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Numri i lëndës: 2018:061195 

Datë: 05.03.2020 

Numri i dokumentit:     00877316 

 

          P.nr.1871/17 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI PENAL, në 

përbërje nga gjyqtari i vetëm Ilir Bytyqi me asitentin Muedin Rexhepi, procesmbajtës, në 

çështjen penale kundër të pandehurve V.Q dhe I.SH për shkak të veprës penale blerja, pranimi 

ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par. 2 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së, si dhe ndaj të akuzuarit M.Q për shkak të veprës penale blerja, pranimi 

ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par. 2 lidhur të 

KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP.nr.51-1/2017 të dt. 

24.07.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, në praninë e përfaqësuesit të 

akuzës prokurorit të shtetit Albert Avdiut, të dëmtuarit E.B si dhe të pandehurit V.Q me 

mbrojtësin e tij av. A.I, I.SH me mbrojtësin av. F.SH dhe av. K.O si dhe të pandehurit M.Q, me 

datën 13.02.2020 mori dhe publikisht komunikoi, ndërsa me datë 05.03.2020 përpiloi me 

shkrim këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

Të pandehurit: 

1. V.Q i lindur me datën ..., nga i ati N... dhe nëna K.... e vajzërisë R..., me vendbanim 

në Fsh.... K. Ferizaj, ka te kryer shkollën e mesme, i gjendjes se mesme ekonomike, Shqiptar, 

Shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal ... 

 

2. I.SH i lindur me datën ..., nga i ati M... dhe nëna A... e vajzërisë G..., me 

vendbanim në Fsh. ... K. Ferizaj, ka te kryer shkollën e mesme, i gjendjes se mesme 

ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal .... 
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3. M.Q i lindur me datën ..., nga i ati A... dhe nëna Sh... e vajzërisë M..., me 

vendbanim në Fsh. ... K. Ferizaj, ka te kryer shkollën e lartë të makinerisë, i gjendjes se mesme 

ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal ... 

 

Konform nenit 363 par. 1 pika 1.3 të KPPK-së. 

                         

REFUZOHET AKUZA 

 

Për të pandehurit V.Q dhe I.SH: 

 

            I. Se me datë 24.12.2015, rreth orës 15:30, në parkun e qytetit në Ferizaj, të pandehurit 

në bashkëkryerje, ashtu që i pandehuri V... nga një person i panjohur ka blerë 30 copë kartela 

gërvishtëse të IPKO-së, dhe 47 copë kartela të Z-Mobile, në shumën e përgjithshme prej 100 

euro, ndërsa i pandehuri I.SH së bashku me të pandehurin V... kishin shkuar së bashku në 

fshatin .... me vetura të tyre, dhe i kanë shitur 150 copë kartela të pandehurit M.Q në marketin e 

tij “B...” në shumën prej 250 euro, prej të cilit për vete i kishte marr 95 euro, ndërsa shumën 

tjetër i kishte dhënë të pandehurit V..., për kundër faktit se të pandehurit kanë mundur ta dinë 

se sendet janë përfituar me kryerjen e veprës penale, të cilat kartela është vërtetur se i janë 

vjedhë të dëmtuarit E.B, me ç’rast të dëmtuarit i kanë shkaktuar dëm material.  

     

 

 me çka kishin për të kryer veprën penale në bashkëkryerje blerja, pranimi ose fshehja e 

sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par. 2 lidhur me nenin 31 

të KPRK-së. 

 

 

Për të pandehurin M.Q: 

 

            II. Se me datë 24.12.2015, rreth orës 13:30, në Marketin “B...” në fshatin ... K. Ferizaj, i 

pandehuri M... nga i pandehuri I.SH ka blerë dy komplete nga 25 copë kartela gërvishtëse të 

IPKO-së dhe 5 copë kartela të Z-Mobile në vlerë prej 300 eurove, përkundër faktit se i 

pandehuri ka mundur ta dijë se sendet janë përfituar me kryerjen e veprës penale, të cilat kartel 

janë vërtetur se i ishin vjedhë të dëmtuarit E.B, me ç’rast të dëmtuarit i kanë shkaktuar dëme 

material.  
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me çka kishte për të kryer veprën penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të 

përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par. 2 të KPRK-së. 

 

 

 I dëmtuari: E.B me vendbanim në rrugën ...nr. ...në Ferizaj, për realizimin e kërkesës 

pasurore – juridike, udhëzohet në procedurë kontestimore.  

 

 Shpenzimet e procedurës penale dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor bien në barrë të 

mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

Historiku i procedurës  

Gjykata Themelore në Ferizaj, pasi studioi materialet e çështjes penale te paraqitur për 

gjykim, çmoi se çështja është në juridiksionin e saj dhe gjykimi i kësaj çështje penale duhet të 

realizohet përpara kësaj gjykate. Po kështu është ne kompetencën lëndore dhe territoriale te 

kësaj gjykate, pasi vepra penale për te cilën është proceduar te pandehurit gjykohet nga gjyqtari 

individual.  

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka sjell për gjykim aktakuzën PP/II.nr.51-1/17 të dt. 

24.07.2017, në ngarkim për të pandehurit V.Q dhe I.SH për shkak të veprës penale blerja, 

pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par. 1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, si dhe ndaj të akuzuarit M.Q për shkak të veprës penale blerja, 

pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par. 1 

lidhur të KPRK-së. 

 

 

Mbrojtja e të pandehurve 

I akuzuari V.Q në shqyrtimin gjyqësor e ka pranuar fajësinë për veprën penale për të 

cilën është akuzuar. Pranimin e fajësisë gjykata me aktvendim procedural konform nenit 248 
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par. 3 të KPRK-së, nuk e ka pranuar, me arsyetim se faktet me të cilat kanë mbështetur 

dispozitivin e pikës I të aktakuzës është në kundërshtim me provat materiale, andaj është e 

rëndësishme gjatë shqyrtimit gjyqësor të vërtetohen elementet objektive dhe subjektive të 

veprës penale si dhe institutin e bashkëkryerjes. Në vazhdim të mbrojtjes i njëjti ka deklaruar 

se në vitin 2015, në parkun e qytetit nga një person i panjohur në dukje i gjatë, në fytyrë i thatë 

dhe zeshkan, me kapelë në kokë dhe në dorë kishte një çantë, kishte blerë mbushje të 

kompanisë Ipko 300 copë dhe 47 copë Z-mobile, në shumën e përgjithshme prej 100 euro, të 

njëjtin person e ka pyetur se ku i ka marr dhe i është përgjigjur se në postën e qytetit. 

Pas kësaj e ka thirre për kafe të bashkakuzuarin I.SH dhe e ka njoftuar për sasin e 

mbushjeve që kishte blerë, ky i fundit e kishte njoftuar sepse ka një person që mund të ja shes. 

I pandehuri V... i jepe mbushjet I... dhe i njëjtë më pas i shet, se kujt i ka shitur vetëm pasi ta 

ketë kryer veprimin e shitjes e ka kuptuar. Pas 3-4 dite e kanë ftuar policia për deklaratë të 

cilën e ka nënshkruar dhe mbetet pranë saj në tërësi.  

Personin nga i cili ka blerë mbushjet i pandehuri e përshkruan të thatë në fytyrë, 

zeshkan dhe i gjatë më parë nuk e kishte njohur këtë person te parku i qytetit afër postës 

kryesore (në këtë hapësirë ka shitës të mbushjeve telefonike dhe persona që këmbejnë valuta), 

nga shitja e këtyre mbushjeve që më vonë ka bërë I..., ky i ka fituar 180 euro.    

I akuzuari I.SH në shqyrtimin gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale për 

të cilën është akuzuar, i njëjti në mbrojtjen e tij deklaron se, nuk ka idenë se nga kush i kishte 

blerë V...i këto mbushje, vetëm se rastësisht e ka takuar te komuna dhe i ka njoftuar se i ka disa 

mbushje dhe ku mund ti shesë ato, ky personalisht i ka tregu se ka një mik në fshatin ... i cili ka 

marketin “B...” dhe realisht mund ti duhen. Pastaj i pandehuri I... e ka njoftuar të pandehurin 

M... se një shok i tij V...i ka disa mbushje për ti shitur dhe e ka njoftuar se nuk janë të tina por 

të shokit.   

Në vazhdim të mbrojtjes i pandehuri I.SH deklaron se te marketi “B...”, kanë shkuar me 

veturë së bashku me V..., e ka pyetur M... nëse ka nevojë për mbushje V...i ka qëndruar në 

veturë, ndërsa M... ju është përgjigjur se po me kusht që nuk janë të keqpërdorura, ndërsa ky i 

është përgjigjur se me dijeninë e tij nuk janë të keqpërdorura, në këtë moment ka ardhë edhe 

V... dhe së bashku ia kanë prezantuar mbushjet dhe parat i ka marr nga M... dhe në prezencë të 

treve afërsisht i ka dhënën 250 euro V..., me këtë të fundit nuk kanë pas ndonjë marrëveshje 
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për shitjen e tyre por ishte e rastësishme pasi që V... i ka thënë se këto mbushje i ka blerë por si 

nuk e din.    

I akuzuari M.Q në shqyrtimin gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale për 

të cilën është akuzuar, i njëjti në mbrojtjen e tij deklaron se, ka dhënë një deklaratë në polici 

konfirmon nënshkrimin e tij dhe qëndron pas saj në tërësi, në vazhdim shton edhe faktin se 

merret me biznes markete dhe është hera parë që ndodhet në një situatë (procedurë gjyqësore), 

komercialistat i furnizojnë me mallra edhe atë i sjellën deri në markete, ndërsa për rastin 

konkret duke e njoftur I.SH dhe gjithë familjen e tij (deklaron se me një fjalë ju është thyer 

gastarja në dorë, shpreheje popullore), në asnjë mënyrë nuk ka mundur ta dijë se mbushjet janë 

të vjedhura, për faktin se mënyrën se si i ka marrë këtë mbushje është se I.SH, ka prezentuar në 

lokalin e tij personalisht duke i thënë se në veturë e ka një shok dhe i ka disa mbushje për ti 

hargjuar, ky ka pranuar të ble duke menduar se është gjithçka në rregull dhe me kalkulator të 

marketit i ka zbritur marzhën e fitimit sikurse i blejnë në furnitori dhe i ka kalkuluar pas kësaj i 

ka dalë shuma 250 euro dhe i ka dhënë paret në dorë I....  

Tutje i pandehuri gjatë mbrojtjes pohon se me frishopa ka bashkëpunime dhe E... kishte 

dëgjuar nga shokët e mijë dhe tij që më la rastisur të kem blerë disa mbushje që nuk 

funksionojnë (të njëjtat mbushje pas një kohe ishin pasive), dhe E... është paraqitur te marketi 

dhe e ka njoftuar për rastin që e kishin vjedhur ndërsa ky me sinqeritetin me të madhe e ka 

njoftuar për mbushjet dhe nga kush i kishte blerë. Biznesin e ka të regjistruar, është pagues i 

rregullt i tatimit, V... fare nuk e njeh ndërsa I... e ka fqinjë, personalisht e ka thirr E... dhe i ka 

shpreh keqardhje pasi e kupton rendësin e të qenit i dëmtuar pasi edhe vet është vjedhur.   

Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor  

Pasi që i akuzuari, nuk ka pranuar fajësinë për veprën penale sulmi nga neni 187 par. 1 

të KPK-së. Gjykata ka bërë paraqitjen e provave dhe pas vlerësimit të tyre një nga një dhe duke 

i ndërlidhur reciprokisht njërën me tjetrën, në kuptim të dispozitës së nenit 361 par. 1 dhe 2 të 

KPPK-ës, vërtetoj gjendjen faktike të përshkruar hollësisht në dispozitivin e këtij aktgjykimi: 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar përmes provave të prezantuara në 

shqyrtimin gjyqësor dhe atë: 

- Nga dëshmia e dëshmitarit – të dëmtuarit E.B; 
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- Nga vërtetimi mbi sekuestrim të sendeve o dt. 27.12.2015; 

- Nga raporti i zyrës ligjore të Ipko-së nr.3516/2 të dt. 27.12.2015; 

- Nga zinxhiri i ruajtjes mr nr. dosje 2015-CF-2138; 

- Nga përmbajtja e dosjes së raportit të forenzikës 2015-AR-182;  

- Nga përmbajtja e raporti të oficeri 2017-CF-27.10.2015, si dhe fotografit të 

cilat gjendën në shkresat e lëndës; 

- Pjesërisht nga mbrojtja e të pandehurve V.Q, I.SH dhe M.Q. 

 

 Vlerësimi i provave të paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

Fillimisht Gjykata vlerëson si të vërtetuar dhe të pakontestueshme në aspektin objektiv 

përkatësisht faktet si në vijim: 

- se në shtëpinë e të dëmtuarit E.B, e cila gjendet në rrugën ... në Ferizaj, 

respektivisht në automjetin e llojit kombin Mercedes Sprinter, ngjyrë e bardhë, nga disa 

persona të panjohur i kanë vjedhë mbushje të telefonisë mobile Ipko, Z-Mobile dhe Vala, si 

dhe disa lloje të cigareve Marlboro, Lacky Strike, Ronhill dhe Davidoff, vlera e dëmit sillet 

sipas të dëmtuarit rreth 12.000 euro; 

- se të akuzuarit fillimisht V.Q, i ka blerë 300 copë kartela gërvishtëse të Ipko-së 

dhe 47 kartela të Z-Mobile, për çmim tërësishëm 100 euro, në parkun e qytetit nga një pëson i 

gjatë, i zeshtë dhe i thatë për të i panjohur. Pas kësaj i akuzuari I.SH 150 copë kartela të marra 

nga V... dhe i’a shet të akuzuarit M.Q në shumën prej 250 euro, në marketin e këtij të fundit në 

fshatin ...    

 Andaj në këtë çështje penale ka qenë kontestuese vërtetimi i fakteve për implikimin e të 

akuzuarve përkatësisht vërtetimi i faktit se të akuzuarit a kanë mundur ta dinë apo e kanë ditur 

se sendet që kanë blerë janë të përfituara me anë të kryerjes së veprës penale (në kohën kurë i 

kanë blerë mbushjet). 

 Nga përmbajtja e dëshmisë së dëshmitarit – të dëmtuarit E.B, vërtetohet se në vitin 2015 

– 2016 ka punuar me tregti me cigare dhe mbushje telefonave, ka zotëruar një  lokal për 

ushtrimin e kësaj veprimtarie të objekti “A.C” në Ferizaj, një sasi të mallit e ka mbajtur në 

bodrum të shtëpisë, me mbushje telefonike është furnizuar nga distributorët. Një ditë para se të 
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i ndodhë vjedhja kombin e ka mbushur me mall siç janë cigare të llojeve të ndryshme, mbushje 

telefonit Ipko, Z-mobile dhe Vala dhe të njëjtin e ka mbyllur rreth orës 21:00 të mbrëmjes, të 

nesërmen (i bije ditën kur është vjedhë) në mëngjes ka parë që kombi ishte i hapur me forcë 

nga ana e djathtë e derës hyrëse, më pas në oborr ka parë një paket komerciale me cigare 

ndërsa në kombi kanë munguar pjesa dërmuese e cigareve marlboro, lacky, davidof etj. 

mbushje Ipko, Vala dhe Z-moile e që vlera e tyre ka qenë rreth 12.000 mijë euro. I dëmtuari në 

vazhdim të dëshmisë përshkruan evidencën, bajtjen dhe shitjen, si ka operuar me veprimtari, 

kontabilistin, punëtorët etj., malli i vjedhur asnjë send nuk i është k’thyer, megjithatë përmes 

kësaj dëshmie vërtetohet vetëm aspekti objektiv i kësaj vepre penale (njëherit edhe i vjedhjes) 

se sendet ishin marrë nga kombi në shtëpi e tij, por pa arritur që të specifikoj se kush ishte 

kryerës te kësaj vepre penale meqë i njëjta pohon se veprën e kanë kryer persona të panjohur, 

përkatësisht siç shprehet në dëshminë e tij “...unë kam dyshuar në disa persona, mirëpo jo 

konkretisht ta kem parë dike duke bërë këtë vepër...” I... e ka parë disa herë në rrugën e tij, 

ndërsa M... ka bërë tregti me këtë mall sepse në një kohë ku ky pinë kafe tekë frishopat ka parë 

afër “Plus Market” e ka parë këtë të fundit te frishop “E...” dhe i ka pyetur se për çfar ke M... 

këtu, ata i kanë thënë se për ti shitur disa mbushje të Ipko-së në shumë nga 1 euro. I dëmtuari 

po ashtu njofto gjykatën se edhe në disa raste tjera është vjedhur.    

 Andaj nga dëshmia e saj vetëm vërtetohet se i është vjedhur sendet e përshkruara si në 

dispozitiv (nuk janë kontestuar gjatë gjithë procedurës), por megjithatë kjo dëshmi ishte e saktë 

për faktet e pohuara dhe nuk u gjet ndonjë rrethanë që do ta dëmtonte besueshmërinë e saj për 

më tepër kjo dëshmi është në përputhje edhe me provat materiale (nga vërtetimi mbi 

sekuestrim të sendeve dt. 27.12.2015, nga raporti i zyrës ligjore të Ipko-së nr.3516/2 të dt. 

27.12.2015, nga zinxhiri i ruajtjes nr. dosje 2015-CF-2138, nga përmbajtja e dosjes së raportit 

të forenzikës 2015-AR-182, nga përmbajtja e raporti të oficeri 2017-CF-27.10.2015, si dhe 

fotografit të cilat gjendën në shkresat e lëndës), por nuk vërtetojnë faktin se të pandehurit me 

rastin e blerjes se sendeve e kanë ditur që të njëjtat janë të vjedhura.  

 Kurse përmes provave materiale (vërtetimi mbi sekuestrim të sendeve dt. 27.12.2015, 

nga raporti i zyrës ligjore të Ipko-së nr.3516/2 të dt. 27.12.2015, nga zinxhiri i ruajtjes nr. dosje 

2015-CF-2138, nga përmbajtja e dosjes së raportit të forenzikës 2015-AR-182, nga përmbajtja 

e raporti të oficeri 2017-CF-27.10.2015, si dhe fotografit të cilat gjendën në shkresat e lëndës 

pjesa e jashtme dhe e brendshme, Gjykata vlerëson se janë prova të besueshme por vërtetojnë 

vetëm aspektin objektiv të kësaj vepre penale se sendet janë vjedhur dhe se dera e kombit ishte 

thyer (shihen dëmtimet) dhe sendet, por nuk e vërtetojnë aspektin subjektiv përkatësisht faktin 
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se kush ishte kryerësi i kësaj vepre penale, e aq më tepër dijen nga të akuzuarit për këtë 

vjedhje. 

 

 Vlerësimi i mbrojtjes së të akuzuarve  

 Mbrojtja e të akuzuarve V.Q, I.SH dhe M.Q në të gjitha fazat e procedurës penale është 

përqendruar në kundërshtimin e fakteve se kishte kryer këtë vepër penale të peshkuar në akuzë 

por pa paraqitur hollësi dhe detaje për këtë çështje. 

 Por gjykata tezës së të akuzuarve i besoi për faktet vendimtare të kësaj çështje 

përkatësisht për faktin se nuk e kanë ditur se sendet e përshkruara në dispozitiv kanë qenë të 

vjedhura në kohën kur i kanë blerë, meqë kjo mbrojtje është në përputhje të plotë me provat e 

tjera (deklaratat e dhënë në hetuesi nga tre të pandehurrit), e po ashtu edhe sa i përket teorisë se 

sikur ta kishin ditur nuk do ti blenin, marrë parasysh edhe blerësin e tretë i cili në vendin e tij të 

punës në market ju kanë ofruar sendet “me kusht që gjithçka është në rregull”, respektivisht 

shitësi i dytë i cili pohon faktin se “me dijeninë time janë në rregull”, ndërsa blerësi i parë i ka 

marr si mbushje aktive sepse sikur ta dinte që mund të jenë jo aktive nuk do ti paguante.  

  

Nga të gjitha këto që u thanë më lartë e duke marrë parasysh posaçërisht faktin se 

Gjykata me rastin e vendosjes është e obliguar që të provoj të gjitha faktet në mënyrë të 

gjithanshme dhe të  pa kontestueshme, në favor dhe disfavor të akuzuarit,  e posaçërisht këtë 

duke e ndërlidhur me  nenin 3 të KPPK-së, parimin e prezumimit të pafajësisë dhe parimin in 

dubio pro reo, se mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për 

zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal interpretohen në favor të të pandehurit dhe të 

drejtave të tij sipas këtij Kodi dhe sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, kurse në 

ndërlidhje të kësaj po ashtu duke pasur parasysh faktin se të gjitha argumentet që janë “in 

peius" ndaj të akuzuarit duhet të vërtetohen me siguri të plotë përkatësisht përtej dyshimit të 

arsyeshëm (beyond reasonable doubt) dhe nëse nuk arrihet një diçka e tillë duhet konsiderohen 

se nuk ekzistojnë kurse për argumentet që janë “in favorem” ndaj të akuzuarit merren se 

ekzistojnë edhe atëherë kur janë vërtetuar me probabilitet.   

Për më tepër është e pa diskutueshme se mbi kënd bie barra e provës për fajësinë e të 

akuzuarit dhe çdo veprim tjetër i Gjykatës do të kuptohej si e kundërt dhe në këtë mënyrë  

lëvizje e barrës së provës nga organi i akuzës në të akuzuarit, e cila është në kundërshtim 
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esencial të njërit prej parimeve fondamentale të procedurës penale e përcaktuar  me nenin 7 të 

KPPK-së dhe e garantuar edhe me nenin 6.2 të KEDLNJ.  

 

Gjetjet e Gjykatës dhe Rikualifikimi ligjor i veprës penale  

I pandehuri V.Q edhe pse e ka pranuar fajësinë për veprën penale blerja, pranimi ose 

fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par. 1 të KPRK-së, i 

njëjti pohon se nuk e ka ditur se sendet janë të vjedhura, si dhe duke pas parasysh vendin ku 

janë blerë, kohën ku janë blerë personin NN. prej kujt janë blerë si dhe faktin se në kohën kur 

janë blerë rezulton gati dy muaj pasi që ka ndodhur vjedhja te i dëmtuara, pas kësaj kartelat-

mbushjet e bllokuara a ka mundur të ketë njohuri që të njëjtat po i shet e që janë jo aktive (pasi 

që i ka shitë për aktive), tregojnë një rrethanë jo të sigurt që e ka ditur se sendet janë të 

përfituara me anë të kryerjes së veprës penale. I pandehuri V.Q edhe në deklaratën e dhënë në 

St. Policorë me dt. 28.12.2015 thuajse i ka konfirmuar të njëjtat rrethana dhe në asnjë mënyrë 

nuk i fsheh veprimet e tij, por vlerësuese është se edhe në këtë deklaratë ka konfirmuar se nuk 

e ka ditur se ato janë të vjedhura (pjesa pyetje-përgjigje).   

 

Ndërsa sa i përket të pandehurve I.SH dhe M..., në asnjë mënyrë nuk prezantohen 

rrethana se e kanë ditur se sendet janë të përfituara me anë të kryerës së veprës penale, 

respektivisht janë dora e tretë dhe katërt nëpër të cilin kanë kaluar sendet e përshkruara në 

dispozitiv. Por vlerësuar edhe deklaratat e dhënë në St. Policor me dt. 27.12.2015, as njëri as 

tjetri nuk kanë pas dijeni për sendet janë vjedhura në kohën kur i kanë marrë respektivisht 

blerë.    

Përshkrimi i dispozitivit të I dhe II të aktakuzës, përcakton se të pandehurit e kanë ditur. 

Gjykata Themelore në Ferizaj, bazuar në dispozitën ligjore të nenit 360 par. 1 të KPRK-së, 

vlerëson se “...gjykata nuk detyrohet me propozimin e prokurorit të shtetit lidhur me 

kualifikimin ligjorë të veprës penale..” ashtu që bazuar në përshkrimin e dispozitivit të këtij 

aktgjykimi vlerësojmë se në veprimet e të akuzuarve janë prezent elementet e veprës penale 

blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerje të veprës penale nga neni 345 

par. 2 të KPRK-së, andaj bëri rikualifikimin e veprës penale siç është përshkruar në dispozitiv 

të aktgjykimit.  

 



 Numri i lëndës: 2018:061195 
 Datë: 05.03.2020 
 Numri i dokumentit: 00877316 
 

10 (14)  

   
2
0
1
8
:0
6
1
1
9
6

 

 Vlerësimi i aspektit ligjor 

Gjykata në rastin konkret ka aplikuar dispozitën e nenit 262 par.1 të KPP-së, “Gjykata 

nuk e shpall të akuzuarit fajtor duke u mbështetur vetëm në një dëshmi ose duke i dhënë 

rëndësi vendimtare një dëshmie apo një prove tjetër e cila nuk mund të kundërshtohet nga i 

pandehuri ose mbrojtësi përmes marrjes në pyetje gjatë ndonjë faze të procedurës penale”.  

 

Andaj, bazuar në dispozitën e lartëcekur konstatoi se në këtë çështje penale kemi vetëm 

një dëshmi (dëshminë e dëshmitarit E.B), për më tepër provat e tjera materiale ( të përshkruara 

si më lartë dhe shikimi në fotografitë e vendit të ngjarjes) vërtetojnë vetëm aspektin objektiv të 

ngjarjes por nuk vërtetojnë se të akuzuarit ka qenë në dijeni të kryerëse e kësaj vepre penale. 

 

 Fjala përfundimtare e prokurorit të shtetit, të dëmtuarit dhe mbrojtësve të të 

akuzuarve   

Prokurori i Shtetit gjatë fjalës së tij përfundimtare ka mbetur pranë aktakuzës dhe 

kualifikimit juridik të veprës penale duke propozuar që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe tu 

shqiptohet dënim sipas ligjit, duke përshkruar se nuk është kontestuese se nga i pandehuri i 

parë  V.Q, I.SH dhe M.Q ka pas një shitblerje, e cila nuk është kontestuese për asnjërin fakt ky 

i vërtetuar edhe me pranimin e fajësisë nga i pandehuri i parë, ndërsa mospranimi i fajësisë nga 

I.SH dhe mbrojtja e tij është në kundërshtim edhe me vetë mbrojtjen në polici dhe nga mbrojtja 

e të bashkakuzuarit V.Q. Nga provat e administruara përmbushen elementet e veprës penale, 

kjo e bazuar edhe nga deklarimi i këtij të fundit se ka blerë mbushje në shumën prej 100 €, 

ndërsa vlera e tyre është 300 €, pikërisht këtë e përmban edhe kjo dispozitë, me çka e ka ditur 

se të njëjtat janë të përfituara me kryerjen e veprës penale dhe i njëjti konfirmon se këto i ka 

pas për ti shitur, çka nënkupton të përfitoj dhe se vendi ku i ka blerë është në afërsi të postës e 

cila është e autorizuar për shitjen e këtyre kartelave, nga personi që i ka marrë nuk ka qenë 

person i autorizuar apo biznes. 

Ndërsa sa i përket të pandehurit të dytë I.SH nga mbrojtja e tij dhe provat tjera të 

administruara u vërtetua se i njëjti ka pas për qëllim përfitimin e po ashtu ka kontribuar në 

kryerjen e kësaj vepre penale duke siguruar blerësin që është i pandehuri i tretë M.Q për të cilin 

përmbushen elementet e veprës penale duke pas parasysh faktin se është një biznes i regjistruar 

dhe fare mirë e din se si funksionon tregtia duke pas parasysh mbajtjen e librave të shitjes dhe 
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blerjes, andaj duke e ditur se i pandehuri i dytë I... nuk është ndonjë tregtar, ky e ka ditur se 

këto janë të përfituara me kryerjen e veprës penale. Dy të pandehurit I.SH dhe M.Q nuk e kanë 

pranuar fajësinë e që është e natyrshme duke e ditur se për këtë vepër penale ekziston një 

dënim dhe me anë të kësaj janë munduar ti shmangem përgjegjësisë penale, andaj mbetet në 

tërësi pran aktakuzës dhe kualifikimit ligjor të veprave penale dhe të pandehurit  gjykata ti 

shpallë fajtorë dhe ti dënoj sipas ligjit.  

I dëmtuari E.B në fjalën përfundimtare deklaron se mbështes në tërësi fjalën 

përfundimtare të prokurorit të shtetit, parashtron kërkesë pasurore në shumën prej 17.000 €uro 

dhe beson se gjykata të pandehurit do ti shpallë fajtorë dhe ti obligoj që t’ia kompensojnë 

dëmin. 

 Mbrojtësi i të akuzuarit V.Q, av.A.I në fjalën përfundimtare deklaron se: i mbrojturit im 

V.Q me rastin e caktimit të llojit dhe sanksionit penal i propozoj gjykatës që për veprën penale 

e cila i vihet në barrë blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me vepër penale nga 

neni 345 të KPRK-së, të i merr si rrethana lehtësuese madje disa veçanërisht lehtësuese që i 

referohen personalitetit të klientit tim si dhe ngjarjes kritike që është objekt i akuzës së 

prokurorisë. I mbrojturi im në të gjitha fazat e  kësaj procedure ka qenë korrekt i sinqertë në 

prezantimin e të gjitha rrethanave të ngjarjes kritike që kanë kontribuar esencialit në ndriçimin 

dhe konstatimin e rrethanave të ngjarjes kritike, duke pranuar si të saktë se në kohën gjysh 

është prezantuar në akuzën e prokurorisë, vendin dhe sendet të cilat janë objekt veprues, 

kartelat e Ipko-s dhe ZMobile në vlerë prej 300 € i ka blerë në vlerë prej 100 €uro, të cilat 

pastaj i ka vë në qarkullim në mënyrën siç e prezantoj edhe në deklaratën e tij. 

 Pra kemi të bëjmë me një person deri më tani të pa gjykuar, ndaj të cilit nuk zhvillohet 

asnjë procedurë, se nga koha kur ka ndodhur kjo ngjarje deri më tani kanë kaluar gati 5 vite, 

këto rrethana dhe rrethanat e pranimit, korrektësisë, sinqeritetit dhe gatishmërisë që vlerën e 

sendeve prej 300 €uro të cilat i ka blerë për vlerën prej 100 € është i gatshëm ti kompenson të 

dëmtuarit, duke pranuar përgjegjësinë pse i ka blerë prej personit të cilin e përshkrua në 

gjykatë, andaj mbrojtja konsideron se kemi të bëjmë me një shkallë të ulët të përgjegjësisë 

juridiko-penale e që e arsyeton një dënim më të butë dhe më të lehtë me të cilin me siguri të 

plotë do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me ligj. 

 Mbrojtja konsideron se duke i pas parasysh rrethanat që i referohen si objektive ashtu 

edhe subjektive ngjarjes kritike, blerjes së kartelave në vlerën e specifikuar, për mbrojtjen 
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ekziston një dilemë duke pas parasysh vendin ku janë blerë, kohën ku janë blerë, personit prej 

të cilit janë blerë dhe faktin se në kohën kur janë blerë logjikisht rezulton se ka kaluar një kohë 

gati 2 muaj pasi ka ndodhur ngjarja e vjedhjes tek i dëmtuari, e që ka qenë e mundur që organet 

hetuese duke pas parasysh numrat e kartelave-mbushjeve që ato të bllokohen dhe pikërisht 

personi i cili ia ka shitur V.Q ka mundur të ketë njohuri se ato janë jashtë qarkullimit-të 

bllokuara dhe nuk kanë asnjë vlerë, që e ka joshur klientit tim për një çmim të volitshëm, e që 

kjo rrethanë në tërësinë e rrethanave tjera tregon se klienti im a ka pas dijeni-dashje se po blenë 

sende të cilat rezultojnë nga vepra penale përkatësisht a ka mundur të dijë se ato rezultojnë nga 

vepra penale, mbrojtja thekson se cilësimi juridik i cili është përcaktuar në akuzën e 

prokurorisë paragrafi 1 për mbrojtjen ka dilemë se i njëjti ekziston, prandaj i propozojmë 

gjyqtarit që këtë rrethanë ta shqyrton dhe eventualisht propozimin e prokurorisë për paragrafin 

1 mos ta pranoj në kuptim të nenit 360 par. 2 të KPPK-së, për të cilën dënimi është i përcaktuar 

deri në 1 vit e që të refuzohet aktakuza për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale.    

  Mbrojtësi i të akuzuarit I.SH, av. K.O në fjalën përfundimtare deklaroi se: 

konsiderojmë që deri më tani nuk është vërtetuar as nga shkresat e lëndës dhe provat të cilat 

gjenden i pandehuri I.SH ka kryer veprën e cila i vihet në barrë. Meqë deri më tani nuk kemi 

ndonjë provë konkrete me të cilën do të mundë të vërtetohej fajësia e të pandehurit i propozoj 

gjykatës që të analizoj të gjitha shkresat e lëndës e po ashtu provave në tërësi dhe deklarimeve 

të bëra brenda seancës gjyqësore që pas mbajtjes së seancës për këshillim dhe votim të marr 

vendim në bazë të nenit 364 të KPPK-së, dhe ta liroj të akuzuarin, respektivisht të mbrojturin 

tim I.SH si dhe sipas detyrës zyrtare ti vlerësoj rrethanat në kuptim të institutit të parashkrimit 

të veprës penale.  

 I akuzuari M.Q në fjalën përfundimtare deklaroi se: unë personalisht mundë ta pranoj 

vetëm një gabim për të cilin jam penduar se i kam pranuar këto mbushje pa faturë-mbulesë, 

ndërsa sa i përket faktit tjetër se e kam ditur apo kam mundur ta dijë, kjo në asnjë mënyrë nuk 

mundë të vërtetohet mbi faktin siç e kam thënë në mbrojtjen time, andaj i propozoj gjykatës të 

më liroj nga kjo aktakuzë. Nga ky rast unë më kurrë nuk kam pranuar mallra në këtë mënyrë 

vetëm se a dy raste të tera që unë jam plaçkitur në biznesin tim. Tjetër nuk kam asgjë se çka të 

deklaroj. 
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Instituti i Parashkrimi të ndjekjes penale       

 Gjykata Themelore në Ferizaj, me rastin e rikualifikimit të veprës penale, pati për bazë 

përshkrimin e dispozitivit të aktakuzës pika I dhe II, me ç’rast konstatoj se vepra penale është 

kryer me datën 24.12.2015, kurse për këtë vepër penale parashihet dënim me gjobë ose me 

burgim deri në një /1/ vit sipas Kodi Penal të Republikës së Kosovës.   

Konform nenit 106 par. 1 nënpar. 6 të KPRK-së, është paraparë që ndjekja penale për 

veprat penale të dënueshme me gjobë ose me burgim deri në 1 /një/ vit burgim, nuk mundë të 

ndërmerret nëse kanë kaluar 2 /dy/ vjet nga kryerja e veprës penale, (parashkrimi relativ i 

ndjekjes penale), ndërsa ne kuptim te nenit 107 par. 8 të KPRK-së, është paraparë se ndjekja 

penale ndalohet ne çdo rast kur te ketë kaluar dyfishi i kohës se afatit te parashkrimit 

(parashkrimi absolut i ndjekjes penale), çka rezulton se deri me datën e këtij vendimi kane 

kaluar mbi 4 /katër/ vite nga koha e kryerjes se kësaj vepre penale dhe rrjedhimisht ne këtë 

çështje penale ka ndodhur parashkrimi absolut i ndjekjes penale. 

 

  Kërkesa pasurore – juridike dhe shpenzimet procedurale 

 Në kuptim të nenit 463 par. 3 të KPP-së, të dëmtuarin E.B, për realizimin e kërkesës 

pasurore – juridike udhëzohet në kontest civil. 

Konform nenit 454 par.1 të KPPK-së, shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të 

mjeteve të kësaj Gjykate. 

 

 

Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM PENAL  

P.nr.1871/17, të datës 05.03.2020 

   Asistent                                   Gjyqtari i vetëm gjykues 

Muedin Rexhepi             Ilir BYTYQI 
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KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

prej 15 ditëve,  pas pranimit të kopjes me shkrim të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj.  

 


