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P.nr.1/18 

 

 

       NE EMER TE POPULLIT 

 

 

Gjykata Themelore ne Ferizaj-Dega ne Kaçanik,Deparatamenti i Pergjithshem, gjyqtarja 

Zajrete Muhaxheri si gjyqtare e vetme, me procesmbajtesen Indira Beqa,  punëtore e kësaj 

gjykate,ne çeshtjen penale kundër te akuzuarit A.K nga......1.1 te KPRK-se, dhe kunder te 

akuzuarit  V.SH nga .....,  per vepren penale ne bashkryerje Vjedhje   nga neni 325 par.1 e 

lidhur me nenin 31 te KPRK-se. ,e sipas aktakuzes  se Prokurorisë Themelore Ferizaj,PP./II 

nr.2518-7/17  te dates 26.12.2017 ,pas mbajtjes se shqyrtimit gjyqesor publik me 

dt.17.06.2019,  ne  prezencën e Prokurorit te shtetit Paulin Pashku ,te akuzuarit A.K me 

mbrojtesin e tij av.F.T,te akuzuarit V.SH me mbrojtesen e tij av.G.Sh dhe ne prezencen e te 

dëmtuarit  D.K   me dt.19.06.2019 mori dhe publikisht shpalli ndersa me dt.28.06.2019 perpiloi  

këtë, 

 

  

A K T G J Y K I M 

 

 

 

Te akuzuarit: 

 

1. A.K  nga ...... , i  lindur më ......  nga i ati B.... dhe  e ëma N....., e gjinisë......., shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, i pa martuar , ka të kryer shkollën e mesme, i pa pune, i 

gjendjes së dobet  ekonomike, nuk ka të dhëna se më parë ka qenë i gjykuar, ka qene ne arrest 

shtepiak nga data 05.12.2017 deri me dt.05.01.2018, me numër personal ....... 

 

2. V.SH nga ...... , i  lindur më ......nga i ati H......dhe  e ëma Sh......, e gjinisë....... , shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, i pa martuar , ka të kryer shkollën e mesme, i punesuar ne 

mobilerine......,  i gjendjes së dobet  ekonomike, nuk ka të dhëna se më parë ka qenë i gjykuar, 

ka qene ne arrest shtepiak nga data 05.12.2017 deri me dt.05.01.2018, me numër personal....... 
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J a n ë  f a j t o r ë 

 

 

Me date 03 dhjetor  2017 rreth ores 11:00 i akuzuari A.K ka shkuar ne vendin e ngjarjes , 

perkatesisht ne vendpunishten e kompanise “ Bechtel Enka” ,dhe me qellim te pervetesimit te 

kunderligjshem pasuror per vete ,me qellim vjedhje ka kryer vjedhje te rende ne dem te 

demtuares –kompanise .........ne ate menyre qe me force thyen drynin e kontinjerit ku kane qene 

te vendosura mjetet e punes dhe nga brenda merr kabllo vazhduese, nje komplet çelesa te 

ndryshem me pajisje percjellese, nje pale qizme te gomes,ndersa po te njejten dite dhe ne te 

njejten vend prej ores prej ores 14:00 -15:00 se bashku me te akuzuarin V.SH , me qellim te 

pervetesimit te kunderligjshem pasuror per vete , ne bashkekryerje kane kryer vjedhje  ne dem 

te demtuares – kompanise se lartecekur , ne ate menyre qe hyjne brenda kontinjerit te hapur 

dhe nga brendia marrin nje pale mbathje, tre çekana, nje pajser, nje hillt te markes “ Bosch “ 

me ngjyre te gjelbert me pese turjela si dhe dy bateri –akumulator 100 ampera me ngjyre te 

zeze te llojit “Starter”  ,me cka te demtuarit i shkaktojne dem ne vlere prej 1000-2000 €.  

  
Me të cilat veprime i akuzuari A.K ka kryer vepren penale  Vjedhje e rende ne vazhdim  nga 

neni 327 par.1 nenpar.1.1 te KPRK-se, ndersa i akuzuari V.SH ka kryer vepren penale ne 

bashkryerje “ Vjedhje “ nga neni 325 par.1 e lidhur me nenin 31 te KPRK-se. 

 

Prandaj gjykata në baze të nenit 3, 41,46,50,51,52 par.1 dhe 2 , 75,76 dhe 81 par.1 dhe 4  te 

KPRK-se  si dhe nenit 359,360,361 dhe 365 të KPPK-se  i , 

 

 

GJ Y K O N  

 

 

1.Te akuzuarit A.K i shqipton denim me gjobe ne shume prej 400 €( katerqind euro)  te cilin 

eshte i obliguar qe ta paguaje ne afat prej 15 ditesh pas plotfuqishmerise se ketij aktgjykimi por 

jo me gjate se dy muaj nga data e plotfuqishmerise se ketij aktgjykimi, ne te kunderten denimi 

me gjobe do t’i zevendesohet ne denim me burg, duke llogaritur shumen prej 20 € per qdo dite 

burgu dhe e gjykon  me denim me kusht , ashtu qe te njejtit  i shqipton dënim  me burgim  në 

kohēzgjatje prej 1 (nje ) viti ,  i   cili   dënim nuk do  të ekzekutohet   po qe se i akuzuari , ne 

afat prej 2 viteve  nga dita e plotfuqishmerise se ketij aktgjykimi, nuk do te kryej vepër tjeter 

penale , ne te kundërtën gjykata do t’i revokon dënimin me kusht. 

 

2.Te akuzuarit V.SH  i shqipton denim me gjobe ne shume prej 200(dyqind euro)  € te cilin 

eshte i obliguar qe ta paguaje ne afat prej 15 ditesh pas plotfuqishmerise se ketij aktgjykimi por 

jo me gjate se dy muaj nga data e plotfuqishmerise se ketij aktgjykimi, ne te kunderten denimi 

me gjobe do t’i zevendesohet ne denim me burg, duke llogaritur shumen prej 20 € per qdo dite 

burgu dhe e gjykon , me denim me kusht , ashtu qe te njejtit  i shqipton dënim  me burgim  në 

kohēzgjatje prej 90 (nentedhjete  ) ditesh ,  i   cili   dënim nuk do  të ekzekutohet   po qe se i 

akuzuari , ne afat prej 1 viti   nga dita e plotfuqishmerise se ketij aktgjykimi, nuk do te kryej 

vepër tjeter penale , ne te kundërtën gjykata do t’i revokon dënimin me kusht . 

 

 Ne kuader te denimit te shqiptuar me burg te kushtezuar ndaj te akuzuarve do t’i llogaritet 

edhe koha e kaluar ne arrest shtpiak nga data 05.12.2017 deri me dt.05.01.2018. 
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Detyrohen te akuzuarit që në emër të shpenzimeve procedurale të paguaje pranë kësaj gjykate 

secili veq e veq shumën prej  prej 30,00 € në emër të paushallit gjyqësor  në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotëfuqishmëris së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë.  

 

 E demtuara ,kompania ......... me perfaqesues D.K ,per realizimin e kerkeses pasurore juridike 

udhezohet ne kontest civil. 

 

 

                                                      A r s y e t i m 

               

 

Prokuroria Themelore ne Ferizaj, me date 03.01.2018 ka parashtruar prane kesaj gjykate  

aktakuzen PP/II.nr.2518-7/17  te datës 26.12.2017 me te cilen ka akuzuar  A.K dhe V.SH nga 

...., per shkak te vepres penale  Vjedhje e rende ne bashkryerje  nga neni 327 par.1 nenpar.1.1 e 

lidhur me nenin 31 te KPRK-se, duke  propozuar qe te akuzurit te shpallen fajtorë dhe te 

gjykohen  sipas ligjit. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor, prokurori i shtetit  Paulin Pashku beri ndryshimin ne dispozitivin e 

aktakuzes  dhe ate ne pjesen ku ceket “ ne oret e paradites” te jete “ I pandehuri A.K ka shkuar 

ne vendin e ngjarjes rreth ores 11:00” kurse ne vazhdim le te jete “ rreth ores 14:00-15:00 se 

bashku me te pandehurin V.SH” dhe ne vend te fjaleve me qka te demtuarit I shkaktoi dem ne 

vlere te papercaktuar “ te jete “ me qka te demtuarit I kane shkaktuar dem ne veler prej rreth 

1000-2000 ndersa pjesa tjeter mbetet e pandryshuar. 

 

 

I akuzuari A.K  në fjalen e tij në shqyrtimin gjyqesor nuk e ka pranuar fajesine per veprën 

penale që i vehet në barrë sipas aktit akuzues .Ne mbrojtjen e tij ka theksuar se diten kritike 

rreth ores 11:00 pasi qe si i vetem ka shkuar ne zabelin prone e familjes se tij ,meqe aty ka 

qene afer vendpunishtja e kompanise “ Bechtel Enka” ka verejtur nje kontinjer te hapur dhe 

meqe eshte mashtruar ka hyre ne te dhe ka marre disa gjesende te cilat pastaj i ka kthyer 

zyrtareve policore,ndersa po te njejten dite pasi eshte takuar me te akuzuarin V...... rreth ores e 

ka 14:00 deri 15:00 pasi qe fillimisht me te jane shetitur dhe kane biseduar per gjera te 

ndryshme,kane shkuar bashke ne vendpunishten e kompanise “ Bechtel Enka” dhe pasi qe 

kontinjeri ka qene ende i hapur kane marre edhe sende te tjera prej te cilave nje hillt – mjet 

pune e kane marrë me qellim qe t’a shesin dhe t’a ndajne fitimin bashke. 

 

Mbrojtesi i te akuzuarit A.K  av. F.T ne fjalen e tij perfundimtare te parashtruar me shkrim ka 

cekur se  i akuzuari A ka pranuar se me daten , kohen dhe vendin e cekur si ne aktakuze ka 

hyre ne kontinjerin e te demtuares dhe ka marrë sende vlera e te cilave nuk ishte me larte  se 

1000 €, por qe i akuzuari A.....nuk ka hyre me force ne kontinjer por e ka gjetur deren e 

hapur dhe se per kete qeshtje i njejti eshte penduar dhe ndier fajtor. Njeherit ka kerkuar nga 

gjykata qe me rastin e marrjes se vendimit ndaj te akuzuarit A te merren parasysh rrethanat 

posaqerisht lehtesuese dhe ate se i akuzuari A eshte hera e pare qe ka rene ne kundershtim me 

ligjin,se i njejti eshte penduar per veprimet e tij,eshte i moshes se re,ka premtuar se nuk do te 

perserise veprime te tilla dhe se eshte ne gjendje te kompensoje demin e shkaktuar. Poashtu  i 

ka propozuar gjykates qe me rastin e marrjes se vendimit,  te akuzuarit A t’i shqiptohet denim 

me gjobe dhe  denim  te kushtezuar. 

 

I akuzuari V.SH në fjalen e tij në shqyrtimin gjyqesor nuk e ka pranuar fajesine per veprën 

penale që i vihet në barrë sipas aktit akuzues .Ne mbrojtjen e tij ka theksuar se diten kritike 
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pasi qe ka komunikuar me telefon gjegjesisht ne  viber me A.,  rreth ores prej 14:30 deri 15:00 

eshte takuar me te dhe kane dal ne rruge te fshatit ,me te cilin rast me propozimin e A... kane 

shkuar te zabeli i tij dhe rruges Ai i ka treguar se ka qene edhe paradite ne ate vend dhe meqe 

ato dite ka patur vershime kane qene kurioz te shohin se qka ka ndodur,dhe duke u gjetur 

rastesisht te kontinjeri i cili ka qene i hapur dhe i demoluar dhe pasi qe eshte mashtruar ka hyre 

ne te dhe i ka marrë vetem nje pale kepuce te perdoruara dhe se ne rastin konkret bashke me 

A.... kane marre edhe nje hillt , te cilin per shkak se ka qene i rende e kane lene diku ne mal. 

 

Mbrojtesja e te akuzuarit A.K  av. G.Sh ne fjalen e saj perfundimtare te parashtruar me shkrim 

ka cekur se  i akuzuari V..... ka pranuar se diten kritike , ne kontinjerin e te demtuares ka marrë 

nje pale kepuce te punes ,vlera e te cilave nuk eshte me e larte se  100 €,por qe i njejti  nuk ka 

hyre me force ne kontinjer por e ka gjetur deren e hapur dhe se per kete qeshtje i njejti 

eshte penduar dhe ndier fajtor. Njeherit ka kerkuar nga gjykata qe me rastin e marrjes se 

vendimit ndaj te akuzuarit V te merren parasysh rrethanat posaqerisht lehtesuese dhe ate se i 

akuzuari A eshte hera e pare qe ka rene ne kundershtim me ligjin,se i njejti eshte penduar per 

veprimet e tij,eshte i moshes se re,ka premtuar se nuk do te perserise veprime te tilla dhe eshte 

ne gjendje te kompensoje demin e shkaktuar.Poashtu i ka propozuar gjykates qe me rastin e 

marrjes se vendimit,  te akuzuarit V t’i shqiptohet denim me gjobe ose denim te kushtezuar. 

 

Gjykata ne shqyrtimin gjyqësor prezantoi provat e propozuara me dëgjimin e deshmitareve: 

Z.B, Sh.K dhe te demtuarit D.K dhe lexoi vertetimet  mbi marrjen e perkohshme te sendeve, 

fotografite e vendit te ngjarjes dhe fotografite tjera me  specifikacion. 

 

Pas prezantimit te provave dhe vlerësimit te tyre te plote dhe ne mënyre te gjithanshme  secilën 

veç e veç dhe te gjitha ne tërësi sipas dispozitave ligjore , mbrojtjes se te akuzuarve,  si dhe 

bindjes se lire te gjykatës,gjykata vërtetoi  gjendjen faktike si ne dispozitiv te ketij aktgjykimi. 

 

Kete gjendje faktike gjykata e vërtetoi ne baze te provave te prezantuara. 

 

Nga deklarata e deshmitarit Z.B  gjykata vërtetoi se te akuzuarit pasi qe e kane  vjedhur  

akumulatorin  ne kontinjerin e te demtuares, te njejtin e kishin shitur te deshmitari per shumen 

prej 5€ . 

 

Nga deklarata e  deshmitarit Sh.K gjykata vertetoi se:  punetoret e kompanise Bechtel Enka per 

shkak te vershimeve per rreth 4 dite  nuk kane patur qasje ne kontinjerin per te cilin behte fjale  

, qe do te thot se  kontinjeri  ka qene pa roje sigurie dhe se   kontinjeri I te demtuares ku jane 

vjedhur sendet ka qene I mbyllur me dry, dhe se ne momentin kur ky deshmitar ka shkuar ne 

vendin e ngjarjes ,pra aty ku  ka qene kontinjeri I demtuar ,dryni ka qene I thyer ,I gjetur ne 

toke afer kontinjerit dhe se kane mungur dy bateri-akumulatore te xheneratoreve.Nga deklarata 

e keti deshmitari gjykata ka vertetuar se ka qene hera e pare qe eshte thyer ky kontinjer.  

 

Nga deklarata e te demtuarit-deshmitarit D.K gjykata poashtu vertetoi se kontinjeri ku ka 

ndodhur rasti  ka qene I mbyllur me dry si edhe gjithe kontinjeret e tjere dhe poashtu kane qene 

te angazhuar edhe roje sigurie por ne kontinjerin ne fjale per shkak te vershimeve ne kohen kur 

dyshohet se ka ndodhur vjedhja nuk ka patur punetor sigurimi.Nga deklarata e tij gjykata 

verteton se sendet e pershkruara si ne vertetimet e dt.05.12.2017 I jane kthyer te demtuares dhe 

se te gjitha sendet e pershkruara ne keto vertetetime kane qene ne kontinjerin e te demtuares 

dhe se sendet kane qene te perdoruara ,  vlera e te cilava sillet rreth 1000 €. 
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Nga vertetimet mbi marrjen e perkohshme te sendeve te dt.05.12.2017 eshte vertetuar se sendet 

e vjedhura  jane gjetur tek te akuzuarit ndersa bateria eshte gjetur tek deshmitari Z.B dhe 

poashtu se se te njejtat I jane kthyer perfaqesuesit  te demtuares . 

 

Me shiqimin e fotografive te vendit te ngjarjes gjykata konstatoi gjendjen e kontinejerit te 

demtuares si dhe faktin se dera e kontinjerit ka qene e  hapur dhe e demtuar si dhe prezencen e 

gjeneratorit ne vendin e ngjarjes. 

 

Gjykata i’a dha besimin provave te prezantuara sepse me te njëjtat ne mënyrë te qarte dhe 

bindëse është përshkruar koha ,vendi dhe mënyra e kryerjes se veprës penale. 

 

Nisur nga këto fakte te vërtetuara ne procedure ,gjykata gjeti se ne veprimet e te akuzuarit A.K  

manifestohen te gjitha tiparet e veprës penale Vjedhje e rende ne vazhdim nga neni 327 par.1 

nenpar.1.1 te KPRK-se ndersa ne veprimet e te akuzuarit V.SH manifestohen te gjitha tiparet e 

vepres penale Vjedhje nga neni 325 par.1 lidhur me nenin 31 te KPRK-se  per qka per te 

akuzuarin V.SH gjykata ka bere rikualifikimin juridik te vepres penale meqe si nga pershkrimi 

faktik I vepres penale poashtu edhe nga  adminstrimi  I  provave vertetohet se I njejti e ka kryer 

vepren penale per te cilen eshte shpallur fajtor. 

 

Sa I perket fotografive te marra nga internet gjithsej me nr.39 dhe spcifikacionit,  te cilat 

gjinden ne shkresat e lendes gjykata e ka adminstruar si prove meqe ka qene e propozuar nga 

Prokuroria , mirepo te njejtes gjykata nuk I fali besimin meqe me asnje prove tjeter gjate 

shqyrtimit nuk eshte vertetuar se sendet e prezentuara ne fotografi dhe te listuara ne 

specifikacion jane vjedhur  nga te akuzuarit .  

 

Gjykata vleresoi posaçërisht mbrojtjen e te akuzuarve,me te cilin rast mbrojtjes se te akuzuarit 

A.K gjykata nuk i fali besimin sepse e njejta është e orientuar në shmangien nga përgjegjësisa 

penale per vepren penale per te cilen akuzohet, ndersa mbrojtjes se te akuzuarit V.SH gjykata I 

fali besimin meqe e njejta eshte ne perputhje edhe me provat tjera qe gjinden ne shkresat e 

lendes. 

       

Me rastin e matjes së denimit gjykata i ka pasur parasysh të gjitha rrethanat nga neni 73 dhe 74 

i KPRK-së të cilat ndikojnë në zbutjen apo ashpërsimin e dënimit. Si rrethanë lehtësuese për të 

akuzuarit gjykata ka marrë për bazë  faktin se te akuzuarit I jane pergjigjur te gjitha thirjeve te 

gjykates duke patur nje bashkepunim te pergjithshem me gjykaten, se te njejtit jane penduar 

per veprimet e tyre, kane premtuar se nje veprim te tille nuk do t’a perserisin ne te 

ardhmen,dhe se pas shiqimit te evidences penale per  te njejtit eshte konstatuar se ka qene hera 

e pare qe kane kryer veper penale, poashtu te akuzuarit  kane patur sjellje korrekte ne gjykate,  

kurse si rrethane te posaqme renduese  gjykata nuk  nuk gjeti perpos veprimeve te  akuzuarve 

te cilat perbejne elementete e vepres penale per te cilat te njejtit jane shpallur pergjegjes. 

 

Gjykata është e bindur se denimi i shqiptuar ndaj të akuzuarve është në harmoni me shkallën e 

përgjegjesisë penale të tyre dhe peshën e veprës penale, keshtu që me denimin e shqiptuar në 

lartësi si në dispozitiv të aktgjykimit do te  arrihet qëllimi i denimit i paraparë me nenin 41 të 

KPRK-së dhe atë efektin rehabilitues ndaj të akuzuarve, efekt preventiv ndaj të tjerëve për 

moskryerjen e një veprimi i cili është i sanksionuar dhe i denueshëm, si dhe reagimin e 

shoqërisë ndaj një veprimi të tillë të ndaluar dhe të ndëshkushëm me ligj.  

 

Vendimi për shpenzimet e procedures është i bazuar në dispozitën e nenit 450 par 2 të KPPRK 

me të cilin rast gjykata i detyroi të akuzuarit që secili veq e veq, kësaj gjykate t’i përmbushin  
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shpenzimet e procedures ne shume prej 30 € ne emër të paushallit gjyqësor duke patur parasysh 

nderlikueshmerine e procedurës,gjendjen materiale të akuzuarve ,me bindjen se nuk do te 

ndikoje dukshëm ne buxhetin familjar te tyre. 

 

 Vendimi  per udhezimin e te demtuarit ne contest civil eshte I bazuar ne dispozitat e nenit 463 

te KPPRK-se, me te cilin rast gjykata konsideron se te dhenat e bashkangjitura ne shkresat e 

lendes nuk paraqesin baze te sigurte ne formen e nje ekspertize per te gjykuar qofte plotesisht 

apo pjeserisht  kerkesen pasurore juridike. 

 

Nga të cekurat e mësipërme u vendos si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.           

 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

DEGA NE KAÇANIK 

P.nr.1/18 datë  28.06.2019 

 

 

Procesmbajtësja,                          Gjyqtarja, 

   Indira Beqa                  Zajrete Muhaxheri 

 

 

Keshilla juridike: Kundër këtij aktgjykimi është  

e  lejuar ankesa  në afat prej 15 ditësh  nga dita e  

pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë nëpërmes kësaj Gjykate. 


