
 
P.nr.81/2016 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA MALISHEVË, gjyqtari i vetëm 
gjykues Lulzim Paçarizi, me procesmbajtësen Bahije Karaçica, sekretare juridike pranë 
kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarit A. Th. nga fshati M., komuna e 
Malishevës, i akuzuar sipas akuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë – 
Departamenti i Përgjithshëm, PP.nr.79/2015 të datës 25.03.2016, për shkak të veprës 
penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.1 të KPRK-së, pas mbajtjes së 
seancës për shqyrtimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajëssë,  të mbajtur me dt. 
14.06.2018,  ku prezent ishin Prokurori i Shtetit Ismet Tofaj, i akuzuari A. Th. me , 
mbrojtësin e  tij, Av.F. M., si dhe i dëmtuari M. Th., gjykata të njëjtën ditë mori këtë:  

A K T GJ Y K I M 
 

I AKUZUARI: A. Th., nga i ati G. dhe e ëma Sh., e lindjes P., i lindur me datën ... 
në fshatin M., komuna e Malishevës, ku edhe tani jeton, me numër personal të 
identifikimit ..., punëtor, i martuar, i ati i 5 fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, ka 
kryer shkollën fillore, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 
 

Ë S H T Ë   F A J T O R 
 

Për shkak se Me datën 24-25.11.2014, në orët e mesnatës pas orës 24:00, në fshatin 
M., komuna e Malishevës, saktësisht në lokalin-shitoren “T. L.”, pronë e të dëmtuarit M. 
Th., me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete, i’a merr pasurinë e luajtshme 
të dëmtuarit, në atë mënyrë që duke shfrytëzuar mos prezencën e pronarit, pasi që 
lokali në atë kohë ishte i mbyllur i afrohet lokalit dhe duke përdorur forcën, e dëmton 
rrethojën prej drurit të dritares hynë brenda dhe nga aty merr një radio-kasetofon, pije 
alkoolike, lëngje dhe suxhuk shtëpie, me ç’rast të dëmtuarit i shkakton dëm material në 
vlerë prej 200 €. 

Me këtë ka kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 
nënpar.1.1 të KPRK-së. 

Andaj, gjykata konform nenit 4, 6, 7, 17, 41, 42, 49 par.1 pika 1.1, 50, 51, 52, 73 dhe 
74 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale, të njëjtin e: 
 

G J Y K O N  
 

Më dënim më gjobë në shumë prej 300 € (treqind) euro i cili dënim nuk do të 
ekzekutohet në afatin kohor prej 2 (ndy) viteve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale. Nëse i akuzuari kryen vepër 
tjetër penale në afatin e verifikimit prej 2 (dy) viteve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi dhe dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet, i njëjti do të zëvendësohet 
me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 15 ditësh duke llogaritur 20 euro të gjobës në një 
ditë burgim. 

 
-Si dhe me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 24 (njëzetekatër) muajve, ndërsa 

gjykata dënimin e shqiptuar nuk do ta ekzekuton në afatin kohor prej 2 (dy) viteve, nga 
dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale 
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 Obligohet i akuzuari që në emër t shpenzimeve të  paushallit gjyqësor gjykatës 
t`ia paguaj shumën prej 30 euro, ndërsa shpenzime të procedurës penale nuk ka pasur.  
 Të tëra këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 
A r s y e t i m 

 
Prokuroria Themelore Gjakovë, pranë kësaj gjykate ka paraqitur aktakuzë 

PP.nr.79/2015 të datës 25.03.2016, kundër të akuzuarit A. Th. nga fshati M., komuna e 
Malishevës, për shkak të veprës penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 
nënpar.1.1 të KPRK-së, me propozim për caktimin e seancës për aprovimin e 
marrëveshjes për pranimin e fajësisë.   
 

Gjykata, mbajtur seancën e shqyrtimit të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, 
me datën 14.06.2018, ku prezent kanë qenë  Prokurori i shtetit Ismet Tofaj,  i akuzuar A. 
Th. , mbrojtësi i tije Av. F. M. i angazhuar sipas detyrëz zyrtare si dhe i dëmtuari M. Th.. 
 

Prokurori i Shtetit Ismet Tofaj, deklaroi  se pranë kësaj gjykatë është sjellur 
marrëveshja e arritur midis prokurorisë së shtetit dhe këtu të akuzuarit A. Th., në 
prezencë të mbrojtësit të tij Xh. K., sipas marrëveshjes PP.nr.79/15 e dt. 24.03.2016, për 
të cilën marrëveshje kushtet e llojin e dënimit është e njoftuar kjo gjykatës i dhe vet i 
akuzuari i cili është palë në këtë marrëveshje. Andaj përveç kushteve të caktuar në këtë 
marrëveshje ne si prokurori nuk kemi çka të shtojmë dhe i propozon gjykatës që kjo 
marrëveshje të aprovohet dhe te jetë pjesë e shkresave të lëndës.  

 
Mbrojtësi i të akuzuarit Av.F. M., lidhur me marrëveshjen mbi pranimin e 

fajësisë deklaron të vetëdijshëm dhe me një shqyrtim të thuktë të aktakuzës duke pasur 
për bazë edhe pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, në bazë të mundësive ligjore, 
si dhe mundësisë së dhen nga gjykata dhe prokuroria. Me prokurorinë e shtetit kemi 
arritur marrëveshjen e cila sot është objekt shqyrtimi dhe nëse gjykata e aprovon këtë 
marrëveshje, i propozoj gjykatës që dënimi të behet ne suaza të marrëveshjes së arritur 
pranë prokurorisë.  

  
Gjykata pas dëgjimit të pretendimeve te prokurorit të shtetit, të akuzurit, 

mbrojtësit të tij, lidhur me marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë , ka konstatuar se i 
akuzuari A. Th., ka kuptuar natyrën e pranimit të fajësisë, ky pranim është bënë në baza 
vullnetare, pas konsultimeve të nevojshme me mbrojtësin e tij, i akuzuari nuk ka qenë i 
detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranoj fajësinë, pranimi i fajësisë 
mbështetet në fakte dhe prova të cilat janë paraqitur në aktakuzë, dhe janë pranuar nga 
vete i akuzuari. Po ashtu gjykata ka vërtetuar se nuk ekziston asnjë nga rrethanat për 
hedhjen e aktakuzës, apo të pushimit të procedurës penale të parapara me nenin 248 
par.3 të KPPK-së. 
 
 Gjykata gjendjen faktike të parashtruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi e ka 
vërtetuar jo vetëm nga pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit , por edhe nga provat që 
gjendën në shkreste lendes, dhe atë nga raporti i oficerit A. H. i dt.25.11.2014, , deklarata 
e të dëmtuarit M. T., deklarata e të dyshuarit, si dhe fotografitë e bëra në vendin e 
ngjarjes. 
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Andaj gjykata ka ardhur ne përfundim se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të 

gjitha elementet qenësore të vepres penale të përshkruar si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi, dhe për këtë ka vendosur që të pranoj pranimin e fajësisë e të akuzuarit dhe 
te akuzuarin ta shpall fajtor dhe të dënoj në bazë të ligjit.  

Prokurori i Shtetit Ismet Tofaj, lidhur me dënimin deklaroi se mbetet në tërësi 
pranë marrëveshjes, meqenëse prokuroria është bazuar në rrethanat lehtësuese dhe atë 
duke marr parasysh faktin se i akuzuari e ka pranuar fajësinë, është penduar për 
veprimet e tij, premtimin se në të ardhmen nuk do të kryej vepra tjera penale, andaj 
edhe kemi menduar se dënimi i arritur në marrëveshje është i mjaftueshëm dhe me këtë 
do të arrihet qëllimi i dënimit. 

Mbrojtësi i të akuzuarit Av.F. M., lidhur me marrëveshjen mbi pranimin e 
fajësisë deklaron se mbetet pranë marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë të cilën e kemi 
arritur me palët aktive në procedurë, asgjë nuk kemi për të ndryshuar, apo për të 
propozuar, ashtu që e njëjta mbetet e pa ndryshuar. Andaj e ka lutur gjykatën duke 
marr parasysh rrethanat të cilat i potencon i mbrojturi im më lartë, këtë marrëveshje të e 
pranoni në tërësi.  

I akuzuari A. Th.,  deklaron se pajtohet në tërësi me fjalët e mbrojtësit tim dhe 
nuk ka asgjë tjetër për të shtuar, duke shtuar se i vjen keq për rastin i cili ka ndodhur 
për të cilin është penduar thellë, i ka kërkuar falje të dëmtuarit M. Th., ky ka qenë rasti i 
tij i parë që ka ra ndesh me ligjin dhe i ka premtuar gjykatës që në të ardhmen nuk do të 
kryej kurrfarë vepre penale.          

Gjykata ka vendosur si mbi sanksionin penale juridike të propozuar në 
marrëveshje, ka vlerësuar të gjitha rrethanat konform nenit 73 të KPK_së, ë ndikojnë në 
llojin dhe lartësinë e dënimit, ashtu që si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin gjeti 
pranimin e fajësisë nga ana e tij, në të gjitha fazat e procedurës penale, pendimin e tij, 
për veprën e kryer, qëndrimin e tij korrekt gjatë gjykimit, jo dënueshmerinë e tij, është i 
gjendjes së dobët ekonomike,  andaj të njëjtit i ka shqiptuar dënimin në kuadër të 
marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë duke shqiptuar dënimet me kusht, 300 euro dhe 
24 muaj burg, e te cilat dënime nuk do te ekzekutohen poqese i akuzuari në afat prej 2 
viteve nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, me shpresë dhe bindje se dënimi i 
shqiptuar do të arrij qëllimin e dënimit i paraparë me dispozitat e nenit 41 të KPRK-së. 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve procedurale dhe të paushallit 
gjyqësor, u mor konform nenit 450 par.1 dhe 2 të KPPK-së. 

           Nga sa u tha më lart, e në bazë të nenit 365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv 
të këtij aktgjykimi.   

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA MALISHEVË 
P.nr.81/2016, të datës 14.06.2018 

Sekretarja juridike,                                     G j y q t a r i, 
Bahije Karaçica                         Lulzim Paçarizi 
 
UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej  15  
ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtit, nëpërmes kësaj  gjykate, për Gjykatën e Apelit në 
Prishtinë. 
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