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 P.nr. 107/09 

                                                                                                                                       

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtarja Ilirjana 

Hoti, me sekretaren juridike Nushe Kadrija, në çështjen penale kundër të akuzuarit A. B. etj, nga Gjakova, 

për shkak se si bashkkryes ka kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë në vazhdimësi nga neni 253par. 1-1- 

23 të KPK-së lidhur me nenin 81.të KPRK-ës, sipas Aktakuzës  të Prokurorisë Publike Komunale në 

Gjakovë, PP.nr.42/09, 66/09 të  dt. 26.03.2009 , në shqyrtimin publik gjyqësor, të mbajtur më datë 

24.09.2017, në prani të Prokurorit të shtetit Xh. O. dhe të akuzuarit A. B., mori dhe publikisht shpalli   

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I akuzuari A. B. nga Gjakova , rruga..., i biri i G. dhe i G., e gjinisë B., data e lindjes..., në Gjakovë, 

ka te kryer  shtatë klasë të shkollës fillore, i pa punë , i gjendjes se varfër ekonomike, shqiptar , shtetas i 

R. Kosovës , i  pa martuar, me numër personal.... 

                                                              Ë s h t ë    f a j t o r  

          Sepse : 

  

-me datë 26.01.2009 rreth orës 02:00/h, i mituri S. K. në bashkëveprim me madhorin A. B., të 

miturin A.D, dhe fëmijën A.K, me qëllim që vetit ti sjellin përfitim pasuror kundërligjorë kanë shkuar në 

rrugën “P. B.” nr.. në Gjakovë, ku ishte parkuar automjeti i të dëmtuarit L. H., i tipit “.”, ashtu që me forcë 

kanë hapur derën, kanë dëmtuar bravën e timonit dhe pastaj me tela kanë vuar në lëvizje automjetin, kanë 

bërë xhiro nëpër qytet, kur kanë arritur tek zjarrfikësit i akuzuari A. është ndalur ndërsa të miturit S. K., 

A.D, dhe fëmia A.K, janë nisur në drejtim të Pejës, por janë ndalur në Deçan, pasi nuk kishin karburant, 

ashtu që pastaj janë larguar nga vendi i ngjarjes duke i shkaktuar të dëmtuarit L. H., dëme material në vlerë 

prej 80 €uro. 

 

-me dat; 26.01.2009 rreth o;rs 02.00/h, i mituri S. K. në bashkëveprim me madhorin A. B., të 

miturin A.D, dhe fëmijën A.K, me qëllim që vetit ti sjellin përfitim pasuror kundërligjorë kanë shkuar në 

rrugën “D.e L.”, në Gjakovë, ku ishte i parkuar automjeti i të dëmtuarit R. N., i tipit “Z.” ashtu që me forcë 

kanë hapur derën e timonit, dhe pastaj me tela e kanë vuar në lëvizje automjetin, kanë bërë xhiro nëpër 

qytet,  jan nisur në drejtim të Çabratit, kur kanë mbetur në baltë, e kanë braktisur automjetin  dhe janë 

larguar  në drejtim të paditur duke i shkaktuar të dëmtuarit R. N., dëme material në vlerë prej 80 €uro. 

 

-me çka si bash kryes  ka  kryer veprën penale te vjedhjes se rëndë në vazhdimësi  nga neni 

253/1-1-23  të KPK-ës  dhe 81 te KPRK-ës. 

 

Andaj  Gjykata  në bazë te nenit 3,34,41,42,43,64, 66 neni 253 par.1-1-23 të KPK-së lidhur me nenin 81    

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

 

D E N I M  M E  K U S H T  
 

Dënim me burgim ne kohëzgjatje prej 7(shtatë) muaj,  i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

akuzuari brenda kohës së verifikimit në afat prej 2(dy) viteve, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 

Të dëmtuarit, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest civil. 
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 I akuzuari  obligohet që  në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej  30 ,oo €, në afat prej 

15 ditëve, pasi që Aktgjykimi të merr formë të prerë ,nën kërcënim të përmbarimit me dhunë.  

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Publike Komunale në Gjakovë, ka ngritë aktakuzën PP-nr.42/09, 66/2009 te dt. 

16.03.2009, kundër të akuzuarit A. B. nga Gjakova dhe propozimin për shqiptimin e ndonjë mase 

edukative PPM.nr. 11/2009, 19/2009, të datës 26.03.2009,  ndaj të miturit S. K. nga Gjakova, për shkak se 

si bashkë kryes kanë kryer vepra penale te vjedhjes se rendë nga neni 253/1-1-23 te KPK-ës.    

 

Me aktvendimet P.nr.107/09 të dt. 12.12.2013,  është veçuar procedura penale ndaj të miturit S. K. 

konform nenit 21 par.2 të KPP-së, dhe ndaj te njëjtit do te zhvillohet shqyrtimi gjyqësor ndaras  në 

Departamentin për të Mitur në kuadër të Gjykatës Themelore në Gjakovë. 

 

 Gjykata me dt. 22.01.2014, ndaj të akuzuarit A. B., ka lëshuar urdhëresë për shpalljen e 

letërreshtimit meqenëse i njëjti nuk ka marr pjesë në seancat e caktuara e nga st. policor në Gjakovë ,sipas 

njoftimit me nr .ref.04/1-03-GJ-H-44/14 të dt.22.01.2014 jemi njoftuar se i njëjti ka dal jashtë shtetit të 

Kosovës dhe atë në Zvicër. 

 

Stacioni policor në Gjakovë , duke vepruar sipas letërreshtimi  ka shoqëruar të akuzuarin A. B. ne 

lokalet e gjykatë me dt. 24.09.2017, i njëjti u procedua dhe  për te njëjtin  behet  tërheqja e letër rreshtimit. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe publikë te mbajtur me  të datë 24.09.2017, Prokurori Xh. O., lexon 

aktakuzën  PP-nr.42/09, 66/2009 te dt. 16.03.2009, deklaroi se me qe i akuzuari A. B., akuzohet për  këto 

dy vepra që janë kryer në bash kryerje me të miturin S. K., të kryera  në afat te shkurtë gjegjësisht brenda të 

njëjtës natë dhe janë te natyrës se njëjtë, të kryera me  dashje plotësohen kushtet ligjore nga neni 81 te 

KPRK-ës, se këto vepra janë kryer ne vazhdimësi, andaj konsiderojmë dhe bëjmë rikualifikimin dhe duhet 

te jetë se këto vepra penale janë vepra penale te vjedhjes se rëndë të kryera në bashkë kryerje  nga i 

akuzuari A. B. nga neni 253/1-1-23 te KPK-ës e lidhur me nenin 81 te KPRK-ës. Ne fjalën përfundimtare 

deklaroi se veprimet faktike te  akuzuarit  te  përshkruara ne aktakuzë  u dëshmua se janë te argumentuara 

dhe te bazuara ne ligj ,kjo bazueshmeri rezulton nga vete pranimi i fajësisë nga ana e te akuzuarit A. B. si 

dhe provat tjera qe gjenden ne lende dhe qe i mbështesin aktakuzën, andaj i propozon qe i  akuzuari A. B., 

te shpallet  fajtor për shkallen e përgjegjësisë penale, te  dënohet dhe te detyrohet ne pagesën e 

shpenzimeve te procedurës. 

 

I akuzuari  A. B., gjate shqyrtimit gjyqësor deklaroi se e pranon ne tërësi fajësinë  sipas  aktakuzës 

te rikualifikuar  nga ana e  prokurorit dhe atë sipas vullnetit te lirë dhe pa presion   dhe  ne fjalën e tij  

përfundimtare deklaroi  se me pranim e fajësisë jam penduar për veprat e kryera , mirëpo te gjitha këto 

vepra qe i kam kryer  i kam kryer për shkak te gjendjes se rende ekonomike ,premtojë se një veprim i tillë 

nuk do te përsëritet ,kërkojë falje nga te dëmtuarit për demin e shkaktuar , andaj i  propozoi gjykatës qe 

duke marr parasysh rrethanat lehtësuese si pranimi i fajësisë ,gjendjen e varfër ekonomike, kohën e kryerjes 

së veprës penale, moshën time të re, faktin se më parë nuk kam qenë i dënuar,  në  te me shqiptojë një 

dënim me te butë. 

 

Pasi gjykata ka fituar bindjen se i akuzuari e ka kuptuar natyrën  dhe pasojat e pranimit të fajësisë 

për veprat penale që i vihen në barrë dhe është bindur se pranimin e kanë bërë në baza vullnetare si dhe ka 

konstatuar se pranimi i fajësisë ka mbështetje edhe në faktet dhe provat që i përmban aktakuza  si deklarata 

e te dëmtuarve L. H. dhe R. N. te dhënë ne st. Policor dhe  prokurori, raportet e oficerit, deklaratat e të 

pandehurit dhe të miturit të dhënë në Stacionin Policor dhe në Prokurori, foto dokumentacionin dhe 

shkresat tjera përbërëse, ka gjetur se janë përmbushur të gjitha kushtet ligjore nga neni  326 par.4 te KPP, 

dhe shqyrtimin gjyqësor e ka përfunduar pa administrimin e provave. 
  

 Gjykata konstatoi se ne veprimet e te akuzuarit, qëndrojnë te gjitha tiparet e veprës penale të 

vjedhjes së rëndë nga neni 253/1-1-23 të KPK-ës, lidhur me nenin 81 te KPRK-së ,të cilin fakt e ka   
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vërtetuar nga vetë pranimi i fajësisë nga ana e i të akuzuarit , e i cili pranim i fajësisë ka mbështetje edhe në 

provat që gjenden në shkresat e lëndës  . 

 

Gjate marrjes se vendimit mbi dënimin ndaj te akuzuarit  dhe llojit te tij, Gjykata vlerësoi te gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe  renduese te parapara ne nenin 64 te KPK-së, të cilat ndikojnë ne llojin dhe 

lartësinë e dënimit .Gjykata nuk ka gjetur rrethana posaçërisht renduese, si rrethana lehtësuese ka marr 

parasysh sjelljen e mire te akuzuarit  gjate shqyrtimit gjyqësor, gjendjen e varfër ekonomike ,moshën e re 

ne kohën e kryerjes se veprave penale ,kohen e kryerjes se veprave penale ,shprehja e  pendimit  dhe 

premtimi  se nuk do te kryej vepra te ngjashme, më parë nuk ka ra ndesh me ligjin, ka zbatuar dispozitat e 

zbutjes se dënimit komfor nenit 66/2 te KPK-ës  dhe te akuzuarit i ka shqiptuar dënimin  me burgim ne 

kohëzgjatje prej 7(shtatë ) muajve ,i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së 

verifikimit në afatin prej 2 viteve nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, me bindje se ky dënim është ne 

harmoni me peshën e veprës penale ,shkallen e përgjegjësisë penale te akuzuarit ,personalitetin e te 

akuzuarit dhe se Gjykata është e bindur se me dënimin e shqiptuar ndaj te akuzuarit do te arrihet qëllimi i 

dënimit i parapare me nenin 34 te KPK-ës. 

 

 Vendimi për udhëzimin e palëve të dëmtuara në kontest civil  për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike, është marr komfor nenit 463 par. 2 të KPPK-së, pasi qe gjykata gjate shqyrtimit gjyqësor nuk ka 

mundur te saktësojë  lartësinë e demit  qe të akuzuarit iu kanë shkaktuar te dëmtuarve pasi qe nuk ka asnjë 

ekspertizë apo konstatim për lartësinë e demit te shkaktuar.  

 

  Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushalli gjyqësor bazohet në dispozitat e nenit 

450 par.1dhe 2 nën paragrafi 2.6 te KPPK-së.  

 

                    Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi .    

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

P. nr. 107/09  më datë 24.09.2017 

 

 

Sekretarja juridike,           Gj y q t a r j a, 

Nushe Kadrija                                    Ilirjana Hoti 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund te paraqitet ankesë ,në afatin  prej 15    

                                            ditësh nga dita e marrjes se tij ne dorëzim  Gjykatës se Apelit ne Prishtinë.   
                     Ankesa ne kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate. 

     

 
 


