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Numri i lëndës: 2018:028207 

Datë: 17.09.2019 

Numri i dokumentit:     00515572 

 

 

P.nr.263/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ - DEGA KAÇANIK, Gjyqtari Burim Çaka me 

sekretaren juridike Suzane Rudi, në çështjen penale kundër të pandehurve 1.B. R, 2.V. Sh, 3. 

Sh.Sh, 4. A. M, 5. F.M, të akuzuar për shkak të veprës penale  në bashkëkryerje “Vjedhje” nga 

neni 325 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës me numër PP/II.nr.1035-

7/18 të datës 11.06.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar publik, në praninë e Prokurorit të 

Shtetit Paulin Pashku, të pandehurve, më datë 10.09.2019 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa 

më datë 17.09.2019 përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. I pandehuri: B. R nga.....”, i lindur më datë  ...., nga i ati R..., dhe e ëma M...., e gjinisë 

Sh..., me numër personal,...., beqar, ka të kryer shkollën e fillore, punon si shitës, i gjendjes së 

mesme  ekonomike, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, i  gjykuar edhe më parë, mbrohet 

në liri. 

 

2. I pandehuri: V.Sh nga ..., i lindur më datë..., nga i ati H..., dhe e ëma N..., e gjinisë Z..., me 

numër personal, ....., i pa martuar,  ka të kryer shkollën e mesme, punon si kuzhinier, i gjendjes 

së mesme ekonomike, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, i pa gjykuar më parë, mbrohet 

në liri. 

 

3. I pandehuri: Sh.Sh nga...”, i lindur më datë ..., nga i ati S..., dhe e ëma S....., e gjinisë P..., 

me numër personal, ...., i pa martuar,  ka të kryer shkollën e mesme, punon si shitës, i gjendjes 

së mesme ekonomike, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës,  pa gjykuar më parë, mbrohet 

në liri. 

 

4. I pandehuri: A.M nga ...., i lindur më datë ...., nga i ati R..., dhe e ëma H..., e gjinisë Sh... 

me numër personal, ...., i pa martuar,  ka të kryer shkollën e mesme, punon në ndërtimtari, i 

gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, i pa gjykuar më parë, 

mbrohet në liri. 

 

5. I pandehuri: F.M. nga ...., i lindur më datë..., nga i ati R...., dhe e ëma H..., e gjinisë Sh..., 

me numër personal, .... i pa martuar,  ka të kryer shkollën e mesme, punon me fasada, i 
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gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, i  pa gjykuar më parë, 

mbrohet në liri. 

 

  

JANË FAJTOR 

 

Sepse më datë 27.04.2018, rreth orës 21:00, në ...., tek vendi i quajtur “.....”, të pandehurit me 

qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vete, në bashkëkryerje kanë kryer vjedhje në 

dëm të dëmtuarit SH.E, në atë mënyrë që nga vendparkimi i tij (pushimorja) vjedhin disa ulëse 

dhe tavolina prej druri, të cilat më pas i transportojnë deri tek shtëpia e të pandehurit B.R, e që 

pas identifikimit të pandehurve nga ana zyrtareve policorë sendet e vjedhura i kthehen të 

dëmtuarit. 

 

Me të cilin veprim kanë kryer veprën penale në bashkëkryerje “Vjedhje” nga neni 325 

paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

 

Gjykata në bazë të nenit lartcekur dhe neneve 2, 17, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51,  73, 74, 75 dhe 

76  të KPRK-së, 359, 360, 361 dhe 365 të KPPK-së, të pandehurve i:    

 

 

GJ Y K O N 

 

1. Të pandehurit B.R i shqipton dënim me burg në  kohëzgjatje prej 60 ditëve, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet po që se i pandehuri në afat prej 1 viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën gjykata do t’i revokon 

dënimin me kusht dhe 

 

Dënim me gjobë në shumën prej 300 (tre qind) eurove, të cilin dënim me gjobë i pandehuri 

është i obliguar ta paguaj në 3 këste afat prej 3 muajve pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

Nëse i pandehuri  nuk dëshiron apo nuk do të mund te paguaj dënimin me gjobë, i njëjti dënim 

do ti zëvendësohet me dënim me burg duke llogaritur për çdo 20 euro 1 dite burgim 

 

2. Të pandehurit V.Sh i shqipton dënim me burg në  kohëzgjatje prej 60 ditëve, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet po që se i pandehuri në afat prej 1 viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën gjykata do t’i revokon 

dënimin me kusht dhe 

 

Dënim me gjobë në shumën prej 200 (dy qind) eurove, të cilin dënim me gjobë i pandehuri 

është i obliguar ta paguaj në 2 këste afat prej 2 muajve pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

Nëse i pandehuri  nuk dëshiron apo nuk do të mund te paguaj dënimin me gjobë, i njëjti dënim 

do ti zëvendësohet me dënim me burg duke llogaritur për çdo 20 euro 1 dite burgim 

 



 Numri i lëndës: 2018:028207 
 Datë: 17.09.2019 
 Numri i dokumentit: 00515572 
 

3 (6)  

   
2
0
1
8
:0
2
8
2
0
8

 

3. Të pandehurit Sh. Sh i shqipton dënim me burg në  kohëzgjatje prej 60 ditëve, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet po që se i pandehuri në afat prej 1 viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën gjykata do t’i revokon 

dënimin me kusht dhe 

 

Dënim me gjobë në shumën prej 200 (dy qind) eurove, të cilin dënim me gjobë i pandehuri 

është i obliguar ta paguaj në 2 këste afat prej 2 muajve pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

Nëse i pandehuri  nuk dëshiron apo nuk do të mund te paguaj dënimin me gjobë, i njëjti dënim 

do ti zëvendësohet me dënim me burg duke llogaritur për çdo 20 euro 1 dite burgim 

 

4. Të pandehurit  A. M i shqipton dënim me burg në  kohëzgjatje prej 60 ditëve, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet po që se i pandehuri në afat prej 1 viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën gjykata do t’i revokon 

dënimin me kusht dhe 

 

Dënim me gjobë në shumën prej 200 (dy qind) eurove, të cilin dënim me gjobë i pandehuri 

është i obliguar ta paguaj në 2 këste afat prej 2 muajve pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

Nëse i pandehuri  nuk dëshiron apo nuk do të mund te paguaj dënimin me gjobë, i njëjti dënim 

do ti zëvendësohet me dënim me burg duke llogaritur për çdo 20 euro 1 dite burgim 

 

5. Të pandehurit F. M i shqipton dënim me burg në  kohëzgjatje prej 60 ditëve, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet po që se i pandehuri në afat prej 1 viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën gjykata do t’i revokon 

dënimin me kusht dhe 

 

Dënim me gjobë në shumën prej 200 (dy qind) eurove, të cilin dënim me gjobë i pandehuri 

është i obliguar ta paguaj në 2 këste afat prej 2 muajve pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

Nëse i pandehuri  nuk dëshiron apo nuk do të mund te paguaj dënimin me gjobë, i njëjti dënim 

do ti zëvendësohet me dënim me burg duke llogaritur për çdo 20 euro 1 dite burgim. 

 

I dëmtuari për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

  

Detyrohen  të pandehurit që në emër të shpenzimeve të procedurës si dhe në emër të paushallit 

gjyqësor të paguajnë në mënyrë solidare pranë kësaj gjykate shumën prej 50.00€ dhe atë në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi  

 

 

 

 

 

 

 

 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore Ferizaj ka ngritur aktakuzën PP/II.nr.1035-7/18 të datës 11.06.2018, 

ndaj kundër  të pandehurve 1.B.R, 2.V. Sh, 3. Sh. Sh, 4. A.M, 5. F.M, të akuzuar për shkak të 

veprës penale në bashkëkryerje “Vjedhje” nga neni 325 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së, duke propozuar që të pandehurit të shpallen fajtor dhe t’u shqiptohet sanksioni penal 

konform ligjit në fuqi.  

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar më datë 

10.09.2019, në këtë shqyrtim të pandehurit e pranojnë fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës. 

 

Prokurori i Shtetit duke shprehur mendimin e tij përkitazi me pranimin e fajësisë, ka vlerësuar 

se ekziston baza për pranimin e fajësisë së të pandehurve, duke i propozuar gjykatës që të 

pandehurit ti shpall fajtorë dhe t’u shqipton dënim sipas ligjit. 

 

Pasi që të pandehurit kanë pranuar fajësinë në fillim të shqyrtimit fillestar, gjykata për të 

vlerësuar pranimin e fajësisë e duke pasur parasysh edhe mendimin e Prokurorit të Shtetit, 

shqyrtoi me kujdes faktet e parapara nga neni 248 par. 1 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi 

se: 

- Të pandehurit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit; 

- Pranimi është bërë vullnetarisht; 

- Pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret dhe atë me provat e 

paraqitura nga Prokurori i Shtetit të cilat gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto prova të 

mbledhura gjatë procedurës hetimore; 

- Akuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

Meqenëse të  pandehurit  kanë pranuar fajësinë i cili është në përputhje me kriteret e 

përshkruara më lartë, gjykata konform nenit 248 paragrafit 1 nen par 1.1 deri 1.4 të KPPK-së, 

ka vlerësuar se nuk është e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit 

dhe për këtë arsye ka vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurve ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale në bashkëkryerje në bashkërkyerje 

“Vjedhje” nga neni 325 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të pandehurin B.R, gjykata vlerësoj 

rrethanat në kuptim të nenit 73, 74 dhe 75 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht 

lehtësuese se në të gjitha fazat e procedurës penale i pandehurit e ka pranuar fajësinë, rrethana 

lehtësuese pendimin e sinqertë dhe real për veprën penale të kryer. Gjykata nuk gjeti ndonjë 

rrethanë rënduese. 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të pandehurin V. Sh, gjykata vlerësoj 

rrethanat në kuptim të nenit 73, 74 dhe 75 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht 

lehtësuese se në të gjitha fazat e procedurës penale i pandehuri e ka pranuar fajësinë, rrethana 

lehtësuese pendimin e sinqertë dhe real për veprën penale të kryer. Gjykata nuk gjeti ndonjë 

rrethanë rënduese. 
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Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të pandehurin Sh. Sh, gjykata vlerësoj 

rrethanat në kuptim të nenit 73, 74 dhe 75 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht 

lehtësuese se në të gjitha fazat e procedurës penale i pandehuri e ka pranuar fajësinë, rrethana 

lehtësuese pendimin e sinqertë dhe real për veprën penale të kryer. Gjykata nuk gjeti ndonjë 

rrethanë rënduese. 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të pandehurin A .M, gjykata vlerësoj 

rrethanat në kuptim të nenit 73, 74 dhe 75 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht 

lehtësuese se në të gjitha fazat e procedurës penale i pandehuri e ka pranuar fajësinë, rrethana 

lehtësuese pendimin e sinqertë dhe real për veprën penale të kryer. Gjykata nuk gjeti ndonjë 

rrethanë rënduese. 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të pandehurin F. M, gjykata vlerësoj 

rrethanat në kuptim të nenit 73, 74 dhe 75 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht 

lehtësuese se në të gjitha fazat e procedurës penale i pandehuri e ka pranuar fajësinë, rrethana 

lehtësuese pendimin e sinqertë dhe real për veprën penale të kryer. Gjykata nuk gjeti ndonjë 

rrethanë rënduese 

 

Gjykata të pandehurve  u shqiptoi dënim të kushtëzuar pasi që të njëjtit kishin pranuar fajësinë,  

ishin  penduar për veprën e krye dhe kishin rënë ndesh për herë të parë me ligjin, ndërsa 

dënimin me gjobë ia shqiptoi  duke u bazuar në mundësitë ekonomike të pagesës së tyre dhe 

është e bindur se edhe me një dënim të tillë, do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i 

paraparë në nenin 41 të KPRK-së, përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i 

justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e saj dhe të autorit të saj, 

që do të shërbej në parandalimin e kryesve nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 

(preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimit. 

 

Konform neneve 450 dhe 453 të KPPK-ës, detyrohen  të pandehurit që në emër të shpenzimeve 

të procedurës si dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë në mënyrë solidare pranë kësaj 

gjykate shumën prej 50.00€ dhe atë  në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil është marrë në bazë të nenit 458 

par.2 të KPPK-së  

 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Dega në Kaçanik 

P.nr.263/18 datë 17.09.2019 
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Sekretarja Juridike                                                            Gjyqtari  

  Suzane Rudi                                                                                                          Burim Çaka 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mundet të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditësh nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

Gjykate.       

 

 

 

 


