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Numri i lëndës: 2018:036721 

Datë: 10.07.2020 

Numri i dokumentit:     01019140 

 

                                                                                                                   P. nr.887/2018 

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
               GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm,-Divizioni 

penal,  Gjyqtarja Diana Sina, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të 

akuzuarës H.Sh-B., nga K.Gjakovë, për shkak të veprës penale të vjedhjes, nga neni 325 par.1 të 

KPRK-së, dhe kundër të akuzuarit S.K. nga Gjakova, për shkak se ka kryer veprën penale blerje, 

pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.1 të 

KPRK-së, sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore-Departamenti përgjithshëm në Gjakovë, 

PP/II.nr.511/2018, të datës 13.12.2018, në shqyrtimin fillestar të mbajtur më datën 16.06.2020, 

në prani të Prokurorit të shtetit Nazmi Krasniqi, të akuzuarës H.Sh-B. me mbrojtësen e saj 

av.Fehmije Zhubi të caktuar sipas detyrës zyrtare, të akuzuarit S.K. me mbrojtësin e tij 

av.Ergjyment Barballushi, të caktuar sipas detyrës zyrtare,  të njëjtën ditë mori dhe shpalli, 

ndërsa me datën 10.07.2020 përpiloi këtë:  

 
                A K T GJ Y K I M 

 

   1. E akuzuara H.SH-B., nuk e din emrin e babës, e ëma Z., e gjinisë Sh., data e lindjes... 

në K.Gjakovë, ku edhe tani banon,  analfabete, e martuar-nënë e dy fëmijëve, e pa punë, i 

gjendjes së varfër ekonomike, shqiptare, shtetas i R. së Kosovës, me numër personal... 

               2. I akuzuari S.K., nga i ati A., dhe e ëma L., e gjinisë M., data e lindjes... Komuna e 

Gjakovës, e tani me banim ne Gjakovë, ka të kryer shkollën fillore, i martuar, i pa punë, i gjendjes 

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

                   

 E akuzuara H.Sh. 

 

                                                        Ë sh t ë  f a j t o r e       

                  Sepse: 

                   I. Me datën 27.03.2018, në ora 21:40 në Gjakovë, me qëllim të përfitimi të 

kundërligjshëm pasuror për vete apo tjetrin, ia merr pasurinë të dëmtuarit Q.I. në atë mënyrë që 

ditën kritike derisa ka qenë duke ecur përgjatë rrugës, i dëmtuari e ndal veturën e tij “Sharan” 

me targa të regjistrimit ..., e pasi që e pandehura futet në veturën e të dëmtuarit pas pak kërkon 

që të ndalet vetura dhe menjëherë del jashtë, ku nga vetura e të dëmtuarit kishte vjedhur kuletën 

me dokumentet e tij personale dhe shumën e parave rreth 1.000 euro, duke shkuar pastaj tek i 

pandehuri S.K. dhe pasi një pjesë të parave ja jep të njëjtit, ndërsa kuletën me dokumentet e të 

dëmtuarit e gjuan në stufën e cila ishte e ndezur. 
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             - me të cilat veprime ka kryer veprën penale të vjedhjes, nga neni 325 par.1 të KPRK-

së. 

 

               I akuzuari S.K. 

 

                                                           Ë sh t ë    f a j t o r 

 

              Sepse:  

              II. Me datë të njëjtë si në dispozitivin e parë të aktakuzës, në shtëpinë e tij në Gjakovë, 

i pandehuri pranon pasurinë – parat nga e pandehura H., për të cilat para e ka ditur se janë të 

përfituara me vepër penale, në atë mënyrë që pasi e pandehura H., kishte vjedhur kuletën me 

para nga i dëmtuarit Q.I., në mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e parë, e njëjta pasi ishte 

duke qëndruar një kohë të gjatë në shtëpinë e të pandehurit S.,, pas kryerjes së vjedhjes ka shkuar 

tek shtëpia e tij duke i treguar se ka vjedhur kuletën me para, ashtu që i pandehuri S., pranon nga 

e pandehura H., shumën e parave prej 250 euro, e që pas ndalimit nga policia kishte vetëm tri 

bankënota prej 10 Euro me numër serik PA4037613524, NB5733141543 dhe SC6105359298 

apo në shumën e përgjithshme prej 30 euro, të cilat i janë sekuestruar nga zyrtarët policor. 

 

           - me të cilat veprime ka kryer veprën penale blerje, pranim ose fshehja e sendeve të 

përfituara me kryerjen e veprës penale, nga neni 345 par.1 të KPRK-ës 

 

              Gjykata në bazë të nenit 4,17 par.1,41,42,46,49,50,51,52 par.1 dhe 5,73,75 par.1 nën 

par.1.2 dhe nenit  325 par.1 të KPRK-së dhe nenit 365 të KPPK-së.   

 

              Të akuzuarës H-Sh.B i shqipton: 

                
                                                          DËNIM ME KUSHT 

 
               Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6(gjashtë) muajve, si dhe dënim me gjobë në 

shumë prej 100.-(Njëqind) Euro, të cilat dënime nuk do të ekzekutohen nëse e akuzuara 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 Q.I nga  K.Gjakovë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet 

në kontest civil. 

 

                Gjykata në bazë të nenit 4,17 par.1,41,42,43,45,73, dhe nenit  345 par.1 të KPRK-së 

dhe nenit 365 të KPPK-së.   

 

                Të akuzuarit S.K. 

 

 

 

 

                                                         I  SH Q I P T O N 

                           

              Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4(Katër)muajve i cili dënim do të ekzekutohet 

në afat prej 15 ditësh, pasi që Aktgjykimi të merre formë të prerë. 
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               Shpenzimet e procedurës penale bien në barrën e mjeteve buxhetore të Gjykatës. 

 

              I dëmtuari Q.I nga  K.Gjakovë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet 

në kontest civil. 

 

               Parat e gatshme të sekuestruar nga ana e Stacionit Policor në Gjakovë, tri bankënota 

prej 10 Euro me numër serik PA4037613524, NB5733141543 dhe SC6105359298 apo në 

shumën e përgjithshme prej 30 euro, që janë gjetur tek i akuzuari S.K.,të i kthehen të dëmtuarit 

Q.I nga Komuna Gjakovë. 

                
                                                                 A r s y e t i m 

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

PP/II.nr.511/2018, të datës 13.12.2018 kundër të akuzuarës H.Sh-B nga K.Gjakovë, për shkak të 

veprës penale të vjedhjes, nga neni 325 par.1 të KPRK-së, dhe kundër të akuzuarit S.K nga 

Gjakova, për shkak se ka kryer veprën penale blerje, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara 

me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.1 të KPRK-së. Prokurori i shtetit në shqyrtimin 

fillestar ka qëndruar në tërësi pranë aktakuzës kundër të akuzuarve, andaj i ka propozuar gjykatës 

që të njëjtit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit. 

 

                E akuzuara H.Sh në shqyrtimin fillestar lidhur me fajësinë deklaron se e pranojë 

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

aktakuzës për të cilën vepër jam penduar pa masë dhe premtoi para gjykatës se veprën e tillë nuk 

do ta përsërisë, shton se jam nënë e dy fëmijëve, jam e pa punë, me gjendje të varfër ekonomike, 

nuk realizojmë asnjë të ardhur, andaj i propozoi gjykatës që të merr parasysh këto rrethana me 

rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së dënimit. 

 

              Mbrojtësja e të akuzuarës av.Fehmije Zhubi deklaron se meqenëse e mbrojtura ime 

H.Sh-B në mënyrë vullnetare, pa presion kërcënim apo diç tjetër ka pranuar veprën penale e cila 

i vihet në barrë, për të njëjtën është penduar, gjendje e varfër ekonomike e ka shtyrë që të kryej 

veprën penale e cila i vihet në barrë, është nënë e dy fëmijëve, e pa punësuar, më parë e pa 

dënuar, andaj i propozoi kësaj gjykate që pas nxjerrjes së provave të njëjtës të ia shqiptoi një 

dënim sa më të lehtë me të cilën do të arrihet qëllimi i ndëshkimit, edhe njëherit ceki e akuzuara 

është betuar se në të ardhmen nuk do të kryen vepra penale të kësi lloji apo vepra të tjera penale, 

shtoi se gjendja e saj ekonomike është tejet e varfër me që e akuzuara dhe bashkëshorti nuk 

punojnë asgjë, si rrethanë lehtësuese të merr njëkohësisht edhe gjendjen e saj psikike 

shëndetësore. 

 

             I akuzuari S.K.  në shqyrtimin fillestar lidhur me fajësinë deklaron se e pranon fajësinë 

për veprën penale me të cilën ngarkohem ashtu siç është përshkruar në dispozitiv e II të 

aktakuzës, për të cilën vepër jam penduar pa masë dhe premtoi para gjykatës se veprën e tillë 

penale nuk do ta përsërisë, shton se jam në gjendje të dobët materiale, jam i pa punë, i martuar, 

dhe për momentin jam në vuajtje të dënimit për një vepër tjetër penale, vuajtja e dënimit ka 

ndikuar mjaftë ne rehabilitimin tim, prandaj premtoi se pas vuajtjes së dënimit do ti kthehem 

jetës normale, do të filloi të punoi, të kontribuoi në familje, andaj i propozoi gjykatës që të merr 

parasysh këto rrethana me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së dënimit. 

 

             Mbrojtësi i të akuzuarit S.K. av.Ergjyment Barballushi deklaron, se edhe mbrojtja i 

bashkëngjitet deklarimit paraprak të mbrojturit tim, i cili deklarim është bërë në pajtimin e plotë 
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pas konsultimeve ndërmjet veti, po ashtu edhe i bashkëngjitëm deklarimit të mbrojtësit paraprak 

dhe konsideroi se pajtimi është bërë në plotësimin e konditave nga kodi i procedurës penale dhe 

kodit penal i Kosovës, dhe se pranimi i fajësisë ka mbështetje në gjendjen faktike të vërtetuar 

me aktakuzë, mirëpo gjykata me rastin e shpalljes së vendimit mbi dënimin duhet të ketë shumë 

rrethana lehtësuese parasysh dhe të shqiptoi një dënim me të cilën do të arrihet qëllimi i tij, 

konsideroi se shqiptimi i dënimit të kushtëzuar duke marr parasysh llojin dhe peshën e veprës 

penale do të arrihet qëllimi i tij. 

 

              Përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarit Q.I,av.Ndrec Dodaj me parashtresën e datës 

24.02.2020,njofton Gjykatën se nuk do të merr pjesë në shqyrtimin Gjyqësor dhe si palë e 

dëmtuar Q.I. nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk kërkon kompensim të dëmit. 

 

              Duke u deklaruar lidhur me mendimin lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, prokurori i shtetit ka deklaruar se nuk e kundërshton pasi që të akuzuarit kanë pranuar 

fajësinë me vullnet dhe vetëdije të plotë dhe të njëjtit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajësisë dhe se pranimi i fajësisë u bë në mënyrë të vullnetshme dhe se pranimi mbështet ne 

faktet dhe provat që përmban aktakuza. 
 

              Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

 

              Në tërësi u vërtetuar se e akuzuara H.Sh-B: I. Me datën 27.03.2018, në ora 21:40 në 

Gjakovë, me qëllim të përfitimi të kundërligjshëm pasuror për vete apo tjetrin, ia merr pasurinë 

të dëmtuarit Q.I. në atë mënyrë që ditën kritike derisa ka qenë duke ecur përgjatë rrugës, i 

dëmtuari e ndal veturën e tij “Sharan” me targa të regjistrimit ..., e pasi që e pandehura futet në 

veturën e të dëmtuarit pas pak kërkon që të ndalet vetura dhe menjëherë del jashtë, ku nga vetura 

e të dëmtuarit kishte vjedhur kuletën me dokumentet e tij personale dhe shumën e parave rreth 

1.000 euro, duke shkuar pastaj tek i pandehuri S.K. dhe pasi një pjesë të parave ja jep të njëjtit, 

ndërsa kuletën me dokumentet e të dëmtuarit e gjuan në stufën e cila ishte e ndezur. 

                 

              Në tërësi u vërtetuar se i akuzuari S.K. II. Me datë të njëjtë si në dispozitivin e parë të 

aktakuzës, në shtëpinë e tij në Gjakovë, i pandehuri pranon pasurinë – parat nga e pandehura H... 

për të cilat para e ka ditur se janë të përfituara me vepër penale, në atë mënyrë që pasi e pandehura 

H.. kishte vjedhur kuletën me para nga i dëmtuarit Q.I. në mënyrën e përshkruar si në dispozitivin 

e parë, e njëjta pasi ishte duke qëndruar një kohë të gjatë në shtëpinë e të pandehurit S., pas 

kryerjes së vjedhjes ka shkuar tek shtëpia e tij duke i treguar se ka vjedhur kuletën me para, ashtu 

që i pandehuri Sinan pranon nga e pandehura H.. shumën e parave prej 250 euro, e që pas 

ndalimit nga policia kishte vetëm tri bankënota prej 10 Euro me numër serik PA4037613524, 

NB5733141543 dhe SC6105359298 apo në shumën e përgjithshme prej 30 euro, të cilat i janë 

sekuestruar nga zyrtarët policor. 

               

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

akuzuarit, të cilët në shqyrtimin fillestar vullnetarisht kanë pranuar fajësinë, për shkak të cilës 

gjykata nuk ka administruar provat, 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 gjykuese konstatoi se të akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, 

pranimi është bërë vullnetarisht nga të akuzuarit, 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.  
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                Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarve 

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

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe ti dënoi në bazë të 

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

   

      Me rastin e matjes së dënimit për të akuzuarit, Gjykata ka pasur parasysh të gjitha 

rrethanat  lehtësuese dhe rënduese të parapara me nenin 73 dhe 74 të KPRK-së,  të cilat ndikojnë 

në llojin dhe lartësinë e dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të akuzuarve:  gjendjen e tyre të dobët ekonomike, janë të pa punë, pranimin e fajit, 

pendimin e tyre të thellë për veprën e kryer, premtimin se në të ardhmen nuk do të përsërisë 

veprën e tillë penale, sjelljet korrekte të tyre gjatë gjykimit, për të akuzuarën H.Sh. si rrethanë 

lehtësuese muarr sjelljet e saj para dhe pas kryerjes së veprës penale, më parë nuk ka qenë e 

dënuar, për herë të parë paraqitet në Gjykatë për një vepër të kryer penale, e sidomos duke marr 

parasysh shkallën e përgjegjësisë penale të saj, pasi që sipas raportit të ekzaminimit nga Instituti 

i Psikiatris Forenzike, me konstatim se aftësia për ti kontrolluar veprimet e veta ka qenë e 

zvogëluar në masën jo esenciale, në bazë të këtyre Gjykata konstaton se për të akuzuarën H.Sh 

ekzistojnë rrethanat posaçërisht lehtësuese të cilat tregojnë se qëllimi i dënimit mund të arrihet 

edhe me shqiptimin e dënimit më të butë, komfor nenit 75 par.1 nën par.1.2 të KPRK-ës, ndërsa 

si rrethanë rënduese Gjykata ka marr parasysh, rrethanat në të cilat është kryer vepra, peshën e 

veprës penale, ndërsa për të akuzuarin S.K. si rrethanë rënduese murr se i njëjti është i njohur 

për Gjykatën si kryes të veprave penale të ngjashme, andaj duke marr parasysh këto rrethana, 

Gjykata të njëjtëve iu shqiptoj dënim si në dispozitv të këtij aktgjykimi, me bindje se me këto 

dënime do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitën e nenit 41 dhe 50 të KPRK-ës. 

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 posedojnë të akuzuarit dhe se dënimi i shqiptuar do 

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

bëj rehabilitimin e tyre, 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. 

  
             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-ës. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale për të akuzuarit H.Sh. dhe S.K. 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 akuzuarve 

dhe personave që ata detyrohen të mbështesin materialisht. 

   

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

 

                                         

 

                                            GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

                                                     -Departamenti i përgjithshëm- 

P. nr.887/18 më datë 16.06.2020 

 

 

Sekretarja juridike,      Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Lamije Kuqi                       Diana Sina 
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KËSHILLA 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, e nëpërmes kësaj Gjykate.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


