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Numri i lëndës: 2022:037711 

Datë: 18.07.2022 

Numri i dokumentit:     03239113 

                                                                                                                              P.nr.72/22  

  

   NË EMËR TË POPULLIT  

  

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm, Gjyqtarja 

Diana Sina, me bashkëpunëtoren profesionale Kaltrina Halilaj, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit B. A. nga fshati . . ., Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale Vjedhje në 

vazhdimësi nga neni 313 par.1 lidhur me nenin 77 të KPRK-së, i akuzuar nga Prokuroria 

Themelore në Gjakovë me numër PP/II.nr.67/22 të datës 23.02.2022, pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar me datën 05.07.2022, në prezencën e Prokurorit të shtetit Sadri Alija dhe të akuzuarit B. 

A., të njëjtën ditë mori dhe shpalli aktgjykimin, ndërsa me datë 12.07.2022 përpiloi këtë:  

  

                                        A K T GJ Y K I M  

  

I akuzuari B. A., i biri i S dhe nënës Z., e gjinisë M., data e lindjes . . . në Gjakovë, tani 

me banim në fshatin . . ., Komuna e Gjakovës, ka të kryer 3 klasë të shkollës fillore, i martuar, 

atë i 4 fëmijëve, punëtor, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, me numër personal . . . 

  

                                            Ë sh t ë     f a j t o r:  

  

          Sepse:  
 

I. Me datë 06.12.2021, rreth orës 20:47, në Gjakovë, në rrugën “. . .”, konkretisht në 

garazhin e automjeteve të dëmtuarit D. U. nga Gjakova, me qëllim të përvetësimit në mënyrë të 

kundërligjshme të pasurisë së huaj për vete, ia merr pasurinë e luajtshme të dëmtuarit, në atë 

mënyrë që i akuzuari duke e njohur mirë terrenin pasi ka punuar më parë në garazhin e të 

dëmtuarit dhe duke shfrytëzuar momentin e përshtatshëm derisa dyert e oborrit të garazhit ishin 

te hapura, me veturën e tij të tipit . . .”, hyn ne oborrin e garazhit te dëmtuarit dhe nga aty merr 

katër fellga alumini te cilat i fut ne veturën e tij dhe largohet nga aty pa u vërejtur nga askush, e 

më pas të njëjtat i shet ne hekurishten “. . .”, ne vlerë prej 31.20 Euro, dhe paratë i shpenzon për 

nevoja personale, me ç ‘rast të dëmtuarit i shkakton dëm material rreth 100 euro.  

 

        II. Me datë 06.01.2022, rreth orës 19:00, në Gjakovë në rrugën “. . .”, konkretisht në 

garazhin e automjeteve te dëmtuarit D. U. nga Gjakova, me qëllim të përvetësimit në mënyrë të 

kundërligjshme të pasurisë së huaj për vete, i’a merr pasurinë e luajtshme të dëmtuarit, në atë 

mënyrë që i pandehuri duke shfrytëzuar momentin e përshtatshëm derisa dyert e garazhit ishin 

te hapura, me veturën e tij të tipit . . .”, hyn ne oborrin e garazhit te dëmtuarit dhe nga aty merr 

katër fellga alumini te cilat i fut ne veturën e tij dhe largohet nga aty pa u vërejtur nga askush, e 
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më pas të njëjtat i shet ne hekurishten “. . .”, ne vlerë prej 36.55 Euro, të cilat të sekuestruara nga 

pronari i hekurishtes V. D., i kthehen të dëmtuarit D. U..  

 

         -Me çka ka kryer veprën penale Vjedhje në vazhdimësi nga neni 313 par.1 lidhur me 

nenin 77 të KPRK-së. 

  

   Gjykata në bazë të nenit 4,7,17 par. 1, 38, 39, 46, 47, 48, 49 par.5, 69, 70 dhe nenit 313 

paragrafi 1 lidhur me nenin 77 të KPRK-së, të akuzuarin:  

 

 

GJ Y K O N 
  

            Dënim me gjobë në shumë prej 100.00.-€(njëqind euro), si dhe   

               

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muaj, të cilat dënime nuk do të 

ekzekutohen nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1 (një) viti, nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale. 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrën e mjeteve buxhetore të Gjykatës.  

  

I dëmtuari D. U. nga fshati . . . Komuna Gjakovë, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në kontest civil.                                                   

                                                                 

                                                                A r s y e t i m  

 

1. Ecuria e procedurës penale 

 

  

Prokuroria Themelore në Gjakovë, pranë kësaj gjykate, ka parashtruar aktakuzën 

PP/II.nr.67/22 të datës 23.02.2022, kundër të akuzuarit B. A. nga fshati . . ., Komuna e Gjakovës, 

për shkak të veprës penale Vjedhje në vazhdimësi nga neni 313 par.1 lidhur me nenin 77 të 

KPRK-së, duke propozuar gjykatës që e njëjtin të shpallë fajtore dhe të dënoj sipas Ligjit.   

           

          I akuzuari B. A. ,në shqyrtimin fillestar, pas sqarimeve të mjaftueshme nga ana e Gjykatë 

për pasojat dhe benefitet e pranimit të fajësisë, lidhur me fajësinë ka deklaruar se e pranon 

fajësinë për veprën penale me të cilën ngarkohem ashtu siç është përshkruar në dispozitiv I dhe 

II të aktakuzës, për të cilën vepër jam penduar pa masë dhe premtoj para gjykatës se një vepër të 

tillë nuk do ta përsërisë, shton se gjendja ime e vështirë ekonomike më ka shtyrë që ta kryejë një 

vepër të tillë penale, menjëherë pas rastit jam penduar për dëmin që ia kam shkaktuar D.U., të 

njëjtit i kam kërkuar falje si dhe fellgat e aluminit ia kam kthyer të dëmtuarit D., edhe tani 

publikisht i kërkoj falje të dëmtuarit dhe i premtoj se një vepër të tillë nuk do ta përsërisë, tani 

kam filluar të punoj, edhe pse me të ardhura shumë të vogla por me ato të ardhura mbaj familjen, 

kam 4 fëmijë të vegjël, si dhe për herë të parë paraqitem në gjykatë për një vepër të kryer penale 

por premtoj se do të jetë edhe hera e fundit, andaj i propozoj gjykatës që të merr parasysh 

rrethanat e lartpërmendura me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së dënimit dhe të më 

shqiptojë një dënim sa më të butë.  

  

Duke u deklaruar lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit Prokurori i Shtetit 

Sadri Alija ka deklaruar se nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të akuzuarit 

gjatë këtij shqyrtimi fillestar, pasi që pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare nga ana 
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e të akuzuarit dhe atë duke i kuptuar më parë pasojat dhe benefitet e pranimit të fajësisë, pas 

sqarimeve të mjaftueshme nga ana e gjykatës, po ashtu pranimi i fajësisë ka mbështetje të plotë 

edhe në provat që e mbështesin aktakuzën, pranimi i fajësisë është bërë në pajtim me nenin 248 

të KPP-së, për çka i propozoj gjyqtares së vetme gjykuese që ta bëjë pranimin e fajësisë nga ana 

e të akuzuarit dhe atë si shprehje e lirë e vullnetit të tij, ashtu që gjykatës i propozoj që të akuzuarit 

të ia shqiptojë një dënim meritor dhe atë konform ligjit duke marrë parasysh si rrethanat 

lehtësuese të të akuzuarit si pranimi i fajësisë, keqardhjen – pendimin e tij, si dhe kërkim faljen 

publike ndaj të dëmtuarit dhe  rrethana rënduese nëse gjen. 

 

2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë  

 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, gjyqtarja e vetme gjykuese pas dëgjimit të palëve ka 

marr aktvendim me të cilin ka pranuar pranimi i fajësisë nga i akuzuari B. A., për veprën penale, 

Vjedhje në vazhdimësi nga neni 313 par.1 lidhur me nenin 77 të KPRK-së, pranimi është bërë 

në kuptim të dispozitave të nenit 248 të KPP-së, i akuzuari i kupton  natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajit, pas sqarimeve të mjaftueshme nga ana e Gjykatës, pranimi behet vullnetarisht 

nga i akuzuari, pranimi i fajit mbështet ne faktet e çështjes qe përmban aktakuza, aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

3. Gjendjet faktike të vërtetuara  

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë gjyqtarja e vetme gjykuese ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike se:  

 

             I akuzuari B. A. ka kryer veprën penale Vjedhje në vazhdimësi nga neni 313 par.1 lidhur 

me nenin 77 të KPRK-së,  në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruara si në dispozitivin e I dhe 

të II të këtij Aktgjykimi. 

 

4. Elementet e veprës penale  

 

            Në nenin 313 paragrafi 1 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës  

penale të Vjedhjes, e kryen:“1.Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila vlerësohet në 

shumën prej pesëdhjetë (50) Euro apo më shumë, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm 

për vete apo për personin tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet”. Ndërsa 

në nenin 77 të KPRK-së është parashikuar se  “Vepra penale në vazhdim përbëhet nga disa vepra 

të njëjta ose të ngjashme të kryera në lidhshmëri kohore nga i njëjti kryes” 

 

5. Vendimet e gjyqtares së vetme gjykuese  

 

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

i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht e ka pranuar fajësinë, si dhe pranimi i fajit mbështetet 

në faktet e çështjet që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe 

çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.   

 

            Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpallë fajtor dhe të gjykojë në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit  



 Numri i lëndës: 2022:037711 
 Datë: 18.07.2022 
 Numri i dokumentit: 03239113 
 

4 (4)  

   
2
0
2
2
:0
3
7
7
1
2

 

 

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

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen 

e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të akuzuarit: gjendjen e tij tejet të dobët ekonomike, është baba i katër fëmijëve, 

mbajtës i vetëm i familjes, pranimin e fajësisë, pendimin e tij të thellë për veprën e kryer si dhe 

premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepër penale, sjelljet e tij tejet korrekte në gjykim, 

kërkim falje publike të dëmtuarit- për veprën që e ka kryer, vlera e vogël e dëmit të shkaktuar, 

ndërsa si rrethanë rënduese gjykata mori parasysh: se më parë ka qenë i dënuar për një vepër të 

natyrës tjetër penale, shkalla e lartë e dashjes për të kryer veprën penale në vazhdimësi, duke 

marr parasysh këto rrethana, Gjykata ka ardhur në përfundim se me dënim e shqiptuar si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 38 dhe 47 i KPRK-së 

dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale 

të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se dënimi i shqiptuar do të 

ndikoj në parandalimin të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë 

rehabilitimin e tij do të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shpreh 

gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin 

e ligjit. 

 

7. Vendimi lidhur me kërkesën pasurore juridike  

 

Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-së. 

 

8. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale të bien në barrën e mjeteve buxhetore, 

Gjykata e mori në mbështetje të nenit 453 par.4 të KPPK-së, nga se detyrimi që ti paguaj 

shpenzimet procedurale do të rrezikonte gjendjen materiale të akuzuarit.  

  

Nga sa u tha më lart u vendosë si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, konform nenit 365 të 

KPP-së.  

  

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.72/22 me datën 05.07.2022 
 

Bashkëpunëtorja profesionale                                               Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

Kaltrina Halilaj                                           Diana Sina  

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh pas 

marrjes së aktgjykimit, ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate.  


