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Numri i lëndës: 2019:264569 

Datë: 23.01.2020 

Numri i dokumentit:     00778434 

 

 

 

P.nr.4902/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, me 

gjyqtaren e vetme gjykuese Fatime Dërmaku, me bashkëpunëtoren Ajshe Basha Spahiu, në 

çështjen penale, kundër të pandehurit G.B., për shkak të veprës penale Vjedhje nga neni 313 

par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Departamenti i 

Përgjithshëm, PP.nr.5371/19 të datës 26.11.2019, pas shqyrtimit fillestar të mbajtur më datë 

10.12.2019, në prani të prokurorit të shtetit Menduhi Kastrati, të akuzuarit G.B.  me mbrojtësin 

e tij Av. Adem Ademi, në të njëjtin ditë, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë 10.01.2020 

e përpiloi me shkrim, këtë:  

 

AKTGJYKIM 

 

I pandehuri  G.B. i biri i H. dhe nenës R., e gjinisë B., i lindur me ............, në Prizren, me 

vendbanim në Rr. “.........”, Nr.... Prizren, me nr. personal ..................,  ka të kryer shkollën e 

mesme, i martuar, baba i dy fëmijëve, i punësuar, i gjendjes së dobët ekonomike, Shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, i cili gjendet në ndalim nga data 12.11.2019 në ora 16:00. 

 

ËSHTË FAJTORË 

 

Sepse:  

Më datë  25.10.2019, rreth orës 13:30, në rrugën “Gariballdi”, në afërsi të Hotelit “Grand” në 

Prishtinë, i pandehuri G. me qëllim që me përvetësimin e sendeve të huaja të luajtshme vetës apo 

personit tjetër ti sjell dobi pasurore në mënyrë të kundërligjshme duke shfrytëzuar situatën kur e 

dëmtuara D. M. ka qenë duke blerë gjësende në kioskën “M.”, i pandehuri G. ka arritur që nga 

xhepi i të njëjtës të marr telefonin e saj, e më pas ka ikur nga vendi i ngjarjes duke i shkaktuar 

kështu të dëmtuarës dëm material në vlerë prej 600 euro,-  

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Vjedhje nga neni 313 par.1 të KPRK-së.  

 

Andaj, gjykata, në bazë të dispozitave të lartcekura ligjore dhe neneve 4, 21, 38, 42, 43, 69, 70, 

të KPRK, si dhe nenit 365, 366, të Kodit të Procedurës Penale së Republikës së Kosovës, të 

pandehurin G.B. e: 

 

GJ Y K O N 
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I. Për veprën penale Vjedhje nga neni 313 par.1 të KPRK-së, i shqipton  dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 3 (tre) vitesh, si dhe dënim me gjobë në shumën prej 500 (pesëqind) euro, i 

cili dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi,  

 

II. Konform nenit 79 par.1të KPRK-së, të akuzuarit në dënimin e shqiptuar me burgim, do t’i 

llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 12.11.2019 e tutje, ashtu që për çdo ditë 

të qëndrimit në paraburgim, do t’i zbritet një ditë nga dënimi me burgim. 

 

III. Të pandehurit me aktvendim të veçantë i vazhdohet masa e paraburgimit deri sa Aktgjykimi 

i kësaj gjykatë P.nr.4902/19 i datës 10.12.2019, të bëhet i formës së prerë. 

 

IV. E dëmtuara: D. M., me vendbanim në Rr. “......” në Prishtinës lidhur me  kërkesën pasurore 

juridike udhëzohen në kontekst të rregullt  juridiko-civil. 

 

V. Obligohet që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale për aq sa do të bëhen sipas llogarisë 

përfundimtare të kësaj gjykate, dhe në emër të paushallit gjyqësor do të paguaj shumën prej 20 

(njëzetë) euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

 

A r s y e t i m i 

 

1. Ecuria e procedurës 

  

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, me datën 27.11.2019, ka 

paraqitur aktakuzën, PP.nr.II.5371/19 të datës 26.11.2019 sipas së cilës i pandehuri G.B., nga 

Prizreni, është akuzuar për shkak të veprës penale Vjedhje nga neni 313 par.1 të KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me datën 10.12.2019, 

gjatë së cilës seancë u dëgjuan prokurori i shtetit Menduhi Kastrati, i pandehuri G.B. dhe 

mbrojtësi i tij  Av. Adem Ademi, dhe pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit, të 

pandehurit iu dha mundësia për ta pranuar fajësinë apo të deklarohet i pafajshëm.  

 

I pandehuri në shqyrtimin fillestar, pas konsultimit të mjaftueshëm me mbrojtësin e tij, deklaroi 

se, e ka kuptuar aktakuzën në tërësi dhe me vullnet të plotë dhe i vetëdijshëm për pasojat e 

pranimit të fajësisë e ka pranuar në tërësi fajësinë, për veprën penale e cila i vihet në barrë sipas 

aktakuzës së prokurorit të shtetit, si dhe shton se i vjen keq për atë që ka bërë. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit Av. Adem Ademi, lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të mbrojturit 

të tij, ka deklaruar se, pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të mbrojturit të tij, pasi pranimi 

i fajësisë është bërë në konsultim të mjaftueshëm me te, pranimi i tillë mbështetet në fakte dhe 

prova që gjenden në shkresat e lëndës, dhe është i bindur që gjyqtarja do të vlerësoj pozitivisht 

ketë pranim të fajësisë për çka mendon se pas marrjes së mendimit të prokurorisë do të vendos 

sipas ligjit. Me rastin e marrjes dhe matjes së dënimit të mirret vendimi duke i marrë për bazë 

rrethanat lehtësuese dhe atë pranimin e fajësisë, sinqeritetin gjatë gjithë procedurës penale, 

keqardhjen dhe pendimin e thellë të tij, se është i gjendjes së dobët ekonomike, i pa punë, mbajtës 

i vetëm i familjes, baba i dy fëmijëve, andaj, gjykatës i propozon që, në kuptim të nenit 69,70, 

71,72 t; KPRK, të mbrojturit të tij t’i shqiptohet një minimumi i paraparë me ligj i dënimit, duke 

aplikuar edhe zbutjen e dënimit pasi që për një gjë të tillë ekzistojnë kushtet ligjore. Gjykatës, i 
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propozon po ashtu që masën e paraburgimit të mbrojturit të tij t’ia ndërpresë, pasi që për këtë 

janë përmbushur të gjitha kushteve ligjore. 

 

Prokurori i shtetit, lidhur me pranimin e fajësisë, ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë 

nga ana e të pandehurit, pasi që, pranimi është bërë në përputhje të plotë me kushtet nga dispozita  

e neni 248 KPPRK-ës, si dhe mbështetet në provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës dhe pas 

konsultimit të mjaftueshëm të të pandehurit me mbrojtësin e tij. Me rastin e shqiptimit të dënimit 

gjykatës i propozon t’i ketë parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese, pas vështrimit të të 

dhënave nga evidenca penale, i pandehuri rezulton të jetë përsëritës i shumëfishtë i veprave 

penale, e sidomos të vjedhjes e cila është edhe objekt në këtë çështje penale juridike. 

 

           2. Vlerësimi pranimit të fajësisë 

 

Gjykata, pas pranimit të fajësisë nga i pandehuri vlerësoi se, pranimi i fajësisë nga i pandehuri 

në tërësi për kryerjen e veprës penale si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, është në harmoni me 

dispozitat ligjore nga neni 248 të KPP, pasi që i njëjti, e ka pranuar fajësinë, pasi paraprakisht e 

ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të kryerjes së veprës penale, pranim i cili është bërë 

vullnetarisht, dhe pas konsultimit të mjaftueshëm me mbrojtësin e tij, pas njoftimit paraprakisht 

nga gjykata me benifitet dhe pasojat e pranimit të fajësisë, dhe ky pranim gjen mbështetje në 

faktet e çështjes dhe provat materiale që përmban aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë 

shkelje ligjore apo gabim faktik, Gjykata vlerësoi se janë përmbushur të gjitha kërkesat ligjore 

nga neni 248 të KPPRK-së, që të pranohet deklarata e të pandehurit për pranimin e fajësisë për 

kryerjen e kësaj vepre penale, dhe të njëjtën edhe e ka aprovuar, ashtu që nuk ka administruar 

asnjë provë për të vërtetuar gjendjen faktike. 

 

            3. Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Gjykata gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e vërtetoi, nga thëniet e vet të 

pandehurit në shqyrtimin fillestar, nga i cili u vërtetua se ai me datë, kohë dhe vend si në 

dispozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tij, ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Po ashtu, 

gjendja faktike u vërtetua edhe nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë; Rezultati 

i urdhëresës për identifikimin e abonentit të telefonit të lartë shënuar, CD si dhe deklaratat dhe 

informacionet e siguruara gjatë procedurës paraprake, si dhe nga dokumentacioni i cili gjendet 

në shkresat e lëndës, të cilat prova janë në harmoni me pranimin e fajësisë nga vet i pandehuri, 

prandaj, gjykata vërtetoi se, në veprimet e të pandehurit formësohen të gjitha elementet qenësore 

objektive dhe subjektive të veprës penale Vjedhje nga neni 313 par.1 të KPRK-së. 

 

           4.  Elementet e veprës penale 

 

Në paragrafin 1 të nenit 313 të KPRK-ës, është parashikuar forma themelore e kryerjes së veprës 

penale Vjedhje, sipas së cilës dispozitë është përcaktuar se, këtë vepër penale e kryen: “Kushdo 

që personit tjetër ia merr pasurinë e cila vlerësohet në shumën prej pesëdhjetë  (50) euro, apo më 

shumë, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.” 

Kështu që, duke u bazuar në këto dispozita ligjore, Gjykata, e ka shpallur fajtor të pandehurin 

G.B., për shkak të veprës penale Vjedhje nga neni 313 par.1 të KPRK-ës, ngase në veprimet e të 

njëjtit konsumohen të gjitha tiparet e kësaj vepre penale dhe se për të njëjtën është edhe penalisht 

përgjegjës. 

 

           5. Vendimi për shpalljen fajtor  
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Kështu që duke u bazuar në këto dispozita ligjore, gjykata, e ka shpallur fajtor të pandehurin 

G.B., për shkak të veprës penale Vjedhje nga neni 313 par.1 të KPRK-së, ngase, në veprimet e 

të njëjtit konsumohen të gjitha tiparet e kësaj vepre penale dhe se për të njëjtat është edhe 

penalisht përgjegjës. Kjo për faktin se siç e ka pranuar edhe vetë, i njëjti në periudhën për të cilën 

edhe akuzohet ka ndërmarrë të gjitha veprimet e cekura në aktakuzë, ndaj të dëmtuarës Diana 

Macula. 

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lart Gjykata ka vendosur që të pandehurin, t’a shpall fajtor 

për kryerjen e veprës penale sipas dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

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

 

Me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të pandehurit G.B., gjykata, i ka marrë për bazë të gjitha 

rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, sipas neneve 69,70, të KPRK-së. Në këtë 

aspekt, gjykata nuk gjeti rrethana lehtësuese, përkundër faktit se i pandehuri e ka pranuar fajësinë 

në shqyrtimin fillestar. Ndërsa, si rrethana rënduese gjykata mori faktet si pandehuri është 

recidivist i shumëfishtë, specifikisht në veprën penale Vjedhje për të cilën edhe është gjykuar në 

këtë çështje penale, edhe atë për  tri (3) vepra penale të vjedhjes dhe një dëmtim pronë. Kështu 

sipas evidencës penal të kësaj gjykate rezulton se, i njëjti, është gjykuar dhe dënuar me 

aktgjykimet e formës së prerë si në vijim: P.nr.514/08, për veprën penale Vjedhje nga neni 252 

par.1 të KPK-së si dhe vepra tjera, i dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 viti e 4 

muaj, P.nr.610/08 për veprën penale Dëmtim i pasurisë së luajtshme, i dënuar me dënim me 

gjobë në shumën prej 200 euro, P.nr. 739.08 për veprën penale Vjedhje nga neni 252par.1 të 

KPK-së, i dënuar me dënim me gjobë në shumën prej 250 euro, P.nr.1533/16 për veprën penale 

Vjedhje nga neni 252 par.1 të KPK-së, i dënuar me dënim me gjobë në shumën prej 200 euro si 

dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 viti. 

Gjykata i vlerësoi rrethanat si më lart, dhe nuk gjeti asnjë rrethanë lehtësuese, përkundër faktit 

se i njëjti ka bërë pranimin në shqyrtimin fillestar, kjo për faktin se, nga e kaluara kriminale e tij, 

ku përveç aktgjykimeve të formës së prerë, të cekura më lart, me të cilat është shpallur fajtor i 

pandehuri dhe është dënuar me dënim me burgim por edhe me gjobë, ka edhe një numër të 

konsiderueshëm të aktakuzave të ngritura në këtë gjykatë, për të cilin fakt gjykata ka prova, nga 

çka rezulton se, i njëjti asnjëherë deri më tani nuk është penduar sinqerisht për kryerjen e veprave 

penale, pasi që sikur të ishte kjo e vërtetë i njëjti, pas kryerjes së veprave penale të lartcekura 

dhe dënimeve të marra nga gjykata sipas aktgjykimeve të lartcekura, do të përmbahej nga kryerja 

e veprave penale. Prandaj, duke i pasur parasysh të lartcekurat rezulton se, me dënimet e 

shqiptuar më parë, nuk është arritur qëllimi i dënimit, sidomos preventiva individuale.    

Andaj, Gjykata, me bindje se dënimi i vërtetuar i përgjigjet shkallës së rrezikshmërisë shoqërore 

të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe do të ndikojë në riedukimin dhe 

risocializimin e tij. 

 

        7. Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e 

përgjegjësisë penale të pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar  

 

Sipas bindjes së gjykatës, dënimi me burgim në kohëzgjatje  prej 3 (tre) vitesh, si dhe dënim me 

gjobë në shumën prej 500 (pesëqind) euro, të cilat dënime do të ekzekutohen pasi aktgjykimi ta 

marrë formën e prerë, është dënim i  drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën 

e përgjegjësisë së të pandehurit. 

 

Gjykata, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit, nga 

neni 38 i KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave penale në 
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të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave 

penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

 

 

            9. Udhëzimi i të dëmtuarit në kontest juridiko-civil 

 

Vendimi për udhëzimin e të dëmtuarës në kontest të rregullt juridiko civil, është marrë në bazë 

të nenit 458 dhe 463 të KPPK-së.  

 

10. Vendimi për llogaritjen e paraburgimit në dënimin me burgim 

 

Vendimi për llogaritjen e paraburgimit në dënimin e shqiptuar me burgim është marrë Konform 

nenit 79 par.1të KPRK-së.  

 

            11.Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Duke e pasur natyrën e kësaj çështje penale, Gjykata, duke u bazuar nenin 451 paragrafi 1 të 

KPP-së, ka vendosur që të pandehurin ta detyrojë për ta paguar paushallin gjyqësor në shumë 

prej 30 Euro shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare.   

  

Duke u bazuar në këto që u cekën më lart, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATATHEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.4902/19, 

Me datë 10.01.2020 

 

 

 

  Bashkëpunëtorja,                                                                     Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

Ajshe Basha Spahiu                                                             Fatime Dërmaku           

  

___________________                                                                  __________________      

 

KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të njëjtit. Ankesa 

në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate Themelore. 


