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Numri i lëndës: 2022:018825 

Datë: 18.07.2022 

Numri i dokumentit:     03239336 

                      P.nr.33/22 
 

                                          NË EMËR TË POPULLIT 

 

           GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtarja 

Ilirjana Hoti, me sekretaren juridike Flutur Nagavci , në çështjen penale kundër të akuzuarit A.V.  nga 

Gj. , për shkak të veprës penale vjedhje  nga neni 313 par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, PP/II nr. 75/22 të dt.28.01.2022,në shqyrtimin 

fillestar të mbajtur me datë 05.07.2022, në prani të Prokurorit të shtetit  së shtetit Sadri Alija si dhe të  

akuzuarit, më datë 06.07.2022, mori  dhe publikisht shpalli ,ndërsa përpiluar me datën 15.07.202 këtë: 

 

                          A K T GJ Y K I M 

   

      I akuzuari A.V.   nga   Gj., Rr.., i lindur me.., nga i ati S. dhe e ëma A. e gjinisë  A., ka te kryer 

shkollën fillore , i pa punë , i gjendjes së dobët ekonomike, i martuar atë i 2 fëmijëve , ashkali, shtetas 

i Republikës së Kosovës, me numër personal...     

                                      Ë s h t ë     f a j t o r: 

Sepse: 

 

         -me dt.13.01.2022, rreth orës 11:00/h. në  Gjakovë në Rr.., saktësisht në qendrën tregtare 

“E..”, i pandehuri me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm për vete, e përvetëson pasurinë e luajtshme 

të të dëmtuarës – Qendra Tregtare “E.”, në atë mënyrë që i pandehuri fillimisht merr një karrocë dore, 

hyn brenda në qendrën tregtare, shkon tek sektori i pijeve dhe në karrocë i ngarkon 9 paketime me 

pije energjike  të llojit “Redbull” dhe largohet nga aty përmes derës së hyrjes, pastaj merr një taksi ku 

i ngarkon pijet, të cilat më pas i shet në një shitore në  marketin  “A.” në Gjakovë, ku pas një pune 

operative të policisë pijet e lartcekura sekuestrohen dhe i kthehen të dëmtuarës. 

                -me çka ka  kryer veprën penale Vjedhje nga neni 313 par 1 të  KPRK-së. 

           Andaj, gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17 par.1, 38, 39, 40, 42, 43,  69, 70, 71 , 72 par.1 

nën. par.1.3 ,  si dhe nenit 313 par.1 të KPRK-së, të akuzuarin  :                 

                                        E  GJ Y K O N  

 

            Dënim me burgim në  kohëzgjatje prej 60  (gjashtëdhjetë   ) ditësh  , si dhe         

           Dënimin me gjobë në shumë prej 100 (një qind) euro , të cilat  dënime  do të ekzekutohen në 

afat prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të 

dhunshëm. 
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          Nëse dënimi me gjobë nuk mund te ekzekutohet as me detyrim dhe në forma tjera të parapara 

sipas nenit 43 par.3 të KPRK-së ,atëherë i njëjti iu zëvendësohet me dënim burgimi ne kohëzgjatje 

prej 5(pesë ) ditësh ,duke llogaritur për çdo ditë burgu prej 20,- €(njëzetë). 

 

            E dëmtuara “E.” në Gjakovë , për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest 

të rregullt juridiko-civil. 

 

           Detyrohet i akuzuari  që  të paguaj shpenzimet procedurale   dhe atë ne emër te paushallit 

gjyqësorë  shumën prej 20.oo.-€, në afat prej 15 ditësh, e krejt këtë pas plotfuqishmërisë së këtij 

Aktgjykimi.   

                                          A r s y e t i m 

 

           Prokuroria  Themelore Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën, PP/II nr. 75/22 

të dt.28.01.2022, ka akuzuar të akuzuarin A.V.   nga Gj.,  për shkak të veprës penale  vjedhje nga neni 

313par.1   të KPRK-së, duke propozuar që i  akuzuari  të shpallet fajtor , të dënohet sipas ligjit dhe të 

obligohet në pagesën e shpenzimeve procedurale. 

 

           Prokurori i  shtetit Sadri Alija  , në shqyrtimin fillestar të mbajtur me dt. 05.07.2022, lexon 

aktakuzën   PP/II nr. 75/22 të dt.28.01.2022,dhe deklaron se mbetet në tërësi pranë aktakuzës. 

          I akuzuari A.V.  ,duke u deklaruar lidhur me fajësinë , ka theksuar  se  e pranon ne tërësi fajësinë 

sipas aktakuzës se me te cilën pandehet  duke i ditur edhe me pare pasojat e pranimit te fajësisë dhe 

atë ne mënyrë vullnetare dhe pa presion, shtojë se me pranimin e fajësisë  në çdo fazë e procedurës 

jam penduar për veprën e  kryer  në gjendjen në të cilën isha pasi që kam qenë nën ndikim të 

narkotikeve  ,premtojë se një veprim i tillë nuk do të përsëritet dhe në të ardhmen do të jem më i 

kujdesshëm, me qenë se jam në vuajtje të dënimit për vepra penale të natyrës se njëjtë, fakt ky që ka 

ndikuar të ri socializohem , kërkojë falje nga e dëmtuara për veprimet e mija, andaj  i propozoi gjykatës 

që të merr parasysh rrethanat lehtësuese si pranimi i fajësisë, premtimi se në të ardhmen nuk do të 

përsërisë vepra penale të natyrës se njëjtë apo të ngjashme ,kërkim falje nga i dëmtuari, gjendjen e 

dobët ekonomike,  të më shqiptojë një dënim më të butë . 

 

  Duke u deklaruar lidhur me pranimin e fajësisë nga i akuzuari, Prokurori i shtetit Sadri  Alija 

deklaron se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga këtu i akuzuari A.V. ,  pasi  që të njëjtin   

pranimin e fajësisë e ka bërë në mënyrë vullnetare dhe pa presion pas sqarimeve të mjaftueshme edhe 

nga ana e gjykatës , dhe se ky pranim i fajësie ka mbështet të plote edhe në provat që e mbështesin 

aktakuzën, andaj gjykatës i propozoi që të aprovojë pranimin e fajësisë dhe të akuzuarit ti shqiptoj 

një dënim konform ligjit  duke marr parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese e po që se gjënë edhe ato 

renduese  dhe njëherë të obligohet në pagesën e shpenzimeve procedurale. 

    

          Në  shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike : 

         Në tërësi u vërtetua se i akuzuari A.V.  :  -me dt.13.01.2022, rreth orës 11:00/h. në  Gjakovë 

në Rr.., saktësisht në qendrën tregtare “E..”, i pandehuri me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm për 

vete, e përvetëson pasurinë e luajtshme të të dëmtuarës – Qendra Tregtare “E..”, në atë mënyrë që i 

pandehuri fillimisht merr një karrocë dore, hyn brenda në qendrën tregtare, shkon tek sektori i pijeve 

dhe në karrocë i ngarkon 9 paketime me pije energjike  të llojit “Redbull” dhe largohet nga aty përmes 

derës së hyrjes, pastaj merr një taksi ku i ngarkon pijet, të cilat më pas i shet në një shitore në  marketin  

“A.” në Gjakovë, ku pas një pune operative të policisë pijet e lartcekura sekuestrohen dhe i kthehen 

të dëmtuarës. -me çka ka  kryer veprën penale Vjedhje nga neni 313 par 1 të  KPRK-së. 

         Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i  akuzuari, i cili 

në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë për shkak te se cilës gjykata nuk ka 

administruar provat gjykata ka ardhur ne përfundim se pranimi i fajësisë nga të akuzuarit është bere 
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ne pajtim me nenin 248 te KPPK-ës. Gjatë pranimit te fajësisë gjyqtari i vetëm gjykues konstatojë se 

i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e  pranimit te fajësisë, pranimi është bërë vullnetarisht nga 

i akuzuari,  pranimi i fajësisë mbështetet ne faktet dhe provat qe i përmban aktakuza ,ne materialet e 

prezantuara nga prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje te 

qarte ligjore ose gabime faktike . 

            Gjykata nga të cekurat me lartë ka ardhur ne përfundim se në veprimet e te akuzuarit formohen 

te gjitha elementet e veprave penale te përshkruara si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi dhe për këtë ka 

vendosur qe te akuzuarin ta shpallen fajtor dhe ta gjykohen ne bazë te ligjit ,me pare duke vërtetuar 

përgjegjësisë  penale juridike te tyre. 

 

             Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuari   , gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë 

së dënimi .Si rrethana lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të akuzuarit se është baba i 

2 fëmijëve ,në gjykim ka pas qëndrim tejet korrekt, pendimi i shprehur për veprën e kryer nën ndikim 

të narkotikeve  ,premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale të natyrës së njëjtë apo të 

ngjashme. Si rrethanë posaçërisht lehtësuese gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë në çdo fazë të 

procedurës penale për veprën penale për të cilën ngarkohet, duke i kërkuar publikisht falje të 

dëmtuarës , kthimi i sendeve të dëmtuarës , faktin se është i papunë, gjendjen e tij dobët ekonomike 

,po ashtu është ne vuajtje te dënimit për vepra penale te natyrës se njëjtë e qe ky dënim ka ndikua në 

risocializimin e tij  . Kështu që duke mos gjetur rrethana tjera rënduese për të akuzuarin gjykata ka 

ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar dënim me burgim si në dispozitiv të aktgjykimit për 

të akuzuarin, ngase gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e  shqiptuar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit nga neni 38 i KPRK-së, me bindje  se këto dënime  

të  shqiptuara  janë  në proporcion me veprën  penale të kryer  dhe me rrethanat personale të cilat i 

posedon i  akuzuari dhe se dënimet e shqiptuara  do të ndikojë në parandalimin e të akuzuarit  nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëj rehabilitimin e tij, do të parandalojë personat e 

tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shprehë gjykimin  shoqëror  për  veprën  penale,  ngritjen  

e  moralit  dhe  forcimin  e  detyrimit për respektimit të ligjit . 

     

          Vendimi për udhëzimin e palës se dëmtuar ne kontest civil për realizimin e kërkesës pasurore     

juridike është marr bazuar ne nenin 463/2 te KPP-ës dhe ka vendosur që të dëmtuarin  , për realizimin 

e kërkesës pasurore juridike ta udhëzojë në kontest të rregullt juridiko civil, ngase, të dhënat e 

mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin  bazë  të  sigurt  për  gjykim  të  plotë  e  as  të  

pjesërishëm,  të  kërkesës pasurore juridike . 

 

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

nenit 450 par.1 dhe 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, 

  Departamenti i Përgjithshëm, 

    P.nr.33/22 datë 06.07.2022 

 Sekretare Juridike,                GJ Y Q T A R J A, 

           Flutur Nagavci                                      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 së 

            Apelit ne Prishtinë. Ankesa ne kopje te mjaftueshme i dorëzohet 

             kësaj Gjykate. 


