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Numri i lëndës: 2018:023798 

Datë: 27.05.2020 

Numri i dokumentit:     00930624 

 P.nr.197/16 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Shabi Idrizi, me procesmbajtësen Albina Varoshi-

Haxhimusa, në çështjen penalo-juridike të akuzuarit E.V nga fshati ... -Gjilan  i akuzuar për 

shkak të veprave penale, vjedhje e rëndë në bashkëkryerje nga neni 327 par 1 nen par 1.1  

lidhur me nenin 31  të KPRK-së, sipas  aktakuzave  së Prokurorisë Themelore  në Ferizaj 

PP/II.nr.1774-5/14  të datës 14.03.2016, PP/II.nr.1789-5/14  të datës 25.03.2016 dhe , 

PP/II.nr.1784-5/14  të datës 25.03.2016 , pas mbajtjes së shqyrtimit  gjyqësor të dt. 05.03.2020, 

në prani të përfaqësuesit të Prokurorisë Themelore-Ferizaj Paulin Pashku, si dhe të akuzuarit 

E.V, me dt. 09.03.2020 mori dhe shpalli publikisht shpalli , ndërsa me dt. 03.04.2020 përpiloi 

këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari E.V nga fshati ...  -Gjilan i lindur me 03.05.1995 në të njëjtin vend, nga i ati H... 

dhe e ëma R... e vajzërisë D..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën 

fillore,   i gjendjes së varfër ekonomike-, i martuar, punëtor , i dënuar më parë, numri personal 

...., mbrohet në liri. 

 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

I. 

Për shkak se, 
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Me dt. 02.06.2013, rreth orës 24.00, në fshatin ..., komuna Ferizajt në shtëpinë pronë e të 

dëmtuarit F.B, në bashkëkryerje me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të pasurisë së 

luajtshme të tjetrit, në atë mënyrë që me përdorimin e forcës dhe me mjet të përshtatshëm ,kanë 

hapur derën e shtëpisë, kanë depërtuar aty dhe nga aty kanë marr një televizor të tipit “S...”,një 

kositëse të barit, një kompjuter të markës “Jet”, dy fshesa të rrymës, 3-4 komplete të rubineteve 

dhe një re sivër të markës “Grundig”, ku më pas gjërat e vjedhura i kishin dërguar në shtëpinë e 

F..., ku një pjesë të tyre i kishin shitur ,ndërsa televizori iu është konfiskuar.  

 

 Me të cilën në bashkëkryerje ka kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327  par 1 

nenpar 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së 

 

II. 

Për shkak se, 

 

Me dt. 22.02.2014 , rreth orës 23.00, në fshatin ..., komuna e Ferizajt në objektin e firmës “ E-

SH” pronë e të dëmtuarit B.S në bashkëkryerje me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të 

pasurisë së luajtshme të tjetrit, në atë mënyrë që me përdorimin e forcës dhe me mjet të 

përshtatshëm me një hebëll, kanë hapur derën e objektit, dhe kanë depërtuar brenda dhe nga aty 

kanë marr një kompjuter (monitorin, shtëpizën dhe dy zmadhuese zëri) të gjitha në vlerë rreth 

750 € ,ku më pas gjërat e vjedhura i kishin dërguar në shtëpinë e F..., në fshatin ..., të njëjtat 

janë konfiskuar nga ana e policisë dhe i kthehen të dëmtuarit. 

 

Me të cilën në bashkëkryerje ka kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par 1 nën par 

1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së 

 

III. 

 

Për shkak se , 

 

Me dt. 03.03.2014, rreth orës 03.30. në fshatin ..., komuna e Ferizajt , në pompën e benzinës 

“E.P” pronë e të dëmtuarit A.XH, në bashkëkryerje me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm të pasurisë së luajtshme të tjetrit, në atë mënyrë që me përdorimin e forcës me 

një hebëll, kanë hapur derën e objektit, , kanë depërtuar brenda dhe nga aty kanë marr një 

motosharrë, vaj për motor rreth 40 litra, dy boksa cigare dhe antifriz, të gjitha në vlerë rreth 

490 € ,ku më pas gjërat e vjedhura i kishin futur në veturën e F...  dhe i kanë dërguar në fshatin 

..., e që më vonë motosharra konfiskohet nga ana e policisë  dhe i kthehet të dëmtuarit 

 

Me të cilën në bashkëkryerje ka kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 237 par 1 nenpar 

1.1 lidhur me nenin 31 tëKPRK-së 

 

Prandaj gjykata  në kuptim të nenit 76 par 1 të KPRK-së, të akuzuarit; 

 

I C A K T O N 

 

Për veprën penale të kryer me dt. 02.06.2013  të parashikuar nga neni 327 par 1 të KPRK-së  , 

dënimin me burg 1 vit. 
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Për veprën penale të kryer me dt. 22.02.2014  të parashikuar nga neni 327 par 1 të KPRK-së  , 

dënimin me burg 1 vit. 

Për veprën penale të kryer me dt. 03.03.2014  të parashikuar nga neni 327 par 1 të KPRK-së  , 

dënimin me burg 1 vit. 

 

Andaj duke u bazuar në dispozitën e lartcekur ndëshkimore  dhe nenin 2, 38,42, 71,72,76 par 2 

të KPRK-së dhe nenit dhe 365 , 453 dhe 463 të KPPK-së e,   

 

   

                                                          GJ Y K O N 

 

Të akuzuarit E.V i cakton dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 2 (vite) e 9 (nëntë) muaj 

që do ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

 

Udhëzohen të dëmtuarit që kërkesën pasuro juridike ta realizojnë në kontest civil 

 

I pandehuri obligohet të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej nga 100,00 € dhe për fondin 

e kompensimit të viktimave të dhunës secili nga 30.00 €,  

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore nga Ferizaj, me aktakuzat e saj  PP/II.nr.1774-5/14  të datës 

14.03.2016, PP/II.nr.1789-5/14  të datës 25.03.2016 dhe , PP/II.nr.1784-5/14  të datës 

25.03.2016 të akuzuarin E.V  nga fshati ...-Gjilaa  -Ferizaj e ka akuzuar për shkak të veprave 

penale të kryer në bashkëkryerje, vjedhje e rëndë nga neni 327 par 1 nen par 1.1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK. . 

 

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

datë: 09.12.2019, në këtë shqyrtim, pas konstatimit se i akuzuari është i njëjtë, natyra e veprave 

penale të njëjta , faktit se i bashkakuzuari tjetër nuk ka mundësi për tu siguruar prezenca e tij 

në shqyrtim, pas pëlqimit paraprak te palëve dhe për hir të ekonomizimit bazuar në nenin 35 të 

KPRK ka bërë bashkimin e procedurës penale      ndaj të akuzuarit  dhe pas leximit të 

aktakuzave të lartë cekura nga ana e prokurorit të shtetit ,  i akuzuari pasi u njoftua për të 

drejtat procedurale në kuptim të nenit 246 të KPPK-së, deklaron se pranon fajësinë për veprën 

penale të kryer me dt. 03.03.2014 sipas aktakuzës PP/Ii.nr. 1789-5/14 të dt. 25.03.2016 , ndërsa    
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nuk e pranoi fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës për veprat penale të dt. 02.06.2013 dhe të 

dt. 22.02.2014 sipas aktakuzave PP/II.nr.1774-5/14  të datës 14.03.2016, dhe , PP/II.nr.1784-

5/14  të datës 25.03.2016 . 

 

Ngase i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprat penale të cekura më lartë, në procedurën 

e provave gjykata bëri dëgjimin e dëshmitarit B.B, bëri leximin e provave materiale vërtetimin 

mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve të dt. 21.03.2014, vërtetimin mbi kthimin e sendeve 

i dt. 21.03.2014, lexohet deklarata e të dëmtuarit B.S , vërtetimet mbi kthimin e sendeve i dt. 

22.03.2014 dhe 26.03.2014, raporti i shikimit  në vend të ngjarjes i dt. 23.02.2014, bëri 

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

 

Dëshmitari- dëmtuari B.B deklaron ;se ai here pas here shkon të shikoj shtëpinë e kushëririt të 

tij F.B të cilën e ka në mbikëqyrje dhe atë ditë e ka vërejtur se dera e shtëpisë ishte e hapur dhe 

se në shtëpi ka munguar një televizor, , një kositëse bari , një kompjuter dhe re sivër, dy 

fshirëse të rrymës dhe 3-4  komplete të baterive të rubineteve. Në vijim ka deklaruar se dera 

hyrjes së shtëpisë ka qenë e hapur me heqël  (hebëll) dhe se nuk ka dyshuar në askënd  por e 

dinë se policia ka kthyer  më vonë një televizion . 

 

  

 

Nga leximi i vërtetimit mbi kthimin e sendeve sipas rastit 2013-CF-1107 të dt. 21.03.2014 

konstatohet se F.B i është kthyer televizioni i markës “S...” ngjyrë e zezë. 

 

Nga leximi i vërtetimit mbi kthimin e sendeve sipas rastit 2014-CF-0417 të dt. 26.03.2014 

konstatohet se B.S i është kthyer Monitor kompjuteri, dy copë zmadhues dhe tastaturë. 

 

 

I akuzuari në mbrojtjen e tij deklaron ; se pos veprës penale që e ka kryer me dt. 03.03.2014 , 

tjetër veprim nuk ka kryer dhe se deklarimet e tij në stacionin policor se ka kryer të gjitha këto 

vepra penale nuk janë të vërteta ngase janë dhen  nën presion dhe se nuk e dinë arsyen pse i 

bashkë akuzuari  F.L ka deklaruar se këto veprime i kanë kryer bashkë. Në fund deklaron se 

veprën penale me dt. 03.03.2014 e ka kryer vet. Ndërsa deklarimet e tija kanë qenë si në vijim; 

në deklaratën e tij të dhënë në polici  me dt. 14.05.2014( për diapozitivin I të aktakuzës) 

thekson se së bashku me shokun e tij F.L (bashkakuzuari) kanë shkuar para një viti në fshatin 

... dhe në një lokal fitnesi s bashku kishin hyr dhe kishin marrë një televizor, një kompjuter dhe 

një pajisje tjetër  fitnesi si dhe dy fshirëse elektrike, ndërsa në deklaratën e dhënë po me dt. 

14.05.2014( për rastin e dt. 22.02.2014 diapozitivi II. I aktgjykimit) thekson se si s bashku me 

shokun e tij F.L kishin hyr në një objekt të fshatit ... dhe pasi kishin hapur me forcë derën  kanë 

hyr brenda dhe nga aty kanë marrë një kompjuter të cilin e kanë dërguar në shtëpinë e F... 

 

Prokurori i Shtetit Paulin Pashku në fjalën e vet përfundimtare deklaron se ; në bazë të provave 

të shqyrtuara  në këtë shqyrtim gjyqësor e të cilat rezultojnë nga procesverbalet e marrjes në 

pyetje e të pandehurve, vërtetimet mbi sekuestrimin e sendeve të vjedhura, vërtetimet mbi 

kthimin e sendeve , foto dokumentacioni në shkresat e lëndës rezultojnë faktet vendimtare të 

cilat mund ta bindin çdo vëzhgues objektiv se i pandehuri është kryerës  i veprave penale sipas 



 Numri i lëndës: 2018:023798 
 Datë: 27.05.2020 
 Numri i dokumentit: 00930624 
 

5 (7)  

   
2
0
1
8
:0
2
3
7
9
9

 

diapozitivave të aktakuzës. Kjo përputhje mes asaj që i pandehuri ka deklaruar gjatë marrjes në 

pyetje në polici  dhe përmbajtës së vërtetimeve mbi sekuestrimin e sendeve .Të njëjtat gjësende 

që i kanë identifikuar të dëmtuarit  i kanë përmendur të pandehurit në deklaratat e tyre të dhëna 

në polici dhe kjo sjell në konkluzion  logjik se të njëjtit  nuk do kishin mundur  të pranojnë 

diçka pa e specifikuar në detaje veprimet e tyre dhe sendet që i kanë marrë në mënyrë të 

kundërligjshme dhe duke konsideruar se aktakuzat janë të vërtetuar në bazë të provave , kërkon 

nga gjykata që të pandehurin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit. 

 

I pandehuri në fjalën përfundimtare deklaron se unë fajësinë nuk e pranoj dhe kërkoj të më liroj  

nga fajësia apo që të më shqiptohet një dënim sa më i butë. 

 

Gjykata shqyrtoi dhe vlerësoi  me kujdes deklarimin e dëshmitarit-dëmtuarit B.B dhe vëren se 

e njëjta ka një vazhdimësi logjike është identike me deklaratat e dhëna në polici, po ashtu 

plotësohet dhe vërtetohet me vërtetimin mbi kthimin e sendeve dhe se deklarimit të tillë i fali 

besimin. 

 

  

Gjykata vlerësoi provat materiale vërtetimet mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve dhe 

kthimin e tyre, fotografitë nga vendngjarje dhe vëren se ajo nuk janë kontestuese për palët dhe 

është e lëshuar nga institucioni përkatës kompetent dhe i konsideron të besueshme. 

 

Gjykata morri në shqyrtim mbrojtjen e të akuzuarit i cila nuk mohon faktin se me dt. 

03.03.2014 kishte kryer veprën penale ashtu siç është e përshkruar në diapozitivin III të 

aktgjykimit, ndërsa për dy veprat tjera penale deklaron se nuk i kujtohen dhe se nuk i ka kryer 

këto vepra penale dhe një deklarim i tillë bie ndesh me deklarimet tija dhe bashkakuzuarit tjetër 

për këto raste në polici por edhe nga gjetjet në vendngjarje dhe dëshmive mbi marrjen dhe 

kthimin e sendeve porse deklarimit të tillë gjykata nuk i fali besimin ngase atë nuk e 

argumentoi me asnjë provë të vetme dhe se nuk arriti ta ven në dyshim provat e ofruara nga 

prokuroria porse me tepër ishte tentim për t iu shmangur apo zbutur përgjegjësisë penale . 

 

Gjykata ka bere vlerësimin e provave te shqyrtuara një nga një dhe te gjitha s bashku dhe ka 

konstatuar këtë gjendje faktike;- me dt. 02.06.2013, rreth orës 24.00, në fshatin ..., komuna 

Ferizajt në shtëpinë pronë e të dëmtuarit F.B, në bashkëkryerje me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm të pasurisë së luajtshme të tjetrit, në atë mënyrë që me përdorimin e forcës dhe 

me mjet të përshtatshëm ,kanë hapur derën e shtëpisë, kanë depërtuar aty dhe nga aty kanë 

marr një televizor të tipit “S...”,një kositëse të barit, një kompjuter të markës “Jet”, dy fshesa të 

rrymës, 3-4 komplete të rubineteve dhe një re sivër të markës “Grundig”,ku më pas gjërat e 

vjedhura i kishin dërguar në shtëpinë e Fatonit, ku një pjesë të tyre i kishin shitur ,ndërsa 

televizori iu është konfiskuar,  

-me dt. 22.02.2014 , rreth orës 23.00, në fshatin ..., komuna e Ferizajt në objektin e firmës “ E-

SH” pronë e të dëmtuarit B.S në bashkëkryerje me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të 

pasurisë së luajtshme të tjetrit, në atë mënyrë që me përdorimin e forcës dhe me mjet të 

përshtatshëm me një hebëll, kanë hapur derën e objektit, dhe kanë depërtuar brenda dhe nga aty 

kanë marr një kompjuter (monitorin, shtëpizën dhe dy zmadhuese zëri) të gjitha në vlerë rreth 
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750 € ,ku më pas gjërat e vjedhura i kishin dërguar në shtëpinë e F..., në fshatin ..., të njëjtat 

janë konfiskuar nga ana e policisë dhe i kthehen të dëmtuarit dhe se 

-me dt. 03.03.2014, rreth orës 03.30. në fshatin ..., komuna e Ferizajt , në pompën e benzinës “ 

E.P” pronë e të dëmtuarit A.XH, në bashkëkryerje me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm 

të pasurisë së luajtshme të tjetrit, në atë mënyrë që me përdorimin e forcës me një hebëll, kanë 

hapur derën e objektit, , kanë depërtuar brenda dhe nga aty kanë marr një motosharrë, vaj për 

motor rreth 40 litra, dy boksa cigare dhe antifriz, të gjitha në vlerë rreth 490 € ,ku më pas gjërat 

e vjedhura i kishin futur në veturën e F... dhe i kanë dërguar në fshatin ..., e që më vonë 

motosharra konfiskohet nga ana e policisë  dhe i kthehet të dëmtuarit. 

kjo vërtetohet nga deklarata e dëshmitarit-dëmtuarit B.B, vërtetimet mbi sekuestrimin dhe 

kthimin e sendeve të vjedhura, fotografive nga vendngjarja  porse njihe rit kjo tërthorazi 

vërtetohet edhe nga deklarata e vet të akuzuarit . 

 

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

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale vjedhje rëndë në bashkëkryerje   nga 

neni 327 par 1 nën par  1.1 lidhur me nenin 31   të KPRK-së. 

  

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, gjykata vlerësoj rrethanat 

në kuptim të nenit 72,73 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë lehtësuese faktin se i akuzuari është 

i moshës së re , koha e kaluar nga kryerja e e këtyre veprave penale dhe mos përsëritja e 

veprimeve të tilla dhe pranimin e pjesshëm të fajësisë , ndërsa  në rastin konkret rrethanë 

rënduese vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të 

veprës penale, vlerën e cenuar (prona private) përsëritjen e veprimit të njëjtë. 

 

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 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 kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 

(preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi që ti përmbaj personat e tjerë nga kryerja e 

veprës penale ( preventive gjeneral ). 

 

Komfort neneve 450 dhe 453 të KPPK-ës, obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve dhe 

të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 30.00 €,  dhe në fondin e kompensimit të 

viktimave të dhunës shumën prej 30.00 €, ne afatin prej 15 ditësh pasi aktgjykimi të marr 

formën e prerë . 
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Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve  326  dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në 

diapozitivin e këtij aktgjykimi. 
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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 të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 


