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P.nr.1196/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal, 

gjyqtarja e vetme gjykuese Hakile Ilazi, me  praktikanten e kësaj gjykate Marigona Shaqiri, , në 

çështjen penale kundër të akuzuarit R.H për shkak se ka kryer veprën penale vjedhje nga neni 

325 par.1 të KPRK-së, sipas Aktakuzës: PP/II.nr.1684-4/16 te datës 12.05.2017, të Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor  dhe 

publik të mbajtur me datë 17.12.2018 në praninë e Prokurores se Shtetit Mimoza Syla, te 

akuzuarit si dhe dëshmitarit E.B mori dhe publikisht shpalli kurse me date 24.01.2018 përpiloi 

me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

  I akuzuari:  

 

             R.H  i lindur me ..... ne ........, nga i ati ..... dhe nena ....., e gjinisë .... me vendbanim ne 

rrugën ..... ne Gjilan,  ka te kryer shkollën fillore, i gjendjes se mesme ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës se Kosoves. 

 

 

                                                           ËSHTË  FAJTORË 

 

SEPSE: 

 

         Me date 29.07.2016, rreth orës 21:15 ne Ferizaj, ne rrugën “Ahmet Kaciku”, i 

pandehuri R.H se bashku me te miturin E.B me qellim qe vetes t’i sjellin përfitime pasurore te 

kundërligjshme, ne atë mënyrë qe nga parkingu i restorantit Orchide, nga automjeti i markës VW 
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Polo me targe te regjistrimit ....., prone e I.M i ka marre portofolin ku ne te kishte 500 dollarë, 

110 euro dhe 20 franga zvicerane dhe telefonin e markës Iphone dhe një kartele te Raiffeissen 

Bank,- 

 

  me  këtë i akuzuari ka kryer veprën penale  vjedhje nga neni 325 par.1 të KPRK-së. 

 

 

Prandaj, gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 21, 41,  42, 43, 46, 49, 50, 51,52, 73, 74, të 

KPRK-se, dhe nenit 359 dhe 365 të KPPRK-së te akuzuarin e:  

 

G J Y K O N 

 

 Me dënim me kusht prej tete /8/  muajve burgim, i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

në qoftë se i akuzuari brenda periudhës kohore prej dy /2/ viteve pas 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nuk do të kryejë  vepër tjeter penale  ( koha 

verifikimit). 

 

Dhe 

 

 Dënim me gjobe ne shumen prej katërqind  /400/ eurove, te cilin dënim i akuzuari 

është i obliguar ta paguajë brenda afatit prej pesëmbëdhjetë /15/ ditësh pas 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nen kërcënimin e përmbarimit me dhune. 

 

 Nëse i akuzuari nuk mundet apo nuk dëshiron te paguaje dënimin me gjobe, 

konform nenit 46 par.3 te KPRK-se i njëjti do te zëvendësohet me dënim me burgim 

ashtu qe një dite burg do te jete ekuivalente me njezete /20/ euro gjobe qe nuk janë 

paguar. 

 

 Konform dipozitave te nenit nenit 450 par. 1 dhe 2  pika 2.6 lidhur me nenin 453 

par. 1 të KPPRK-së. obligohet i akuzuari qe te paguajë paushallin gjyqësor ne 
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shumen prej 25 /njezete e pese / euro në afatin prej pesembedhjete (15)  ditësh pasi 

që aktgjykimi te merr formën e prerë nën kërcenim te përmbarimit te dhunshëm. 

 

 Obligohet i akuzuari qe te paguajë shumen prej 30/tridhjete/ eurove ne Fondin per 

Kompensimin e Viktimave te Krimit brenda afatit prej pesembedhjete (15) ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nen kërcënimin e përmbarimit me 

dhune. 

 

 Obligohet i akuzuari qe te dëmtuarës t’ia kompenzoje demin e shkatuar ne shumen 

prej 500 dollar, 110 euro, 20 franga, si dhe telefonin e markës Iphone dhe kartelën e 

Raiffaisen Bank, brenda afatit prej 30/tridhjetë ditëve/ ditësh pas plotfuqishmërisë 

së aktgjykimit  nen kërcënimin e përmbarimit. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

Historiku i procedures 

 

  Gjykata pasi studioi materialet e çështjes penale të paraqitur për gjykim, çmoi se çështja 

është në juridiksionin e saj dhe gjykimi i kësaj çështje penale duhet te realizohet përpara kësaj 

gjykate. Po kështu është në kompetencën lëndore dhe territoriale të kësaj gjykate, pasi vepra 

penale për te cilën është proceduar i pandehuri gjykohet nga gjyqtarja e vetme gjykuese. 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP/II.nr.1684-4/16 te datës 12.05.2017, 

ka ngarkuar të akuzuarin R.H për shkak të veprës penale vjedhje nga neni 325 par.1 të KPRK-së, 

duke propozuar që i akuzuari të shpallet fajtor dhe t’i shqiptohet sanksion penal i paraparë me 

ligj. 

 

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

me date 20.11.2017, si dhe shqyrtimin gjyqësor me datat: 09.01.2018, 08.02.2018, 14.03.2018, 
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30.04.2018, 16.08.2018, dhe 17.12.2018,  në të cilën shqyrtim te pranishëm ishin  prokurorja e 

shtetit Mimoza Syla, i akuzuari R.H si dhe dëshmitari E.B, ndërsa ka munguar e dëmtuara I.M, e 

cila e ka njoftuar gjykatën se punon si mësimdhënëse dhe per shkak te kohës nuk mund te jete 

prezentë ne shqyrtimet gjyqesore. 

 

Deklarimet e palëve ne shqyrtimin gjyqësor 

 

Ne fillim te shqyrtimit gjyqësor, gjyqtarja e vetme gjykuese e ka udhëzuar  dhe njoftuar te 

akuzuarin për te drejtat dhe detyrimet e tij ne kuptim te nenit 323 paragrafi 1 dhe 2 te KPPK-se. 

Pasi qe i akuzuari ka deklaruar se i ka kuptuar ne tërësi udhëzimet e dhëna nga gjykata shqyrtimi 

gjyqësor ka vazhduar me leximin e aktakuzës nga ana e prokurores se shtetit dhe pasi qe gjykata 

e ka udhëzuar te akuzuarin ne kuptim te nenit 323 par.1 dhe 2 te KPRK-se dhe pasi është bindur 

se i akuzuari e ka kuptuar ne tërësi aktakuzën, ne pajtim me nenin 325 par.1 te KPPK-se, i ka 

ofruar mundësinë  qe te deklarohet lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën penale për te 

cilën është akuzuar. 

 

      I akuzuari ne me rastin e deklarimit lidhur me fajësinë apo pafajësinë e tij si ne shqyrtimin 

fillestar ashtu edhe ne shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë dhe nuk e ndien 

veten fajtor për veprën penale qe i është vene ne barre nga ana e prokurorisë, ndërsa ne mbrojtjen 

e tij te dhënë ne shqyrtimin gjyqësor te datës 17.12.2018 ai ka deklaruar se ditën kritike ne 

Ferizaj ka ardhur me një shok te tij me emrin F......e te cilit nuk ia di mbiemrin dhe se pasi kanë 

arritur ne stacionin e autobusëve duke shkuar rrugës për tek marketi “Viva Fresh Store” është 

takuar me E.....n dhe se bashku me te kane shkuar te parku i lodrave dhe me pas prej parkut janë 

nisur ne drejtim te stacionit te autobusëve dhe se ai nuk ka qene ne dijeni se E..... do te kryeje 

vjedhjen. Me tutje i akuzuari ne mbrojtjen e tij ka theksuar se pasi qe i ka harxhuar te gjitha 

paratë e tij, E..... i ka dhënë atij dhjete /10/ euro te cilat me pas ia ka kthyer dhe po ashtu E..... i 

ka dhënë edhe një telefon te markës Iphone për ta mbushur me bateri, për te cilin i ka thënë se ia 

ka dhuruar halla e tij. 
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Provat e prezantuara ne shqyrtimin gjyqësor. 

 

Pasi qe i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë gjykata me qellim te vërtetimit sa me te drejte dhe te 

plote te gjendjes faktike ne shqyrtimin gjyqësor ka bere paraqitjen dhe vlerësimin e secilës prove 

veç e veç dhe te ndërlidhura mes vete ne kuptim te nenit 361 par.1 dhe 2 te KPPK-se dhe 

gjendjen faktike si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi gjykata e ka vërtetuar ne baze te këtyre 

provave: 

 

o Dëshmia e dëshmitarit E.B e dhënë ne shqyrtimin gjyqësor 

o Pjesërisht nga mbrojta e te akuzuarit 

o Procesverbali mbi marrjen e deklaratës nga i pandehuri E.B i datës 10.08.2016 

o Procesverbali mbi marrjen e deklaratës nga e dëmtuara i datës 02.08.2016 

o Procesverbali mbi marrjen e deklaratës nga i akuzuari R.H i datës 10.08.2016 

o Raporti i Oficerit i datës 29.07.2016 

o Vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm te sendeve i datës 10.08.2016 

o Vërtetimi mbi kthimin e sendeve i datës 10.08.2016 

o Dëshmia e te dëmtuarës I.M e dhënë ne shqyrtimin gjyqësor te datës 09.01.2018 

o Si dhe ne te gjitha shkresat, fotografitë dhe provat e tjera qe gjenden ne dosjen e lendes. 

 

         Gjykata ne cilësinë e dëshmitarit ka dëgjuar E.B, i cili  ne dëshminë e tij te dhënë ne 

shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se me datën 29.07.2017 afër marketit “Viva Fresh” ne Ferizaj 

është takuar me te akuzuarin R..... te cilit i ka thënë qe ta prese dhe ky ka shkuar te vetura e te 

dëmtuarës dhe pasi qe ka pare dritat ndezur dhe derën hapur ai nga vetura ka marre telefonin e 

markës Iphone, 500 dollarë, 110 euro, 20 franga zvicerane dhe një kartele te Raiffeissen Bank. 

Ne dëshminë e tij dëshmitari ka potencuar se njihet me te akuzuarin pasi qe se bashku kanë 

jetuar ne banesat e socialit duke shtuar faktin se gjate tere kohës sa e ka kryer vjedhjen i akuzuari 

ka qëndruar ne një largësi prej afro 2 m ne cilësinë e rojës dhe se paratë e vjedhura i kane ndare 

se bashku me te akuzuarin, i cili e ka pas ne posedim edhe telefonin e markës Iphone. Po ashtu 

dëshmitari e ka njoftuar gjykatën se pasi qe e ka kryer vjedhjen se bashku me te akuzuarin janë 

kthyer se bashku ne drejtim te Gjilanit. 
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            E dëmtuara I.M ne dëshminë e saj te dhënë ne shqyrtimin gjyqësor te datës 09.01.2018, e 

cila dëshmi është lexuar edhe ne shqyrtimin gjyqësor te datës 17.12.2018 ka deklaruar se 

qëndron ne tërësi pranë deklaratës se dhënë ne polici duke shtuar se ditën kritike ajo ishte për 

blerje se bashku me tre fëmijët e saj dhe kur ka arritur te parkingu i banesës gjate kohës sa ishte 

duke bartur gjerat e blera për ne banesën e saj ajo ka lënë derën e veturës hapur ( pa e mbyllur 

me çelës) dhe brenda ne veture kishte edhe portofolin se bashku me telefonin e markës Iphone, 

duke shtuar se kur ka dale nga vetura ajo  e ka pare një fëmijë te moshës 10-11 vjeç i cili sillej 

rreth veturës dhe pasi ka ardhur nga banesa tek vetura ajo ka vërejtur se i mungon portofoli se 

bashku me telefonin e saj. Ne vazhdim te dëshmisë se saj e dëmtuara ka deklaruar se me pas e ka 

lajmëruar policinë, e cila diku pas dhjete dite e ka njoftuar se i kane identifikuar kryerësit e kësaj 

vepre penale dhe ia kane kthyer edhe telefonin e saj. Me tutje e dëmtuara shton se nga vide-

incizimet e restorantin “Orchidea” shihet se personi ( i akuzuari) qe është ne këtë salle gjykimi se 

bashku me fëmijën kane qene te vetura dhe se gjate kohës kur është kryer vjedhja i akuzuari ka 

qëndruar përballë te miturit. 

 

Pas paraqitjes se provave, konform nenit 327 par.1 nën par 1.5 te KPPK-se shqyrtimi gjyqësor ka 

vazhduar me fjalën përfundimtare te palëve. 

 

Fjala përfundimtare e palëve 

 

Prokurorja e shtetit ne fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar se mbetet ne tersi pranë aktit 

akuzues duke bere përmirësimin e dispozitivit ne rreshtin e trete vazhdoj me fjalët “ ndërsa i 

akuzuari R.H ka qëndruar 2 m afër veturës derisa i mituri e ka kryer këtë vjedhje”, ndërsa 

pjesa tjetër mbetet e pandryshuar, duke shtuar se pas administrimit te provave ne shqyrtimet 

gjyqësore te mëhershme dhe ne këtë shqyrtim gjyqësor, ku si prova materiale u administruan 

raporti i oficerit i datës 29.07.2016, vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve i datës 10.08.2016, 

vërtetimi mbi kthimin e sendeve i datës 10.08.2016 dhe pasi u dëgjua i mituri E.B ne cilësi te 

dëshmitarit u vërtetua gjendja faktike si ne dispozitiv te aktakuzës, andaj i propozoj gjykatës qe 

te pandehurin ta shpalle fajtor dhe t’i shqiptoj dënim sipas ligjit. 
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      I akuzuari ne fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se e kundërshton aktakuzën edhe me 

ndryshimet e bëra nga ana e prokurores pasi qe e konsideron veten te pafajshëm pasi qe nuk e ka 

kryer këtë vepër dhe nuk ka qene ne dijeni se do te kryhet një vepër e tille penale, duke kërkuar 

nga gjykata qe ta liroje nga akuza. 

 

Vlerësimi i dëshmisë se dëshmitareve 

 

         Me rastin e vlerësimit te dëshmisë se dëshmitarit E.B dhe te dëmtuarës I.M, gjykata gjeti se 

këto dëshmi ishin mjaft te sakta dhe ne përputhje te plote edhe me provat e tjera materiale te 

paraqitura ne këtë çështje penale dhe nga këto dëshmi u vërtetua fakti mjaft i rëndësishëm dhe i 

pakontestueshëm se kjo vepër penale është kryer nga i akuzuari pasi qe me te dyja këto dëshmi 

vërtetohej se i akuzuari ishte i pranishëm madje duke i bere roje te miturit derisa ai e kryente 

vjedhjen. Po ashtu gjykata konstatoi se dëshmitari dhe e dëmtuara me saktësi kane përshkruar 

tere rrjedhën se si ka ndodhur ngjarja dhe se këto dëshmi janë te plota dhe e plotësojnë njëra-

tjetrën. Dëshmitari E.B ne shqyrtimin gjyqësor vërteton faktin se i akuzuari ka qene bashke me te 

ne ditën kritike ne vendin ku është kryer vjedhja dhe se i akuzuari i ka bere roje te miturit me 

rastin e kryerjes se kësaj vepre penale. Po ashtu dëshmitari ka vërtetuar edhe faktin se paratë e 

marra nga kjo vjedhje i ka ndare se bashku me te akuzuarin dhe se telefonin e vjedhur nga e 

dëmtuara e ka pasur ne posedim i akuzuari, fakt ky qe vërtetohet edhe me provat materiale 

vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve i datës 10.08.2016, dhe vërtetimi mbi kthimin e sendeve i 

datës 10.08.2016. 

 

        E dëmtuara I.M ne shqyrtimin gjyqësor vërteton faktin se i akuzuari se bashku me te miturin 

qe janë prezent ne këtë salle janë personat qe ajo i ka pare ne ditën kritike qe kane qene ne afërsi 

te veturës se saj duke theksuar se këtë fakt e vërtetojnë edhe video incizimet e restorantit 

“Orchidea” ne parkingun e te cilit edhe ka ndodhur ngjarja. Prandaj duke u bazuar ne tërësinë  e 

këtyre fakteve gjykata dëshmitë e këtyre dëshmitarëve i vlerësoi si reale, te besueshme dhe  

bindëse andaj edhe u shprehi besimin e plote. 
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Vlerësimi i mbrojtjes se te akuzuarit 

 

       Gjykata me një vëmendje te posaçme dhe kujdes te shtuar e ka vlerësuar dhe analizuar edhe 

mbrojtjen e te akuzuarit te dhënë ne shqyrtimin gjyqësor, mirëpo pretendimin e te pandehurit se 

ai nuk ka qene i pranishëm ne momentin e kryerjes se vjedhjes dhe se ai nuk ka qene ne dijeni se 

do te kryhet vjedhja gjykata e vlerësoi si jo real dhe jo te besueshëm ngase një pretendim i tille 

nuk mund te vërtetohej me asnjë prove bindëse dhe për me tepër ky pretendim është ne 

kundërthënie te plote me dëshminë e dëshmitarit E.B, me deklaratën e te dëmtuarës I.M si dhe 

me deklaratën e dhënë nga vet i akuzuari me date 10.08.2016. Duke u bazuar ne provat dhe te 

gjeturat e tjera, gjykata mbrojtjes se te akuzuarit nuk i shprehi besimin e plote pasi qe një 

deklarim i tille nuk mund te provohej me asnjë prove bindëse, reale dhe te pakontestueshme dhe 

si i tille është i orientuar ne fshehjen e veprimeve inkriminuese te te pandehurit dhe ne 

zvogëlimin e përgjegjësisë se tij penale. 

 

Te gjeturat e gjykatës, matja dhe shqiptimi i dënimit 

 

          Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale vjedhje nga neni 325 par.1 të KPRK-së, 

ashtu siç është theksuar edhe ne dispozitiv te këtij aktgjykimi te përshkruar ne datën, vendin, 

kohen dhe mënyrën apo rrethanat e kryerjes. 

           Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat ne 

kuptim te nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë lehtësuese moshën relativisht te re te 

te akuzuarit, sjelljen korrekte te tij ne shqyrtimin gjyqësor, se është hera e pare qe bie ndesh me 

ligjin, se nuk rezulton te jete dënuar me pare për ndonjë vepër penale, ndërsa sa i përket 

rrethanave renduese gjykata nuk gjeti ndonjë rrethanë rënduese përveç që vlerësoje shkallën e 

përgjegjësisë penale të të akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale.  Andaj duke 

marrë parasysh tërësinë e këtyre rrethanave, të akuzuarit  i shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, me bindjen se në rastin konkret do të arrihet qëllimi i dënimit ne kuptim të 

preventives speciale dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të 

drejtë në raport me peshën e veprës penale, rrethanave të kryerjes së veprës penale, shkallen e 

përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të pandehurit.  
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Vendimi mbi shpenzimet paushalle është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 1 

lidhur me nenin 450 par. 2, nën par. 2.6 të KPPRK-së. 

  Vendimi mbi  realizimin  kërkesës pasurore-juridike  është marr në kuptim të nenit 463 

par. 1 dhe 2 të KPPRK-së. 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë konform nenit 39 par 3 pika 3.1, 

Nr. 05/L-036 të ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit.  

                 Në bazë të së theksuarës më lartë u vendos  si në dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

                                     

                                   GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti Përgjithshëm-Divizioni Penal,  

                                        P.nr.1196/17 datë 24.01.2018 

 

Procesmbajtëse,                             Gjyqtarja, 

Marigona Shaqiri                     Hakile Ilazi 

 

 

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

ditëve,  pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 

Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 


