
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË  - DEGA E GJYKATËS VUSHTRRI 
 

 

1 (5)  

   
2
0
1
9
:1
1
6
1
3
1

 

Numri i lëndës: 2019:116130 

Datë: 23.03.2023 

Numri i dokumentit:     04116135 

 

P.nr.243/18 

EMËR TË POPULLIT  

  

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI - Departamenti i 

Përgjithshëm  – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, me procesmbajtësen 

Bahrije Smakolli, në çështjen penale kundër të pandehurit F. Z.  nga V. rr.”H. Z.” dhe Z. B. për 

shkak të veprave penale Vjedhje e rëndë në tentativë  nga neni 327 par. lidhur me nenin 28 dhe 

31 të KPRK-së, pas veçimit të procedurës, duke vendosur sipas aktakuzave së Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë - Departamentit të Përgjithshëm PP.II.nr.894/18, të datës 15.05.2018, 

në praninë e Prokurorit të shtetit Arjan Xhema dhe të pandehurve F. Z. dhe Z. B. pas shpalljes 

së aktgjykimit me datë 16.03.2023, me datë 23.03.2023, përpiloi këtë:   

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

  

I PANDEHURI: F.Z. nga i ati D. e ëma M. e  vajzërisë M. i lindur më ..., në V., rr. D. e k.  me 

numër personal ..., punon si punëtor fizik, i gjendjes së dobët ekonomike, ka të kryer shkollën 

fillore, i martuar,  edhe më parë i gjykuar me aktgjykimin P.nr.268/2016, P.nr.18/2014, 

P.nr.14/2017, P.nr.99/2019, P.nr.663/2019, P.nr.625/2019, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës.  

  

ËSHTË FAJTOR  

 

SEPSE: Me datën 15.03.2015 rreth orës 14, në rrugën “J.T.” në V.  konkretisht  ne lokalin D.P.T. 

“U.”, të pandehurit në bashkëkryerje, me dashje dhe me qëllim të përvetësimit pasurisë së 

kundërligjshme  të personit tjetër dhe atë të dëmtuarin F. G. tentojnë që  të hapin derën e lokalit 

të lartcekur ashtu që ditën kritike i pandehuri F. është ndal para lokalit të lartcekur, kishte shtyrë 

derën e lokalit e cila ishte hapur, me pas dhëmbëzoret e asaj dere kishin ndal jashtë ( nga dera), 

mirëpo brenda lokalit nuk kishte mundur të depërtoj me që dera kishte edhe një qelës (dry) tjetër 

nga brenda, kurse i pandehuri Z. i kishte bërë roje të pandehurit të parë i cili kishte tentuar që ta 

thyej lokalin. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Vjedhja e rëndë nga neni 327 par.1, lidhur me nenin 28 

dhe 31 të KPRK –së. 
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Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit  4, 7, 17, 21, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 73, 

74, 75, 76, 80 dhe nenit 327 par. 1, pika 1.1 të KPRK-së si dhe nenit 36, 449, 460 dhe nenit 462 

të KPPK-së, e  

GJ Y K O N 

  

TË PANDEHURIT: F. Z. i shqipton DËNIM ME BURG në kohëzgjatje prej një  (1) viti i cili 

dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 

dhe DËNIM ME GJOBË në shumë prej njëmijë (1000) euro, i cili dënim nuk  do ekzekutohet 

nëse i njëjti nuk kryen vepër penale në periudhën verifikuese në kohëzgjatje prej një (1) viti.  

 

Pala e dëmtuar udhëzohet në kontest të rregullt civil, për realizimin e kërkesës pasurore – juridike 

lidhur me këtë çështje penale.  

  

DETYROHET i pandehuri që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguaj shumën 

prej tridhjetë (30) euro. 

 

DETYROHET i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej tridhjetë (30) 

euro. 

  

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi 

nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm.  

  

A  r  s  y  e  t  i  m 

  

Pjesa hyrëse e aktgjykimit të arsyetuar  

  

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzat 

PP.II.nr.894/18, të datës 15.05.2018, kundër të pandehurit F. Z. nga  V. për shkak të veprave 

penale Vjedhje e rëndë në tentativë  nga neni 327 par. lidhur me nenin 28 dhe 31 të KPRK-së  

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar më datë 16.03.2023, në të cilën seancë i 

pandehuri e ka pranuar fajësinë, duke theksuar se është penduar thellë për kryerjen e kësaj vepre 

dhe  i ka premtuar gjykatës që në të ardhmen kjo vepër nuk do të përsëritet më dhe se i njëjti tani 

është martuar  

 

Me qëllim qe të efikasiteti të gjykatës të pandehurit të dytë  Z. B. gjykata ka veçuar procedurën, 

pasi i njëjti nuk e ka pranuar fajësinë, dhe njëjherit e ka udhëzuar të të pandehurin e dytë qe jo 

më vonë se 30 ditë nga shqyrtimi fillestar ka të drejt të paraqesë kundërshtimin e tij për provat e 

cekura ne aktakuzë, të paraqesë kërkesë për hudhje të aktakuzës nëse është e ndaluar ligjërisht, 

të paraqesë kërkesën për hudhje e aktakuzës për shkak të mos përshkrimit të veprës penale 

 

Deklarimet e palëve lidhur me pranimin e fajësisë 

 

Prokurori i shtetit në lidhje me pranimin e fajësisë së të pandehurit ka deklaruar se pajtohet me 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, pranimi i fajësisë është i vullnetshëm, i bazuar në 



 Numri i lëndës: 2019:116130 
 Datë: 23.03.2023 
 Numri i dokumentit: 04116135 
 

3 (5)  

   
2
0
1
9
:1
1
6
1
3
1

 

provat materiale si në aktakuzë si dhe i ka propozuar gjykatës që pranimin e fajësisë ta merre si 

rrethanë lehtësues si dhe i ka propozuar gjykatës të shpallet fajtorë dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Avokati mbrojtës i të pandehurit të parë av.Naser Azemi  ka deklaruar se pas konsultimit të 

mjaftueshme lidhur me faktet e çështjes që përmban aktakuza i mbrojturi im ka vendosur që në 

mënyrë vullnetare ta pranojë fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet, andaj me rastin e 

shqiptimit të dënimit, gjykatës i propozoj që ndaj të  mbrojturit tim ti shqiptojë një dënim sa më 

të butë nën kufirin e paraparë ligjor kjo për faktin se vepra penale ka ngel në tentativë dhe nuk 

është shkaktuar pasoja me veprimet e ndërmarra  nga i mbrojturi im. 

  

Vlerësimi i pranimit të fajësisë nga gjykata 

 

Gjykata duke vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit ka gjetur se, pranimi i fajësisë 

ishte në pajtim me nenin 242 të KPPK-së pasi që, i pandehuri e kupton natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë bëhet vullnetarisht nga i pandehuri, se pranimi i fajësisë 

mbështetet në faktet e çështjeve që përmbajnë aktakuzat, se aktakuzat nuk përmban ndonjë 

shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, që do të bënin të pamundur që gjykata të bëjë 

vlerësimin e pranimit të fajësisë nga e pandehurit.   

  

Provat e administruara dhe të vlerësuara   

  

Gjykata ka konstatuar se pranimi i fajësisë është i mbështetur edhe në provat materiale të cilat 

mbështesin aktakuzat dhe atë: raport policor më nr. rastit 2015-BD-231, i datës 15.03.2015, 

raport fillestar i incidentit më nr. rastit 2015-BD-231, i datës 15.03.2015, raport i oficerit i datës 

15.03.2015, Raporti Policor mbi marrjen  në pyetje të ankuesit A. Sh. i datës 15.03.2015, Raporti 

Policor mbi marrjen  në pyetje të ankuesit L. B. procesverbal mbi intervistimin e të dyshuarit F. 

Z. më nr.rastit 2015-BD-231, i datës 15.03.2015, procesverbal mbi intervistimin e të dyshuarit 

Z. B. më nr. rastit 2015-BD-231, i datës 15.03.2015, procesverbal mbi marrjen në pyetje të 

Ankuesit – ankuesit F. G. i datës 15.03.2015, foto – dokumentacion në shtojcë prej shtatë (7) 

fotografive,. 

  

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit  

  

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh se vepra penale për të cilën 

akuzohet i pandehuri F.Z. është e sanksionuar me dënim me burgim prej tri (3) vite deri në shtatë 

(7) vite dhe dënim me gjobë. Si rrethana rënduese ka gjetur shkallën e përgjegjësisë penale, 

intensitetin e rrezikimit të vlerës së mbrojtur në rastin konkret dëmin e shkaktuar, si dhe faktin 

se i njëjti edhe më parë i gjykuar me aktgjykimin P.nr.268/2016, P.nr.18/2014, P.nr.14/2017, 

P.nr.99/2019, P.nr.663/2019, P.nr.625/2019, ndërsa si rrethanë posaçërisht lehtësuese gjykata ka 

vlerësuar pranimin e fajësisë nga i pandehuri si dhe rrethanat personale të kryerësit pra faktin se 

i njëjti është martuar dhe ka krijuar familje, ndërsa si rrethana lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

gjendjen e dobët ekonomike, keqardhjen e shprehur, pendimin e tij dhe premtimin që i ka bërë 

gjykatës se nuk do të përsërisë më vepra penale.  

  



 Numri i lëndës: 2019:116130 
 Datë: 23.03.2023 
 Numri i dokumentit: 04116135 
 

4 (5)  

   
2
0
1
9
:1
1
6
1
3
1

 

Gjykata duke vlerësuar si rrethana posaçërisht lehtësuese pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurit ka aplikuar dispozitën e nenit 75 të KPRK-së, përkatësisht par. 1, pika 1.3 ku është 

përcaktuar se: “Gjykata mund të shqiptojë dënim nën kufirin e paraparë me ligj apo të shqiptojë 

lloj më të butë të dënimit në rastet kur kryesi pranon fajësinë ose ka arritur marrëveshje për 

pranimin e fajësisë”, e lidhur me nenin 76 par. 1, pika 1.3 ku është përcaktuar se “nëse për veprën 

penale është paraparë si masë më e ulët dënimi me burgim prej së paku tre (3) vjet, dënimi mund 

të zbutet deri në një (1) vit burgim”.  

  

Duke marrë parasysh të gjitha këto rrethana si dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, gjykata 

vlerëson se, shqiptimi i dënimit me burgim, dhe me gjobë ndaj të pandehurit është dënim i drejtë, 

në harmoni me peshën e veprave penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. Po ashtu, 

gjykata vlerëson se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 të KPRK-së, 

që t’i parandaloj kryerësit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin 

e tyre, si dhe të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave penale si dhe forcimin e detyrimit 

për respektimin e ligjit.   

  

Arsyet lidhur me kërkesën pasurore juridike, kompensimin e viktimave të krimit dhe shpenzimet 

e procedurës. 

  

Vendimin lidhur me kërkesën pasurore – juridike, sa i përket palës së dëmtuar F. G.  vendimin 

gjykata e ka marrë në bazë të nenit 463 ku është përcaktuar se “Në aktgjykim me të cilin i akuzuari 

shpallet fajtor, gjykata mund të vendosë për kërkesën pasurore juridike të të dëmtuarit në tërësi 

ose pjesërisht dhe për pjesën e mbetur e udhëzon në kontest civil. Kur të dhënat e mbledhura në 

procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë e as të pjesërishëm, gjykata e 

udhëzon të dëmtuarin që kërkesën pasurore juridike mund ta realizojë në kontest civil”, pasi që 

pala e dëmtuar nuk ka qenë prezentë dhe gjykata nuk ka pasur ndonjë dokument – bazë të sigurt 

për të vendosur në lidhje me kërkesën pasurore juridike në procedurë penale. 

  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë në bazë të nenit 452 par.4  të 

KPPK-së ku është përcaktuar se “Në vendimin me të cilin vendoset për shpenzimet, gjykata mund 

ta lirojë të pandehurin nga detyrimi i kompensimit, në tërësi ose pjesërisht, të shpenzimeve të 

procedurës penale nga neni 449, paragrafi 2., nën-paragrafët 2.1. deri në 2.6. të këtij Kodi, nëse 

pagesa e tyre do të rrezikonte gjendjen materiale të të pandehurit ose të personave që ai 

detyrohet t’i mbështesë materialisht. Kur këto rrethana konstatohen pas marrjes së vendimit 

lidhur me shpenzimet, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues me aktvendim të 

posaçëm mund të lirojë të pandehurin nga detyrimi i kompensimit të shpenzimeve të procedurës 

penale ose t’i lejojë që ato t’i paguajë me këste”, ngase gjykata ka vërtetuar se i pandehuri është 

i gjendjes së dobët ekonomike përkatësisht përfitues i ndihmës sociale dhe po të ngarkohej edhe 

me shpenzimet procedurale do të rëndohet edhe më tej gjendja e tij ekonomike. 

  

Vendimin për taksën e kompensimit të viktimave të krimit gjykata e ka marrë në bazë të nenit 6 

paragrafi 1 pika 1.5 dhe nenin 39 par 3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-36 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit.  

  

Andaj, gjykata duke u bazuar në arsyet e lartshënuara ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.   
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GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI  

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.243/18, datë 23.03.2023 

  

Procesmbajtësja                                                                                                      GJYQTARI   

Bahrije Smakolli                                                                                                Agron Maxhuni  

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit 

në Kosovë, në afat prej tridhjetë (30) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa 

dorëzohet përmes kësaj Gjykate,  në kopje të mjaftueshme për palët dhe për gjykatën.  

 

 

 

 


