
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 
 

 

1 (5)  

   
2
0
1
9
:2
2
4
4
5
3

 

Numri i lëndës: 2019:224452 

Datë: 11.10.2019 

Numri i dokumentit:     00570157 

 

             P.nr.177/18

  

  

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal, gjyqtari individual Adem Shabani me procesmbajtësen-praktikanten Valjeta Topalli, në 

çështjen penale kundër të pandehurit R.S, nga ...... tani me vendbanim në .....,  në rrugën e ....., 

dhe të akuzuarit XH.R nga ......, sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj,  

PP.II.nr.505-5/16 të datës.29.01.2017, me të cilën në bashkëkryerje dhe në tentative  kryen 

vepren penale vjedhje e rendë në tentative nga neni 327 par.1 nënpar 1.1  lidhur me nenin 28 

dhe 31 të KPRK-së për të  pandehurn XH.R, Prokuroria Themelore në Ferizaj- Departamenit i 

Përgjithshëm ka dhënë Propozimit për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm 

psikiatrik, me ndalim në Institucionin e kujdesit shëndetësor,  ka mbajtur shqyrtim fillestar me 

pjesëmarrjen e Prokurorit të Shtetit Avdullah Abedini  të pandehurit R.S   me datën 

04.10.2019,  të njëjtën datë mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

Kundër të pandehurëve: 

 

1.  R.S, nga ..... tani me vendbanim në.....,  në rrugën e ....., te banesa e ...., i lindur me 

datë ...., në  .....nga  i ati R...,  ëma H.... e vazërisë S...., shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, ka të kryer shkollën fillore,baba i  një fëmije, gjindet në vujtje të dënimit në një vepër 

tjetër penale.- 

 

2. XH.R nga ...., i lindur me dt....., në të njëjtin vend, nga i ati R.... dhe e ëma Sh...., e 

gjinisë S...., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pa martuar, i pa punësuar, ka të kryer 

shkollën fillore, i gjendjes së varfër ekonomike, i gjendjes jo të mirë shëndetësore  Gjendet në 

Institutin e Psikiatrisë Forenzike të Kosovës në Prishtinë (IPFK-së) nën masën Trajtim i 

Detyrueshëm Psikiatrik me Ndalim në Institutin e forenzikes psikiatrike ne QKUK-Prishtinë 

nga data 27.05.2017. 

 

 

JANË FAJTOR 

SEPSE:-  
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Me datën 15.02.2015, në kohë të pacaktuar në rrugën  “ ……  ” në…., të pandehurit në 

bashkëkryerje me qëllim që me  përvetësimit të sendeve të huaja të luajtëshme e që vetës të i 

sjellin përfitim pasuror të kundërligjshëm, në atë mënyrë që me një bulon dhe një kaqavidë 

kanë provuar që ta hapin deren e veturës “ Golf 5 “ , me tabela të regjistrimit ….., mirëpo nuk 

kaë arritur që ta hapin dhe vetëm e kanë dëmtuar deren e pastaj largohen nga vendi I ngjarjes 

duke dëmtuar në vlerë rreth 150 €uro,- 

 

- me të cilën në bashkëkryerje dhe në tentative kanë kyer vepërn penale vjedhje 

nga neni 327 paragrafi 1.1 lidhur me nenin 31 dhe nenin 28 të KPRK-së. 

 

         I.   Gjykata në bazë të dispozitës së lartë përmendur dhe nen. 4, 7, 17,  41, 42. 43, 45, 46 , 

49, 50, 51, 52, të nenit 75 dhe 76 par 1 nën par 1.3dhe  73 të KPRK-së dhe nen. 365 të KPPK-

së  e 

GJ  Y   K   O   N 

 

             Të pandehurit R.S , i shqipton - dënim burgimi në kohëzgjatje prej  1 /një / vite  e 6 / 

gjashtë / muaj  dhe  dënim me gjobë në shumë prej 200 / dyqind /  €uro, dhe në të njëjtën kohë 

urdhëron që dënimet e shqiptuara–dënimi  me burg  dhe me gjobë të mos ekzekutohen nëse i 

akuzuari në kohën prej 2 /dy / vite pasi ky aktgjykim të merrë formën e prerë nuk do të kryej 

vepër tjetër penale. 

 

Obligohet i akuzuari R.S, të paguaj  paushallin gjyqësor në shumë prej nga 30 

(tridhjetë) €uro, dhe  taksën në shumën prej 30 €uro, komfor nenit 39 paragrafi 3 nën 

paragrafi 3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të krimit, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

I dëmtuari R.R, rruga “......., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen ne 

kontest civil.   

 

Gjykata  të pandehurin R.S e ka liruar nga pagesa  e  paushallit gjyqësor  dhe taksës,  

për Kompensimin e Viktimave të krimit Nr.05/L-036 për shkak të se  gjendet në vuajtje të 

dënimit i gjykuar për një vepër tjetër penale.  

 

  II. Gjykata me datën 23.06.2017, ka aprovuar propozimin  e P.TH. në Ferizaj  që 

të pandehurit XH.R i ka shqiptuar masën Trajtim i Detyrueshëm Psikiatrik me Ndalim në 

Institutin e faranikes psikiatrike ne QKUK-Prishtinë (IPFK-së) sipas Aktvendimit të Gjykatës 

Themelore në Ferizaj  P.nr.1451/17, P.nr.1467/17 dhe P.nr.114/17 dhe i ka vazhduar deri me 

datën 12.032019. 

 

Gjykata në bazë të neneve 87, 88 par.1 nën par 1.2 dhe nenit 90 par.1 të KPRK-së  dhe 

nenit 514 par.3 të KPPRK-së dhe, të pandehurit XH.R, nga data  23.06.2017, i ka shqiptuar 

masën e trajtimit të detyruar psikiatrik në liri, kjo masë do të ekzekutohet në Institucionin e 
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kujdesit shëndetësor në Qendrën e Shëndetit Mendor në Ferizaj, në bazë të Aktvendimit 

P.nr.2137 e dt.12.03.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën 

PP.II.nr.505-5/16 të datës.29.01.2017, kundër të pandehurëve  R.S, nga ... tani me 

vendbanim në .....,  në rrugën e......, dhe të akuzuarit XH.R nga......me të cilën në 

bashkëkryerje dhe në tentative  kryen vepren penale vjedhje e rendë në tentative nga neni 

327 par.1 nënpar 1.1  lidhur me nenin 28 dhe 31 të KPRK-së dhe për të  pandehurn XH.R, 

Prokuroria Themelore në Ferizaj- Departamenti i Përgjithshëm ka dhënë Propozimit për 

shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik, me ndalim në Institucionin e 

kujdesit shëndetësor. 

 

Lidhur me këtë çështje penale, gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar më 

dt.04.10.2019, me pjesëmarrjen e prokurorit të shtetit Avdullah Abedini, i  akuzuari  R.S i cili 

është sjellë në bazë të urdhëresë së gjykatës nga Njësiti për përcjelljen e të burgosurve  me që 

gjinden në vuajtje të dënimit i gjykuar  me Aktgjykim të plotfuqishëm për vepra tjera penale të 

akuzuarve dhe i  dorëzon  një kopje të aktakuzës dhe kohë për ta lexuar.  

 

Në vazhdim të shqyrtimit fillestar gjyqtari gjykues  e njofton prokurorin e shtetit se 

kundër të pandehurit XH.R nga fshati ..... në bazë të nenit 512 të KPPRK- dhe nenit 89 

paragrafi 1 të KPRK-së ka dhënë propozimin për shqiptimin e masës së trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik, me ndalim në Institucionin e kujdesit shëndetësor ku  ka aprovuar 

propozimin  e P.TH. në Ferizaj  që të pandehurit XH.R sipas Aktvendimit të Gjykatës 

Themelore në Ferizaj  P.nr.1451/17, P.nr.1467/17 dhe P.nr.114/17 me datën 23.06.2017.  

 

Gjykata konform neneve 87, 88 par.1 nën par 1.2 dhe nenit 90 par.1 të KPRK-së  dhe 

nenit 514 par.3 të KPPRK-së dhe, të pandehurit XH.R, nga data  23.06.2017, i ka shqiptuar 

masën e trajtimit të detyruar psikiatrik në liri, kjo masë do të ekzekutohet në Institucionin e 

kujdesit shëndetësor në Qendrën e Shëndetit Mendor në Ferizaj, në bazë të Aktvendimit 

P.nr.2137 e dt.12.03.2019. 

 

I pandehuri R.S është   udhëzuar në kuptim të nenit 246.1 të KPPK-së pastaj gjyqtari 

gjykues  ka çmuar se të drejtat e të pandehurit janë  respektuar, e më pas prokurori i shtetit  i ka 

lexuar aktakuzën dhe pasi që gjyqtari është bindur se i njëjti e ka kuptuar në tërësi aktakuzën  i 

ka dhënë mundësi të deklarohet mbi fajësinë apo pafajësinë  për verat penale që akuzohen.  

           I akuzuari R.S, në seancën e shqyrtimit fillestar deklaroi se e pranoj fajësinë për 

veprën penale për të cilën akuzohem, dhe në mbrojtjen e tij në tersi e mbështet deklaratën që 

e ka dhënë në polici lidhur me këtë rast, ku këtë vepër e ka kryer së bashku me të pandehurin 

XH.R edhe pse e ka ditur se i njëjti ka probleme mendore  është penduar për këtë tentim të 

kryerjes së kësaj vepre penale kërkon falje të dëmtuarit  për momentin gjendet në vajtje të 

dënimit për një vepër penale i  propozon gjykatës që me rastin e shqiptimit të dënimit të merr 
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për bazë pranimin fajësisë, ti shqiptoj një dënim me kusht, i premtoj gjykatës se në të 

ardhmen  nuk do të përsëris vepra të tilla apo të ngjashme. 

 

Gjyqtari në kuptim nenit 248 par.1 nën.par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4  dhe par.4 të KPPK-së, 

është e bindur se të pandehuri për veprat penale që akuzohen e kanë kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e kanë bërë vullnetarisht duke e mbështetur në provat 

që përmban aktakuza, dhe në materialet e prezantuara nga ana e prokurorit të shtetit dhe çdo 

provë tjetër dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore apo gabime faktike. 

 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit gjyqtari  gjykues në kuptim të nenit 248 

par.2 të KPPK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit lidhur me pranimin e 

fajësisë, mbrojtësit dhe të dëmtuarit. 

 

Prokurori i shtetit Avdullah Abedini,  deklaroi se pajtohet me pranimin e fajësisë nga 

ana e të pandehurit, pasi pranimi i tillë është bërë konform ligjit gjegjësisht në bazë të nenit 

248 të KPPRK-së, dhe ka mbështetje edhe në provat tjera të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës e të cilat e vërtetojnë gjendjen faktike.  

 

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vetëtuar se i akuzuari pranimin e fajësisë e ka  

mbështet në provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale në deklaratën e të pandehurit  

R.S, të dëmtuarit Rinor Rexhepit, dhe shikimit të fotografive që gjinden në shkresat e lëndës 

e nga të gjitha këto gjykata ka vërtetuar  gjendjen faktike si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

 Gjykata pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit, si dhe marrjes së mendimit të 

palëve, respektivisht prokurorit të shtetit si dhe provave që gjenden në shkresat e lëndës 

vërteton se janë përmbushur të gjitha kushtet ligjore të parapara sipas dispozitës së nenit 248 

par. 1 të KPPRK-së, dhe e aprovoi pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit në shqyrtimin 

fillestar, andaj gjykata konform nenit 248 par.4 të KPPRK-së, ka vazhduar me shqiptimin e 

dënimit. 

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se  në veprimet e të akuzuarit R.S 

manifestohen të gjitha elementet e veprës penale me të cilën në bashkëkryerje dhe në tentative  

kryen vepren penale vjedhje e rendë në tentative nga neni 327 par.1 nënpar 1.1  lidhur me 

nenin 28 dhe 31 të KPRK-së . 

 

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

rrethanat në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit, për të pandehurin R.S si rrethanë lehtësuese për të akuzuarit mori pranimin e fajësisë, 

është në vuajtje të dënimit i gjykuar për një vepër tjetër penale,  kanë treguar sinqeritet në 

procedurën penale, pendimin për veprën e kryer, kërkim falje të dëmtuarit,  mbi bazën e këtyre 

rrethanave gjykata vlerësoi shkallën e  përgjegjësisë penale të të akuzuarëve dhe 

rrezikshmërinë konkrete të kësaj vepre penale, dhe në kuptim të të gjitha këtyre, i shqiptoi  

dënim si në diapozitiv të aktgjykimit, duke qenë e bindur se një dënim i tillë  është  në 

proporcion  dhe raport me peshën e veprave konkrete penale, rrethanave të kryerjes si dhe 
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personalitetin e të akuzuarve dhe me te arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës 

speciale që të akuzuari të mos kryejë vepra penale si dhe në kuptim të preventivës së 

përgjithshme të parandalimit të këtyre veprave  penale në shoqëri konform nenit 41 të KPRK-

së. 

Gjykata konform nenit 463 parag.1 lidhur me par 3.të KPPK-së të dëmtuarit R. R, rruga 

“........, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike janë udhëzuar në kontest civil.  

 

Gjykata bazuar në nenin 453 paragrafi 4 të KPPRK-së  të akuzuarin R.S e ka liruar nga 

pagesa e  paushallit gjyqësor  dhe taksës, konform nenit 39 paragrafi 3   3.1 të Ligjit për 

Kompensimin e Viktimave të krimit Nr.05/L-036.  

 

Nga  arsyet e lartë përmendura është  vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.555/18  me datë 04.10.2019 

 

Procesmbajtëse                                                                                                   Gjyqtari 

 Valjeta Topalli                                           Adem Shabani 

 

 

 

 

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

nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


