma N.,   i lindur me dt.20.06.1962, nga fshati S., ku dhe 

tani jeton, ka të martuar arsimin e mesem,  punëtor, i martuar,  i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar  shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

   

I.Se me datën 01.07.2014 në mes të orës 10,00 – 11,00 min, në Suharekë, në lagjen F.,  

në afërsi të QKMF-së,  në Suharekë,  personit tjetër ia merre pasurinë me qellim të pvertësimit të 

kundërligjshëm per  vete  apo personin tjetër,  në atë emnyrë që i pandehuri nga automjeti i punës 

së të  dëmtuari R. L.,  merre 1 (një) gjenerator të markës “N. D.” 1 (një) burmashinë të markës 

“B.”, 1 (një) kon sinjalizues i rrugës,  të cilat i ngarkon në automjetin e tij të markës  “VW G.” 

dhe largohet nga vendi i ngjarjes,  me  çrast  të dëmtuarit i shkakton dem material në shumen prej 

1100€ (njëmij e njëqind euro). 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale të vjedhjes nga neni 325 par. 1 të KP. 

  

 Gjykata në kuptim të nenit 41,42,46,51,52,73, 74  si dhe nenit 325 par. 1  të KP , të 

akuzuarit ia shqipton: 

 

DENIMIN ME GJOBË DHE DENIMIN ME KUSHT  

 

Të akuzuarit Xh. G. ia shqipton denimin me gjobë në shumë prej 150 € (njëqind e 

pesdhjet Euro), i cili duhet të paguaj në afat prej 15 ditesh pas plotfuqishmeris se këtij 

aktgjykimi, poqēse denimi me gjobë nuk mund tē realizohet as detyrimisht, i njëjti do tē  

zëvendēsohet me denim burgimi prej 7 ditesh, duke llogaritur për 20 €, të filluar  me  një ditë 

burg, konform nenit 46 par. 3 të KP, dhe dënimin me burg prej 2 muaj i cili nuk do te  

ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej  një viti nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

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

paguaj shumën prej 20 € dhe  në emër të taksës per kompenzim të viktimave të krimit shumen 

prej 30 €, të gjitha këto pas plotëfuqishmeris se këtij aktgjykimi. 

 

Ndaj te akuzuarit Xh. G.,  konform nenit 363 paragrafi 1 pika 1.3 të KPP. 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

Se me datën 10.02.2014, rreth orës 06,50 min, në fshatin S. Komuna e Suharekës,  

seriozisht i kanoset  përsonit tjetër  me gjeste  ose me vepra  se do ti shkaktojë  ndonjë të keqe me 

qellim të fikësimit ose shkaktimit të ankthit  personit të tillë, në  atë menyrëqë per  shkak të nje 

mosmarvedshje  ne mes të pandehurit  dhe të dëmturit  E. G.,  në lidhje me automjetin,  i 

pandehuri e kanos të dëmtuarin me fjalët  “se nuk ka përfunduar me kaq ende  do kemi punë në 

dy” me çrast tek i dëmtuari shkakton fikë  dhe ankth. 

 

Me këto  veprime ka kryer  veprën penale kanosje nga neni 185 par. 1 të KP. 
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 Për shkak se kemi të bëjmë me parashkrim të ndjekjes penale. 

 I dëmtuari E. G. për realizimin e kërkesës pasurore udhëzohet në kontest civil. 

 

A r s y e t i m 

 

PTH nē Prizren  me aktakuzen PP.II.nr.910/14 të dt. 02.10.2015, ka akuzuar  Xh. S. G. 

nga fshati S., për shkak të  veprave penale kanosje nga neni 185 par. 1 dhe vjedhje  nga neni 325 

par. 1 të KP aktakuzen të cilen gjate  séances  gjyqësore e ka  përfaqësuear  PSH Milot Krasniqi, i 

cili në seancë gjyqësore  për  veprën penale të vjedhjes nga neni 325 par. 1   ngeli si ne akuzë, me 

propozim i akuzuari të shpallet  fajtor dhe  te denohet  në përputhje me ligjin, ndërsa  per veprën 

penale të kanosjes nga neni 185 par. 1 të KP, kërkon nga gjykata  të vepron në përputhje me 

dispozitat e  KP, pasi që  vepra  është përfshirë  me parashkrim apsolut të ndjekjes. 

 

I akuzuari në séance nuk e ka pranuar fajsin, gjykata administroi me provat ku ka dëgjuar 

te demtuarin në cilësi  të  dëshmtiarit  R. L.,  ka lexuar  deklaratat e dëshmitarve  I.  B. dhe S. L., 

ka bërë shiqimin në vertetimin për sekuestrimin e perkohshem të sendeve dhe vertetimin mbi 

kthimin e gjesendeve  te dt. 03. – 04 dhe 09.07.2014 si dhe fotodokumentacionin që gjindet në 

shkresat e lëndës. 

 

I demtuari R. L.   ka deklaruar se me kujtohet se me dt.01.07.2014 në lagjen “F.” në 

Suharekë më është vjedhur  nje  gjenerator,  nje burmashin dhe nje sinjalizues i rrugës. Keto 

pasije kan qenë të vendosura  ne automjet saktesisht  ne korpen  e automjetit qe ngritet  larte ne 

shtylla. Korpa  është e rrethuar  ne lartësi 1m,ndersa  pjesa e eprme është e hapur. Paisjet e 

vjedhura  me janë kompenzuar në tërsi  nga i akuzuari. Për të akuzuarin jam njoftuar  nga policia  

të cilet  e kan identifikuar  në bazë të dëshmis së dëshmitarit  në vendngjarje. 

Si i demtuar  ka deklaruar se  nuk parashtron kerkese pasurore per demin pasi qe 

paraprakisht  është kompenzuar  në tërsi nga i akuzuari. 

 

Dëshmitari  I. B. ka deklaruar se me kujtohet  ka qene  ditë e martë  diku rreth orës 12,00, 

kam pare që nga  busi i R. L. nje person  e mori një kon sinjalizues, por  qk ka ndodhur para  keti 

momenti  apo pas keti momenti nuk e di. Personi qe  mori konin  ka qene  me veturë të tipit W. 

dhe ne der  ka pasur  mbishkrimin “I.” per  qka unë e kam njoftuar pronarin  R. L.. I ftuar te 

deklarohet  nese e njef  personin qe e ka marrur  konin  ka deklaruar se po  është  i akuzuari 

prezenet  ai qe ka marre kete send. 

 

Dëshmitari S. L.  ka deklaruar se diten kritike  në korpen e kamionit  na kan humbur  disa 

gjësende  si nje gjenerator, një burmashinë por të cilat  me pas  nga i akuzuari prezent i jan kthyer 

të dëmtuarit  - vellaut  tim R. L.. Për vjedhjen kemi kuptuar  nga  nje deshmitar  i cili kishte  

vrejtur  një kerr  me mbi shkrimin “I.”  të ndalur  në afërsi të kamionit dhe duke marrur  gjesende. 

Nga deshmitari kemi kuptuar se vetura  në të cilen jan futur sendet  ka qene  W. e më vonë kem 

kuptuar se  behet  fjale per ketu të akuzuarin. 

 

I akuzuari në mbrojtjen e tij ka deklaruar se  ditën kritike  e  di qe ka qenë ditë e martë  

nga kamioni  kam marrur  një kon  e per  të cilin pas  3 – 4 oresh ka ardhur  policia  tek restoran 

“I.” dhe me ka kërkuar  per vjedhje. Ne pytjen se a e ke ditur qe ai send nuk është i yti, është 

përgjigjur  po, ka shtuar se  gjësendet ia ka kompenzuar të dëmtuarit me arsyetimin se  kam pasur 

per  qellim të mbyll ketë procedurë pa vendim gjyqësor. 

 

Nga provat e  administruara  gjykata  me pa  medyshje ka vërtetuar se  ne veprimet e te  

akuzuarit  formohen të gjitha  elementet e veprës  penale të vjedhjes  të përshkruara  si ne 

dispozitivin e akuzës pasi qe i njëjti  me vetëdije te plotë nga korpa e kamionit  të të dëmtuarit  

merr  gjsendet e lutjshme  si gjenerator, burmashin dhe nje kon sinjalizues. Te ky përfundim 

gjykata ka ardhur  nga  provat  e administruara  ne shqyrtim gjyqësor veqanerisht  nga dëgjimi i te 

dëmtuarit  në cilësi te  dëshmitarit  por edhe dëshmitarve  I.  B. dhe  S. L.. Dëshmitari I.  B. në 

shqyrtim gjyqësor  ka provuar  faktin  se të akuzuarin e ka pare duke marrur gjësendet  nga  korpa 

e kamionit  dhe ate saktësisht  nje kon sinjalizues. I njëjti ka përshkruar  ne saktësi mënyrën,  



 3 
vendin , kohen dhe personin që ka kryer veprën dhe si te tillë  deshmin e tij gjykata e vlerëson te  

plotë dhe tërësisht  të besushme. 

 

Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar edhe  nga  deshmija  e të dëmtuarit  i cili  ka  

provuar faktin se  ditën kritike  jan vjedhur  nje gjenerator, nje burmashin dhe  nje  kon 

sinjalizues, e cila  dëshmi  është ne përputhje te plote dhe  me deshmin e dëshmitarit  S. L., i cili 

duke përshkruar  gjësendet e vjedhura  ka provuar  faktin se  ne korpen e kamionit jan marrur  nje 

gjenerator, nje burmashin dhe nje kon, e të cilat edhe  jan kthyer  te  dëmtuarit  në ketë menyrë  

edhe i dëmtuari është kompenzuar tërësisht  per  demin. 

 

Keetë gjendje   faktike gjykata e ka vërtetuar  ne  tersi edhe  nga vërtetimi mbi 

sekuestrimin e përkohshëm te gjësendeve  dhe vërtetimin  mbi kthimin e gjësendeve  sikurse edhe  

nga  fotodokumentacioni  ne shkresat  e lendes  ku është  identifikuar  saktësisht mjeti me te cilin 

jan transportuar sendet e vjedhura, koni sinjalizues i vjedhur  dhe gjësendet  e konfiskuara  te i 

akuzuari. 

 

Ketë gjendje faktike  gjykata  pjesërisht e ka vërtetuar edhe  nga  mbrojtja e te  akuzuarit  

i cili  ka pohuar se në kamionin  e të dëmtuarit  ka marrur  një kon  sinjalizuese  dhe futur ne 

veturë të tipit W., për  kundër  faktit  se  mohon të ketë vjedhur edhe gjeneratorin  dhe  

burmashinen, nga se  i njëjti  ka pohuar se me qellim te përmbylljes se kësaj qeshtje penale të 

dëmtuarve  ua ka kompenzuar  ne tersi demin  duke ua kthyer një gjenerator, nje burmashin dhe 

nje kon, që  ketë mbrojtje e bene kunderthnse  ne vete vete   ne njërën anë duke mohuar vjedhjen 

a ne anën tjetër  duke pohuar  kompenzimin e demiit ne emër te gjësendeve te vjedhura. 

 

Gjykata me rastin e marrjes se vendimit  mbi denimin pati parasysh rrethanat  nga neni 73  

dhe 74 të KP, rrethanat  në  të cilat vepra  është kryer, shkallen e  përgjegjsis  penale të kryerjes, 

vleren e të mirës  së mbrojtur dhe dëmit të shkaktuar. Si rrethan  letësuese  gjykata  mori fakin se 

është familjar, është  hera e parë që  bie ndesh me ligjin, të dëmtuarit  ia ka kompenzuar  ne tersi 

demin, nga koha e kryrjes  se vepres  ka kaluar nje periudhe e gjate kohore dhe ne nderkohe nuk 

ka kryer  veper tjeter  penale, rrethane posaqerisht rënduese  nuk gjeti. 

  

 Gjykata  ka refuzuar  akuzën ndaj të akuzuarit per veprën penale  kanosje nga neni 185 

par. 1 të  KP, pasi që  në shqyrtim gjyqësor  është vërtetuar  fakti se  aktakuza  për këtë vepër  

është përfshi  me parashkrim apsolut të  ndjekjes pasi qe  vepra penale është kryer  me  

dt.10.02.2014  ndersa  sipas  nenit 106 par. 1 pika 1.6 veprat e denushme  deri nje vite burgim  

parashkruhen ne afat prej  2 viteve, ndërsa sipas nenit  107 par. 8 te  KPP  ndjekja penale  

ndalohet ne qdo rast  kur  te ketë kaluar dyfishi i kohës se afatit  te parashkrimit. Pasi qe  në ketë 

raste nga  koha e kryerjes e  veprës  kan kaluar me tepër se  4 vite, ndalohet  ndjekja e më 

tutjeme, për çka edhe u vendos si ne dispozitiv. 

 

Vendimi për kërkesën pasurore juridike u mor në përputhje me nenin 463 të KPP-së 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarr në kuptim të nenit 452 paragrafi 1 të KPP. 

 

GJYKATA THEMELORE  PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, 

P.nr. 90/17 të dt. 09.03.2018 

 

 

Sek. Juridike                                                                    G j y q t a r i 

F.  Kabashi                                            Robert  Tunaj 

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palet e pa knaqura kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditesh 

Gjykatës së Apelit  në Prishtinë, përmes  kësaj gjykate. 
 


