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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL gjyqtari i vetëm gjykues, Shabi Idrizi, me procesmbajtësin Qëndrim 

Gashi, në çështjen penale kundër të pandehurëve A. M. nga fshati ....... – Komuna Fushë 

Kosovë dhe dhe E. G. nga Ferizaj, për shkak të veprës penale Vjedhja nga neni 313 par.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II-

nr.1886-3/19 të dt.01.11.2019 pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me datën 16.12.2020, në 

praninë e përfaqësuesit të akuzës prokurorit të shtetit, Paulin Pashku, të pandehurit, me datë 

18.12.2020 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datën 15.01.2021 përpiloi, këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

Të akuzuarit: 

 

I. A. M., nga i ati I. dhe e ëma S.. e vajzërisë K., i lindur më dt:......, i identifikuar me numër 

personal ..... në Fshatin ......, Komuna Fushë Kosovës, ku edhe tani jeton, punëtor, i martuar, 

prind i tre fëmijëve, i gjendjes  së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

i dënuar më parë për vepra të njëjta penale, mbrohet në liri. 

 

II. E. G., nga i ati R., e ëma A., e vajzërisë T., i lindur me ......, i identifikuar me numër 

personal ......, me vendbanim Ferizaj, rr. ........, ku edhe tani jeton, i martuar, prind i tre 
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fëmijëve, kuzhinier, me gjendje të mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i pa dënuar më parë, mbrohet në liri. 

 

 

 

JANË   FAJTOR 

 

Për shkak se, 

 

I. I pandehuri A. M.,  

 

 

Me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete, me datën 19 tetor 2019, rreth orës 11:00, 

në tregun e gjelbër Ferizaj, fillimisht i pandehuri i parë i ofrohet të dëmtuarit L.M., të cilin e 

shtynë dhe nga xhepi i këmishës së tij nxjerr një sasi para në vlerë rreth 180 euro, të cilat nga 

frika se po i zihen në dorë i ka hedhur në tokë me qellim që ti merr ndokush nga grupi i tij,  

 

- me këtë ka kryer veprën penale Vjedhja nga neni 313 par.1 të KPRK-së. 

 

II. I pandehuri E. G.,  

 

me datë, orë dhe vend të njëjtë ashtu si në diapozitivin të aktakuzës e parë nga i pandehuri i 

parë ka bërë pranimin dhe ka fshehur apo siguruar pasurinë dhe atë të holla në vlerë prej 180 

euro të cilat i ka vendosur në gjepin e këmishës së tij për të cilën ka mundur ta dijë se është 

përfituar me kryerjen e veprës penale,  

 

- me këtë ka kryer veprën penale, Pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me 

kryerjen e veprës penale nga neni 333 par.2 të KPRK-së. 

 

Gjykata në kuptim të neneve 2, 3, 7, 17, 21, 38,  47, 48, , 71,72 të KPRK-së si dhe nenit 

365, 453 dhe  363 të KPPK-së, iu shqipton, 

 

D E N I M ME K U SH T 
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Ashtu që të pandehurit A.M.  i cakton Dënim me BURGIM në kohëzgjatje prej 120 

(njëqind e njëzetë) ditë i cili dënim nuk  do të ekzekutohet nëse i akuzuari në periudhën 

kohore prej 1 (një) viti nga data kur aktgjykimi merr formën e prerë nuk kryen vepër tjetër 

penale, në të kundërtën gjykata do i revokoj dënimin me kusht. 

 

Ashtu që të pandehurit E. G.  i cakton Dënim me BURGIM në kohëzgjatje prej 90 

(nëntëdhjetë) ditë i cili dënim nuk  do të ekzekutohet nëse i akuzuari në periudhën kohore prej 

1 (një) viti nga data kur aktgjykimi merr formën e prerë nuk kryen vepër tjetër penale, në të 

kundërtën gjykata do i revokoj dënimin me kusht. 

 

I dëmtuari L. M. për realizimin e kërkesës pasuro-juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

Obligohen të akuzuarit që secili veç e veç në emër të shpenzimeve e procedurës penale dhe të 

paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej nga 30.00 €  si dhe për fondin e viktimave të 

dhunës shumën prej nga 30 € nga data e plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m i 

 

    Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzë PP/II-nr.1886-3/19 të dt.01.11.2020, i 

ka ngarkuar të pandehurit A. M. nga fshati .............. – Komuna Fushë Kosovë dhe dhe E.G.nga 

Ferizaj, për shkak të veprës penale Vjedhja n; bashkëkryerje nga neni 313 par.1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së. 

 

            Gjykata, duke vepruar sipas aktakuzës së PTH-së, me datën 12.11.2020 mbajti 

shqytimin fillestar. Procedura ka vazhduar komfor nenit 246 të KPPRK-së, të pandehurve pasi 

që i janë dhënë udhëzimet nga ana e gjyqtarit përkitazi me pranimin e fajësisë, i akuzuari i parë 

A. M. e ka pranuar fajësinë sipas të gjitha pikave të aktakuzës ndërsa i pandehuri i dytë E.G. 

nuk e ka pranuar fajësinë sipas aktakuzës për veprën penale që e ngarkon aktakuza. 

 

          Pasi që i akuzuari i parë A. M. në shqyrtimin gjyqësor fillestar ka deklaruar se e pranon 

fajësinë për veprën penale e cila iu vihet në barrë sipas të gjitha pikave te saj, i vjen keq për 

këtë vepër, ndihet thellë i penduar, kërkon falje publike, premton se në të ardhmen nuk do te 
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përsërisë vepra te tilla dhe i premton gjykatës se nuk do të përsëriten më veprimet e tilla, dhe 

për shkak të gjendjes së tij shëndetësore dhe e lut gjykatën që t’i shqiptoj një dënim sa më të 

butë. 

Prokurori i shtetit Paulin Pashku me rastin e paraqitjes së mendimit të tij, ka propozuar 

që të pranohet pranimi i fajësisë për të akuzuarin, pasi pranimi fajësisë është bërë në mënyre 

vullnetare pa presion dhe në përputhje me dispozitat ligjore te nenit 248 si dhe provat materiale 

të shkresave të lëndës. 

Gjykata për të vlerësuar pranimin e fajësisë shqyrtoi me kujdes kushtet e parapara nga 

neni 248 par. 1 të KPPR-së dhe me këtë rast vlerësoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht, pranimi i fajit mbështet në faktet 

dhe prova e të rastit konkret. 

 Me qenë se i akuzuari ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e 

përshkruara më lartë, andaj gjyqtari individual komfor nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, ka 

vlerësuar se shqiptimin e dënimit do ta bëjë pasi të vërtetohen faktet relevante edhe për të 

pandehurin E. G. për këtë arsye ka lënë shqiptimin e dënimit ta bëjë pasi që të dëgjohet edhe 

dëshmitari i propozuar. 

 

          Meqenëse i akuzuari i dytë E. G. nuk e ka pranuar fajësinë edhe në shqyrtimin gjyqësor 

të dt. 16.12.2020, në procedurën e provave gjykata bëri dëgjimin e dëshmitarit A. (E.) I., lexoi 

Raportin e oficerit të datës 19.10.2019, procesverbalin e intervistomi në polici të të dyshuarave 

me datë 19.10.2019, deklaratat e dëshmitarëve L. M. dhe A. I.i të datës 19.10.2019, bëri 

shikimin në shkresat e lëndës si dhe morri në shqyrtim mbrojtjen e të akuzuarit të dytë E.G.  

 

          Dëshmitari A. (E.) I. ka deklaruar: se nuk është në afërsi familjare me të pandehurin 

dhe se në sektorin e vjedhjeve ka punuar prej vitit 2006 deri 2011 dhe se i njoh të gjithë hajnat 

e xhepave dhe se A. M.i është njëri ndër ta dhe në ditën kur ka ndodh ky rast kanë qenë tre 

persona që i ka njohur mirëpo të akuzuarin E. G. nuk e ka njohur. Atë ditë e ka thirr Limak 

Control ngaqë ka dëgjua se ishin duke kryer vjedhje me rend por hetuesit civil janë vonuar. Atë 

ditë kanë qenë tre persona – dy mbrojtshin ndërsa njëri ka vepruar. Por pasi që ka qenë në treg 

me djalin dhe nuk ka qenë në detyrë nuk ka reaguar sepse nuk ka dashur që djalin ta fus në 

problem. Por ka vërejtur se një personit ia kanë nxjerr nga këmisha kuletën, ndërsa ai e ka 

kapur për fyti A. ndërsa E.ka ardh në drejtim të tij pa më vrenjtë, nuk e ka parë se si i ka marrë 
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mirëpo kur ka ardh në drejtim të tij i ka thënë – ndalu policia dhe ja ka nxjerr parat që disa prej 

tyre kanë qenë edhe dinar të Maqedonisë. Ai i ka thënë se i ka gjet në tokë dhe në ato momente 

ka ardh një koleg civil dhe i ka thënë që me mbajt dhe ka shkuar tek A. dhe e ka parë duke e 

kërcenuar me thikë. Është lajmëruar kolegu i tij R.H.dhe i kanë dërguar në Stacion.  

 

          Gjykata gjatë procedurës së marrjes së provave lexoi: Raportin fillestar të incidentit 

të datës 19.10.2019, Raporti i oficerit i dt.19.10.2019, Procesverbal i të dyshuarit me autorizim 

të prokurorit të shtetit.  

 

          I akuzuari E. G. në mbrojtjen e tij ka deklaruar: se atë dit ka dal me shokun e tij të 

fëmijërisë E. T.në Pazar ku i njëjti ka blerë disa gjere për nevoja familjare, ka disa kohë që nuk 

e kishte takuar. Në kohen kur kemi qenë në Pazar kam dëgjua rastin dhe paratë i kam gjetë në 

tokë dhe i kam marr, pastaj polici e ka ndaluar dhe i ka thënë se ku e i ke marr këto të holla, i 

ka thënë që i ka gjetur në tokë, po ashtu në pyetjet e prokurorit ai është përgjigjur se nuk i ka 

parë duke i vjedh paratë por e ka parë A. ulë dhe nuk e ka ditur se çfarë po bënë por se pasi i ka 

gjetur paratë është larguar dhe A.I. e ka kapur.  

 

Prokurori i shtetit Paulin Pashku në fjalën përfundimtare ka deklaruar: në bazë të 

provave te administruara ne ketë shqyrtim gjyqësor është vërtetuar pa asnjë mëdyshje se i 

akuzuari E. G. është kryera i veprës penale ne mënyrën si është përshkruar në diapozitivin e 

aktakuzës.  

Si edhe u pa nga deklarimi i dëshmitarit A. I. – zyrtar policor i cili e dha një përshkrim të 

hollësishëm e që përputhet edhe me vetë rrjedhën logjike të ngjarjes. Në bazë të dëshmisë se tij 

u vërtetua se i njëjti ditën kritike kishte vërejtur një grup prej katër personave, tre prej të cilëve 

edhe me herët kishin qenë te njohur si recidivistë të veprave penale të njëjta. Ditën kritike të 

njëjtit edhe i kishte parë duke vepruar në atë mënyre që dy nga këta persona bënin bllok në 

mënyre që ta pengonin pamjen kurse personi tjetër i merrte të hollat, i ka hedhur ne tokë dhe i 

akuzuari E. G. është shkëputur nga ky grup pasiqë i ka marr të hollat dhe derisa ka qenë duke 

ikur është ndaluar nga zyrtari policor A.I.. Ky përshkrim i ngjarjes nga ky dëshmitar ka 

përputhje te theksuar edhe me versionin e ngjarjes sipas të akuzuarit E. G. edhe pse i akuzuari 

në mbrojtjen e tij ka tentuar t’i minimizoje veprimet e tij në drejtim të veprës penale për te 

cilën akuzohet.  

Edhe sikur në veprimet e të pandehurit të mos qëndronin elementet e veprës penale Vjedhja 

megjithatë në veprimet e tij manifestohen elementet e një vepre tjetër penale Shpërdorimi i 
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pasurisë se huaj për shkak se i pandehuri edhe sikur te mos i kishte vjedhur ato të holla ka 

pasur për obligim që të njëjtat ose të ja kthej personit ose t’i paraqes në polici e siç shihet i 

pandehuri vetëm i ka marr ato nga toka dhe ka tentuar të largohet nga vendi i ngjarjes duke 

mos provuar në asnjë mënyrë që këto të holla t’i lajmëroj apo paraqes si te gjetura apo të 

humbura. Njëkohësisht nga këto veprime qartazi shihet se i akuzuari ka manifestuar shkalle të 

larte të dashjes në këtë vepër penale.  Prandaj në bazë të rrethanave të rastit, provave të 

administruara prokurori i shtetit vlerëson se i kemi ofruar Gjykatës bazë të mjaftueshme ligjore 

të mbështetur në prova të besueshme dhe ligjërisht të pranueshme që i pandehuri të shpallet 

fajtor dhe të dënohet sipas ligjit.  

 

          I akuzuari E. G. në fjalën përfundimtare ka deklaruar: nuk jam fajtor për ketë vepër 

penale dhe kërkoj nga Gjykata që të më liroj nga aktakuza.  

 

         Gjykata shqyrtoi dhe vlerësoi  me kujdes deklarimin në polici të dëshmitarit – të 

dëmtuarit L. M. ngaqë për shkak se i dëmtuari është shtetas maqedonas nuk është ftuar për të 

dhënë deklaratën e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe vëren se ka një vazhdimësi logjike dhe 

plotësohet dhe vërtetohet nga dëshmia e dëshmitarit A. I.e po ashtu plotësohet edhe nga vet 

deklarimi i të pandehurit A.M.i cili e ka pranuar fajësinë në shqyrtim fillestar e po ashtu edhe 

pjesërisht nga i pandehuri E. G.dhe se deklarimit të tillë i Gjykata i fali besimin gati tërësisht. 

 

         Gjykata shqyrtoi dhe vlerësoi me kujdes deklarimin e dëshmitarit A. I. dhe vëren se e 

njëjta ka një vazhdimësi logjike është përafërsisht identike me deklaratën e të dëmtuarit, është i 

sinqertë dhe u kundërshtua nga i pandehuri E. G. në kuptim të mbrojtjes dhe se deklarimit të 

tillë Gjykata i fali besimin. 

 

          Gjykata morri në shqyrtim mbrojtjen e të akuzuarit E.G. i cili nuk e mohon faktin se i 

kishte marr të hollat nga toka, pra i kishte gjetur mirëpo e mohon faktin se ato ia kishte vjedhur 

në bashkëkryerje me të pandehurin A. M.. Gjykata në të gjitha thëniet e tij i fali besimin ngase 

kjo u argumentua nga pohimi i të pandehurit të parë A. M. i cili e ka pranuar fajsinë e po ashtu 

edhe nëpërmjet dëshmisë së dëshmitarit të dëgjuar gjatë seancës gjyqësore. 

  

        Gjykata ka bërë vlerësimin e provave te shqyrtuara një nga një dhe te gjitha së bashku dhe 

ka konstatuar këtë gjendje faktike: se i pandehuri A. M., me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete, me datën 19 tetor 2019, rreth orës 11:00, në tregun e gjelbër Ferizaj, 
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fillimisht i ofrohet të dëmtuarit L. M., të cilin e shtynë dhe nga xhepi i këmishës së tij nxjerr 

një sasi para në vlerë rreth 180 euro, të cilat nga frika se po i zihen në dorë i ka hedhur në tokë 

me qellim që ti merr ndokush nga grupi i tij. Kjo vërtetohet nga deklarata e dëshmitarit A.I. por 

edhe nga vet pohimi i të akuzuarit.  

Po ashtu Gjykata ka bërë rikualifikimin e veprës penale për të pandehurin e dytë dhe ka 

konstatuar këtë gjendje faktike: I pandehuri E. G., me datë, orë dhe vend të njëjtë ashtu si në 

diapozitivin të aktakuzës e parë nga i pandehuri i parë ka bërë pranimin dhe ka fshehur apo 

siguruar pasurinë dhe atë të holla në vlerë prej 180 euro të cilat i ka vendosur në gjepin e 

këmishës së tij për të cilën ka mundur ta dijë se është përfituar me kryerjen e veprës penale. 

 

       Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurve kanë ekzistuar të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të cilat e përbëjnë figurën e veprave penale për të 

pandehurin e parë A. M., vepra penale Vjedhja nga neni 313 par.1 të KPRK-së si dhe për të 

pandehurin e dytë E. G., vepra penale Pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e 

veprës penale nga neni 333 par.2 të KPRK-së. 

 

Nga ana objektive këto vepra janë kryer nga të pandehurit të cilët me veprime aktive te 

kundërligjshme në ditën kritike me qëllim të përvetësimit të pasurisë së huaj kanë marr nga I 

pandehuri në mënyrë të kundërligjshme një shumë të konsiderueshme të hollash.  

Nga ana subjektive këto veprime janë kryer nga të pandehurit të cilët me dashje direkt. 

Po ashtu të pandehurit jo vetëm qe i kanë parashikuar pasojat e veprimeve të tyre, por edhe i 

kanë kryer ato duke ç’ua rezulton nga tërësia e rrethanave te kryerjes së veprave penale për të 

pandehurin e parë A. M., vepra penale Vjedhja nga neni 313 par.1 të KPRK-së si dhe për të 

pandehurin e dytë E. G., vepra penale Pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e 

veprës penale nga neni 333 par.2 të KPRK-së. 

 

            Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 71, 72 të KPRK-së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit, si rrethana lehtësuese mori se i pandehuri i parë është me problem shëndetësore, 

pendesën për veprën e kryer, ka kërkuar falje për veprimet e ndërmarra etj. Po ashtu për të 

pandehurin e dytë si rrethana lehtësuese mori se nuk ka të dhëna se me herët të ketë qenë i 

dënuar me aktgjykim të formës së prerë për vepra penale dhe duke qenë i bindur se në rastin 

konkret qëllimi i dënimit mund të arrihet, dhe një dënim i tillë është në proporcion me peshën e 

veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurve dhe rrethanave të kryerjes.   
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          Gjykata është e bindur se edhe me një dënim të tillë, do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i 

dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPRK-së, përkatësisht dënimet e shqiptuara janë plotësisht 

të justifikueshme, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë dhe të autorëve të tyre, 

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

(preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi që t’i përmbaj personat e tjerë nga kryerja e 

veprës penale (preventive gjenerale). 

 

          Komfor nenit 463 të KPPRK-së, gjykata ka udhëzuar të dëmtuarin që kërkesën pasurore 

juridike ta realizoj në kontest civil. 

 

         komfor neneve 450 dhe 453 të KPPK-ës, obligohen të akuzuarit që secili veç e veç në 

emër të shpenzimeve e procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej 

nga 30.00 €  si dhe për fondin e viktimave të dhunës shumën prej nga 30 € nga data e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

Nga se u theksua ma lart gjykata vendosi si në diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:256162, 18.12.2020 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 
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