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Numri i lëndës: 2018:028899 

Datë: 02.03.2020 

Numri i dokumentit:     00868851 

                                                                                                                P.nr.577/14 

                                                                            

                                                       NË EMËR TË POPULLIT 

 

              GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË,  Gjyqtarja Diana Sina, me sekretaren 

juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit P.I., për shkak se në 

bashkëkryerje ka kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë në tentativë, nga neni 253 par.1 pika 

1 lidhur me nenin 23 dhe 20 të KPK-ës, sipas Aktakuzës të Prokurorisë Publike Komunale e 

tani Prokurorisë Themelore-Departamenti i përgjithshem në Gjakovë, PP.nr.575/2010, të datës 

11.11.2010, në shqyrtimin gjyqësorë, të mbajtur më datë 19.02.2019  në prani të Prokurores të 

shtetit Mone Syla, të akuzuarit P.I., me datë 20.02.2020 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me 

datën 02.03.2020 përpiloi këtë: 

 

                                               A K T GJ Y K I M 

 

  I akuzuari P.I. i biri i R., dhe i ëmës H., e gjinisë V., data e lindjes...,  K.Gjakovë, ku 

edhe tani banon, ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i martuar-baba i dy fëmijëve, i 

gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar-shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ...   

 

Ë s h t ë    f a j t o r: 

 

            Sepse:  

  
 Me datë 30.10.2010 rreth orës 23:55, pasi më parë janë marrë  vesh ndërvedi dhe i kanë 

ndarë rolet me të pandehurin P.B. dhe Y.H., me qëllim që vetit ti sjellë përfitim pasuror 

kundërligjor, me automjetin e të pandehurit P.I. të tipit “Fiat” me targa ..., me qëllim vjedhje 

kanë shkuar në Objektin e Fabrikës së enve te NSH “E.” në Gjakovë, dhe të paisur me vegla 

për thyerje dhe vjedhje kanë depertue në objekt pasi më parë kanë prerë hekurat e dritares, 

kanë thyer xhamin, kanë hekur pjesë të ndryshme të maqinave dhe të metalit, por janë hetuar 

nga rojtari dhe i pandehuri Y.H., P.I. dhe R.H. kanë arritur të ikin ndërsa i pandehuri P.B. është 

zënë i mëshefur në kanal, me ç’rast të dëmtuarës i është shkaktuar dëm material në vlerë prej 

294.500 euro.   

                

              - me çka në bashkëkryerje ka kryer veprën penale, në bash kryerje vjedhje e rëndë në 

tentativë, nga neni 253 par.1 pika 1 lidhur me nenin 23 dhe 20 të KPK-ës. 

 

                 Gjykata në bazë të nenit 3,11,34,36,38 par.3,39,64,65,66,par.2,67 par.1nen par.5 

KPK- nenit  253 par.1 pika 1 lidhur me nenin 23 dhe 20  të KPK-ës dhe nenit 365 të KPPK-së, 

i shqipton:       

 

                                                     

                                                    DËNIM ME BURGIM 
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          Me dënim  me burgim në kohëzgjatje prej 90(nëntëdhjetë) ditësh, komfor nenit 38 par.3 

të KPK-së, gjyqtarja e vetme gjykuese të akuzuarit P.I., dënimi i shqiptuar me burgim prej 

90(nëntëdhjetë) ditësh, i zëvendësohet me:  

  

DËNIM ME GJOBË 

 

 Me dënim me gjobë në  shumë prej 1,350.-(një mijë e treqind e pesëdhjetë) Euro, të 

cilën shumë do ta paguaj në afatin prej 90 ditëve, pasi që Aktgjykimi të merre formë të prerë e 

nën kërcënim të përmbarimit me dhunë.  

 

 Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, Gjykata në bazë të nenit 

39 par.4 të KPRK-ës, dënimi me gjobë do ta zëvendësoi me dënim burgu në kohëzgjatje prej 

90 (nëntëdhjetë) ditësh, duke llogaritur çdo ditë të qëndrimit në burgim nga 15.-

€.(pesëmbëdhjetë) euro, të gjobës. 

 

             Detyrohet i akuzuari që të paguaj shpenzimet e procedurës penale në emër të paushallit 

gjyqësor në shumë prej 30.oo-euro, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të 

krimit shumën prej 30.oo-euro, e të gjitha këto në afat prej 90 ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

këtij Aktgjykimi 

 

             I dëmtuari Përfaqësuesi ligjor i të dëmtuarës NSH “E.” në Gjakovë, kompensimin e 

dëmit mund ta realizon në kontest civil. 

 

                                                              A r s y e t i m 

 
          1.Ecurija e procedurës penale. 

 
           Prokurorija Publike Komunale e tani Prokuroria Themelore-Departamenti i 

përgjithshëm në Gjakovë, PP.nr.575/2010, të datës 11.11.2010, ka ngritur aktakuzë kundër të 

akuzuarve P.B., Y.H. , P.I. dhe R.H., për shkak të veprës penale se si bashkëkryers kanë kryer 

veprën penale të vjedhjes së rëndë, nga neni 253 par.1 lidhur me nenin 23 të KPK-ës, dhe ka 

propozuar që të akuzuarit të shpallen fajtor, të dënohen sipas Ligjit dhe të obligohen në 

kompensimin e shpenzimeve gjyqësore. 
 

Gjyqtarja e vetme gjykuese ka konstatuar se në shqyrtimin gjyqësor të dt. 10.09.2014  

në këtë çështje juridiko penale, në seancë nuk ka qenë prezent i akuzuari P.I., Stacioni policor 

na ka njoftuar se i njëjti ndodhet në botën e jashtme, prandaj Gjyqtarja e vetme gjykuese pasi 

ka marr mendimin e palëve tjera në procedurë, me aktvendimin P.nr.509/10 të datës 

10.09.2014 ka bërë veçimin e procedurës penale ndaj të akuzuarit P.I., K.Gjakovë, për shkak të 

veprës penale në bashkëkryerje të vjedhjes së rëndë, nga neni 253 par.1 pika 1 lidhur me nenin 

23 të KPK-së, ashtu që ndaj tij do të udhëhiqet procedura penale ndaras prej të akuzuarve P.B., 

Y.H. dhe R.H.j dhe procedura penale ndaj tij ka vazhduar me numër të rij komfor nenit 36 të 

KPPK-së,dhe ka vazhduar shqyrtimin gjyqësor vetëm ndaj të akuzuarve P.B., Y.H. , dhe R.H., 

për shkak të veprës penale se si bashkëkryerës kanë kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë, 

nga neni 253 par.1 lidhur me nenin 23 të KPK-ës  

 

            Ndaj të akuzuarit P.I. është lëshuar urdhëresë mbi shpalljen e leter rreshtimit vendor me 

datë 04.12.2014, pasi që i njëjti nuk ka marr pjesë në seancën e caktuar të datës 10.09.2014, 

Stacioni policor në Gjakovë me referencën e datës 30.07.2014 ka njoftuar gjykatën se i njëjti 

është kërkuar në shtëpinë e tij dhe sipas informacioneve gjendet jashtë Kosovës në Francë. 
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            Në shqyrtimin gjyqësor gjyqtarja konstaton se të pandehurit P.I. i është dorëzuar të 

gjitha shkresat e lëndës në kopje,i është konfirmuar Aktakuza me aktvendimin KA.nr.257/10 

me dt.15.12.2010,andaj Gjykata vlerëson se ky shqyrtim do të vazhdonë në fazën e shqyrtimit 

gjyqësor dhe konsideron se në rastin konkret nuk ka nevojë që të vazhdohet në dy faza tjera, 

andaj konsideron se nuk është e nevojshme të mbahet shqyrtimi fillestar dhe shqyrtimi i dytë.  

 

           I akuzuari P.I. pasi është njoftuar se ndaj të njëjtit është lëshuar leter rreshtim vendor, i 

njëjti paraqitet vullnetarisht në gjykatë duke i propozuar gjykatës që të mbahet shqyrtimi 

gjyqësor për shkak të veprës penale të vjedhjes së rëndë në bashkëkryerje, nga neni 253 par.1 

pika 1 lidhur me nenin 23 të KPK-së, i akuzuari P.I. deklaron se kam qenë në shtetin e 

Sllovenisë dhe aty kam vuajtur dënimin për një vepër tjetër penale të kryer në Republikën e 

Kosovës dhe me datë 23.12.2019 jam transferuar nga shteti i Sllovenisë për në shtetin e 

Kosovës, që dënimin e mbetur ta vuaj në Republikën e Kosovës, e kam vuajtur dënimin dhe 

tani jam në liri dhe këtë e argumenton me fletë lëshimin e lëshuar nga Shërbimi korrektues i 

Kosovës me datë 12.02.2020, me të cilën argumenton se është liruar nga mbajtja e dënimit me 

datë12.02.2020 në bazë të Aktgjykimit-aktvendimit të Gjykatës themelore në Pejë, P.nr.144/15 

të datë 12.02.2020. 

 

          Në shqyrtimin gjyqësor të dt.19.02.2020,prokurorja e shtetit Mone Syla pasi lexoi 

aktakuzën dhe pas shiqimit të shkresave të lëndës deklaron se është konstatuar se vepra e tillë 

ka mbete në tentativë, gjësendet janë përgatitur për vjedhje si dhe është shkaktuar dëmi dhe pas 

intervenimit të policisë dhe zënies në flagrancë të akuzuarin P.B. vepra ka mbetur në tentativë, 

andaj në bazë të kësaj bëjë rikualifikimin e veprës penale ashtu që në vend të veprës penale 

vjedhjes së rëndë në bashkëkryerje, nga neni 253 par.1 pika 1 lidhur me nenin 23 të KPK-së, 

duhet të jetë me çka ka kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë në bashkëkryerje në tentativë 

nga neni 253 par.1 pika 1 lidhur me nenin 23 dhe 20 të KPK-së, ndërsa pjesa tjetër e aktakuzës 

mbetet e pa ndryshuar. 

 

            I akuzuari P.I. në shqyrtimin gjyqësorë lidhur me fajësinë deklaron se e pranoj fajësinë 

për veprën penale me të cilën ngarkohem, ashtu siç është përshkruar në dispozitivin e 

aktakuzës, për të cilën vepër jam penduar pa masë, pranimin e fajësisë e bëjë me vullnet të lirë 

pa presion duke ditur më parë për pasojat dhe favoret e pranimit të fajësisë.  

 

             2.Vlersimi i pranimit të fajësisë  

 

              Gjyqtarja e vetme gjykuese në shqyrtim gjyqësor pas dëgjimit të akuzuarit P.I. se e 

pranon fajësinë ka marr aktvendim me të cilën ka pranuar pranimin e fajësisë nga i akuzuari 

P.I. ,nga se ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është bërë në 

pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë  Gjykata ka fituar bindjen se të 

akuzuarit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale, që i vihet 

në barrë dhe është bindur se pranimin e ka bërë në baza vullnetare, duke u mbështetur edhe në 

faktet dhe provat që i 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, andaj ka aprovuar pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të akuzuarit, si dhe ka gjetur se 

janë përmbushur të gjitha kushtet ligjore nga neni 326 par. 4, të KPPK-së, shqyrtimin gjyqësor 

e ka vazhduar me fjalën përfundimtare të palëve. 

         

               3.Fjala përfundimtare e palëve në procedurë 

 

   Prokurori i shtetit Mone Syla në fjalën përfundimtare deklaroi se, në këtë shqyrtim 

gjyqësor u vërtetua se veprimet faktike të  akuzuarit siç janë përshkruar në dispozitiv të 

aktakuzës PP.nr.575/10 të dt.11.11.2010, u argumentuan dhe u vërtetuar edhe nga vetë fakti i 
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pranimit të fajësisë së të akuzuarit edhe gjithë kjo rezulton edhe me shkresat tjera në lëndë, dhe 

konsideroi  se i akuzuari P.I. është përgjegjës për veprën penale me të cilën akuzohet dhe 

propozoi gjykatës që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit si dhe të obligohet 

në kompensimin e shpenzimeve procedurale. 

               

          I akuzuari P.I. në fjalën e tij përfundimtare sërish bëri pranimin e fajësisë, deklaron, se 

jam penduar pa masë për veprën e kryer duke premtuar se në të ardhmen të njëjtën nuk do ta 

përsërisë, në kohën kur kam kryer këtë vepër kam qenë i ri duke mos i menduar pasojat e 

kryerjes së veprës, tani jam njeri familjar, jam baba i dy fëmijëve, mbajtës i vetëm i familjes, 

dhe pas vuajtjes së dënimit i jam kthyer jetës normale, kujdesëm për bashkëshorten dhe dy 

fëmijët e mij, andaj një dënim i rëndë nga ana e gjykatës do të rrezikonte ekzistencën e familjes 

sime, në të kundërtën po që se gjykata e sheh të arsyeshme që të më shqiptoi një dënim me 

burg atëherë i propozoi gjykatës që dënimin me burg të më zëvendësoi me një dënim me gjobë, 

shton se jam në gjendje të dobët materiale, ky është vepra e fundit që kam kryer por pas këtij 

viti unë jam kthyer jetës normale dhe asnjë vepër tjetër penale nuk kam kryer, andaj i propozoi 

gjykatës që të ketë  parasysh rrethanat e lartë cekura me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë 

së dënimit.  

 

             3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

             Në shqyrtimin gjyqësor gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: Në tersi u vërtetua se 

i akuzuari P.I., Me datë 30.10.2010 rreth orës 23:55, pasi më parë janë marrë  vesh ndërvedi 

dhe i kanë ndarë rolet me të pandehurin P.B. dhe Y.H., me qëllim që vetit ti sjellë përfitim 

pasuror kundërligjor, me automjetin e të pandehurit P.I. të tipit “Fiat” me targa ..., me qëllim 

vjedhje kanë shkuar në Objektin e Fabrikës së enve te NSH “E.” në Gjakovë, dhe të paisur me 

vegla për thyerje dhe vjedhje kanë depertue në objekt pasi më parë kanë prerë hekurat e 

dritares, kanë thyer xhamin, kanë hekur pjesë të ndryshme të maqinave dhe të metalit, por janë 

hetuar nga rojtari dhe i pandehuri Y.H., P.I. dhe R.H. kanë arritur të ikin ndërsa i pandehuri 

P.B. është zënë i mëshefur në kanal, me ç’rast të dëmtuarës i është shkaktuar dëm material në 

vlerë prej 294.500 euro.                  

 

        

           5.Vendimi për shpalljen fajtor të akuzuarit 
 

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

akuzuari, i cili në shqyrtimin gjyqësor vullnetarisht e kanë pranuar fajësinë, gjykata ka ardhur 

në përfundim se pranimi i fajësisë nga të akuzuarit është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-

së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtarja e vetme gjykues konstatoi se i akuzuarit e kanë kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, 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 e gjykojë në bazë të 

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

 

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

 

 Me rastin e matjes së dënimit, Gjykata i ka pasur parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese 

dhe rënduese, të parapara nga neni 64 dhe 65 të KPRK-së, të cilat ndikonin në zbutjen apo 

ashpërsimin e dënimit. Si rrethanë lehtësuese, Gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të 
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akuzuarit: është familjar, babai i dy fëmijëve, gjendjen e tij të dobët ekonomike, mbajtës i 

familjes, sjelljet tejet korrekte në Gjykim, pranimin e fajësisë ,pendimin e tij për veprën e kryer 

penale, mosha e tij e re në kohën e kryerjes së veprës penale, kjo është vepra e fundit që ka 

kryer, për veprat tjera të kryera ka vuajtur dënimin. Kështu që duke mos gjetur rrethana 

posaçërisht rënduese për të akuzuarin, gjykata ka ardhur në përfundim se në rastin konkret 

ekzistojnë kushtet për zbutjen e dënimit nga neni 66 par.2 të KPK-së dhe në rastin konkret ka 

aplikuar dispozitën e nenit 67 par 1 nën par.5 të KPK-së kur ka shqiptuar dënimin si në 

dispozitiv të aktgjykimit dhe ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 34 i KPK-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 e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe me rrethanat 

personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj në parandalimin e 

të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tij, do të 

parandaloj  personat 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 palëve të dëmtuara në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

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

 

           8.Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale dhe në emër të paushallit gjyqësor, është marr 

komfor nenit 450 par. 1 dhe 2 nën par.2.1 lidhur me nenin 453 të KPPK-se, si dhe për 

shpenzimet për programin për kompensimin e viktimave të krimit duke u bazuar në nenin 39 

par.3 nënpar.3.1të Ligjit Nr.05/L-036.për Kompensimin e Viktimave të Krimit                 

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

                                    

                                GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË  

                                               Departamenti i përgjithshëm 

                                             P.nr.577/14  me datë 20.02.2020. 

 

 

Sekretarja juridike                                    Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Lamije Kuqi   Diana Sina 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afatin prej 

15 ditësh, nga dita e marrjes së tij në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

Gjykate.        
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