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Numri i dokumentit:     02447785 

 

 

P.80/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT                     

 

         GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM, DIVIZIONI PENAL, gjyqtari i vetëm gjykues Imri Sejda, me zyrtare 

ligjore Kimete Bytyqi, në çështjen penale kundër të pandehurit  B.A., për shkak të veprave  

penale Kanosje  nga neni 185 par.2 dhe veprës penale Vjedhje në bashkëkryerje nga neni 313 

par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së), 

duke vepruar sipas Aktakuzave të Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.2576-3/2018 e dt. 

18.01.2018 dhe PP/II.nr.978/19 e dt.20.02.2020, ka mbajtur shqyrtimin fillestar publik më datë 

23.11.2021, në prani të prokurorit të shtetit Ardian Emini, të pandehurit dhe mbrojtësit të tij me 

autorizim Av. Xhavit Topalli, ndërsa me dt.24.11.2021 mori dhe publikisht komunikoi, kurse 

me datën 26.11.2021, përpiloi me shkrim këtë: 

 

                                                AKTGJYKIM 

 

 I pandehuri  B.A., nga i ati A., e ëma F., e gjinisë Xh., i lindur me dt. ..., në Ferizaj, me 

vendbanim në Shtime rruga “...” pn, me numër personal ..., ka të kryer shkollën fillore, i pa 

punë, i martuar baba i dy fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i dënuar më parë  për vepra të ndryshme penale, ndaj tij udhëhiqen 

edhe procedura tjera penale.  
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 ËSHTË  FAJTOR 

      Sepse: 

1. Me datë 19.09.2018, rreth orës 14:45, në fshatin ... afër pishinës “..” K. Shtime, 

derisa të dëmtuarit I.E. dhe I.L. ishin duke punuar në pronën e I.E., i ofrohet i 

pandehuri me një veturë të tipit Pikap ngjyrë e bardhë dhe me qëllim të frikësimit 

derisa në dorë mbante një kaçavidë seriozisht i  kanos të dëmtuarit e lartëcekur duke 

ju drejtuar me fjalët “nëse një milimetër futeni në pronën time kam me ju vra”.   

 

Me çka ka kryer veprën penale Kanosje nga neni 185 par.2 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës (KPRK-së). 

 

 

2. Sepse më datë 07.06.2018, rreth orës 16:10,në rrugën “...” në Ferizaj, në lokalin për 

servisimin e motosharrave, së bashku me Xh.F. me qëllim të përvetësimit të pasurisë së huaj e 

që vetit t’i sjellin dobi pasurore të kundërligjshme, fillimisht kanë  kërkuar që të bëjnë 

rregullimin e një motosharrë, por pasi që pronari –i dëmtuari F.S. nuk gjendej në lokal, kanë 

vjedhur një motosharrë të llojit Hoskawarna, pronë e të dëmtuarit, vlera e të cilit është rreth 

250 €.    

 

Me këtë në bashkëkryerje ka kryer veprën penale Vjedhja  nga neni  313 par. 1 lidhur 

me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

 

 Andaj, gjykata në bazë të neneve 4, 7, 8, 17, 21, 38, 39, 40, 43, 44,  69, 70, dhe neneve 

269 dhe 275 të KPRK-së si dhe nenit 365,453, 463 të KPPK-së, të pandehurit i: 

 

CAKTON DËNIM 

 

Për pikën 1. të dispozitivit, për veprën penale Kanosje nga neni 185 par.2 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së). 

 

Me dënim me gjobë, në shumë prej 250 € /dyqind e pesëdhjetë euro/. 

 

Për pikën 2. të dispozitivit, për veprën penale Vjedhje në bashkëkryerje nga neni  

313 par. 1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 
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             Me dënim me gjobë, në shumë prej 250 € /dyqind e pesëdhjetë euro/ dhe me dënim me 

burg në kohëzgjatje prej 3 / tre / muajve, i cili dënim konform nenit 44 par.1 të KPRK-së, me 

pëlqimin e të akuzuarit i zëvendësohet me dënim në gjobë në shumën prej 300 € / treqind  

euro/. 

             Gjykata konform nenit 76 të KPRK-së, të pandehurin e  

 

   GJYKON ME DËNIM UNIK 

   Me gjobë 

     Në shumë prej 600 € /gjashtëqind euro/, të cilën gjobë  është i obliguar ta paguaj  në afat 

prej 30 (tridhjetë) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në rast se i pandehuri 

nuk e paguan dënimin me gjobë në asnjë mënyrë, sipas nenit 43 par. 3 të KPK-së, i njëjti 

dënim do t’i shëndrrohet në dënim me burgim ashtu që për çdo 20 €uro, do t’i llogaritet një (1) 

ditë burgim.  

 

Obligohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 20 €uro (njëzet euro), si dhe në emër kompensimin të Viktimave të Krimit shumën 

prej  30 € /tridhjetë euro/, që të dyja shumat brenda afatit prej 30 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

Të dëmtuarit F.E.S., nga Ferizaji ,rruga “...” pa nr, I.H.L., nga Shtimja ,rruga “ ...” pa 

nr. dhe I.E.E. nga fsh. ..., për realizimin e kërkesave pasurore-juridike udhëzohen në kontest 

civil. 

      

         A r s y e t i m i  

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzat PP/II.nr.2576-3/2018 e dt. 18.01.2018 

dhe PP/II.nr.978/19 e dt.20.02.2020, ka akuzuar të pandehurin për shkak të veprave penale 

Kanosje  nga neni 185 par.2 dhe veprës penaleVjedhje në bashkëkryerje nga neni 313 par. 1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe ka  kërkuar që i pandehuri të shpallet fajtor dhe ti 

shqiptohet sanksion penal i paraparë me ligj. 

 

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

çështjet janë në juridiksionin e saj dhe gjykimi i këtyre çështje penale duhet të realizohet 

përpara kësaj gjykate. Po kështu është në kompetencën lëndore dhe territoriale të kësaj gjykate, 
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pasi veprat penale që janë proceduar për të pandehurin gjykohet nga gjyqtari i vetëm gjykues 

dhe vendi ku janë kryer ose tentohet të kryhen veprat penale. 

 

 Gjykata ka caktuar seanca gjyqësore për dt. 20.5.2019 dhe 04.10.2021, mirëpo nga 

ftesat e matej edhe nga Memorandumi zyrtar i Stacionit të policisë në Shtime Ref. 04/1-05SH-

0-92/21 të dt. 11.8.2021, është konstatuar se i pandehuri B.A. është jashtë shtetit – në Norvegji 

dhe bazuar në ketë në kuptim të nenit 36 të KPPRK-së, me aktvendim të veçantë 

nr.2019:073653 të dt.08.9.2021, ka veçuar procedurën ndaj të pandehurit B.A. dhe ka zhvilluar 

procedurën ndaj të pandehurit Xh.F., ndërsa për të pandehurin  B.A. me dt. 13.8.2021, ka 

lëshuar letërreshtim qëndror, ndërsa Stacioni i policisë në bazë të letërreshtimit qendror ka 

arritur ta sjellë pandehurin në gjykatë me dt. 23.11.2021 dhe gjykata po ketë ditë mbajtur 

shqyrtimin fillestar, në prani të prokurorit të shtetit të pandehurit dhe mbrojtësit të tij me 

autorizim av. Xhavit Topallit. 

 

             Gjyqtari i vetëm gjykues në fillim të shqyrtim gjyqësor duke vërejtur se ndaj të 

pandehurit janë paraqitur dy aktakuza nga prokuroria e shtetit dhe veprat penale janë kryer nga 

i njëjti i pandehur dhe në intervale kohore të përafërta, për shkaqe të ekonomizimit dhe 

efikasitetit të procedurës, pas marrjes së mendimit dhe pëlqimit të palëve lidhur me bashkim të 

procedurave penale, në kuptim të nenit 35 të KPPK-së, vendosi për bashkimin e lëndëve penale 

P.nr.80/19 me numër të aktakuzës PP/II.nr.2576-3/2018 e dt. 18.01.2019 dhe  lëndës penale 

2021:216777, me aktakuzën numër dhe PP/II.nr. 978-8/19 e dt.20.02.2020, kundër të 

pandehurit  për shkak  të veprave penale Kanosje  nga neni 185 par.2 dhe veprës penale 

Vjedhje në bashkëkryerje nga neni 313 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe në të 

ardhmen procedura penale për këto dy lëndë do të udhëhiqet  me numrin më të vogël të lëndës 

P.80/19 . 

 

             Gjatë shqyrtimit fillestar në mbështetje të nenit 245 par. 2 të KPPRK-së, gjyqtari i 

vetëm gjykues të pandehurit i cili në gjykatë është sjellë në bazë letërreshtimt qendor dhe 

mbrojtësit të tij u ka dorëzuar nga një kopje të aktakuzave dhe pasi i pandehuri dhe mbrojtësi 

kanë pranuar kopjet e aktakuzave të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, ka konstatuar se janë 

plotësuar detyrimet lidhur me zbulimin e provave të parapara në nenin 245 par. 4 të KPPRK-

së. 

Gjykata më tej ka udhëzuar të pandehurin në  kuptim të nenit 246 par. 1 të KPPRK-së 

dhe kur që i pandehuri ka deklaruar se i ka kuptuar në tërësi udhëzimet e dhëna nga gjykata, në 

pajtim të nenit 246 par. 3 të KPPRK-së, shqyrtimi fillestar ka vazhduar  me leximin e 
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aktakuzave nga ana e prokurorit të shtetit dhe pasi që gjykata është bindur se i pandehuri i ka 

kuptuar në tërësi aktakuzat, konform nenit 246 par.4 të KPPRK-së, të pandehurit i ka afruar 

mundësin që të deklarohet lidhur me fajësinë apo pa fajësinë e tij  për veprat penale për të cilat 

është akuzuar.   

 

I pandehuri në shqyrtimin fillestar publik ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprat 

penale të cilat i vihen në barrë sipas aktakuzave për të gjitha pikat e tyre dhe ka shtuar se  

ndihem i penduar, jam i vetëdijshëm për pranimin e fajësisë dhe pasojat që mund të më vijnë, 

pas këtyre rasteve jam penduar shumë  dhe premtoj se në të ardhmen më  asnjëherë nuk do të 

përsërisë kësi vepra penale apo të ngjashme , pasi që më parë unë e di që kam gabuar por dua 

të them se edhe në pikëpamje shëndetësore nuk kam qenë mirë sidomos në atë psiqike për çka  

dhe posedoj edhe dokumentacion lidhur me këtë ku disa herë kam qenë në shërim në klinik në 

QKU-Qendra e Psikiatrisë në Prishtinë të cilin sipas nevojës mund të ua sjell si dëshmi dhe në 

fund lus gjykatën që me rastin e shqiptimit të dënimit të merr parasysh këto që thash dhe të më 

shqiptoj ndonjë dënim sa më të butë që është e mundur. 

 

            Pasi që i pandehuri e ka pranuar fajësinë në shqyrtim fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues 

duke vepruar në pajtim me nenin 248 par. 2 të KPPRK-së, ka kërkuar edhe mendimin e 

prokurorit të shtetit . 

 

Prokurori i shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit ka 

deklaruar se:  pajtohem me pranimin e fajësisë  nga ana e të pandehurit, pasi që  një pranim i 

tillë është bërë në mënyrë vullnetare në përputhje të plotë me dispozitat e nenit 248 të KPPK-

së, në mbështetje të provave dhe fakteve  që i përmbajnë aktakuzat, i propozoj gjykatës që të 

pranoj pranimin e fajësisë së të pandehurit dhe të njëjtin ta shpall fajtor dhe ti shqiptoj një 

sanksion penal.   

 

Mbrojtësi i të pandehurit Av. Xhavit Topalli lidhur me pranimin e fajësisë nga 

ana e të pandehurit ka deklaruar  se : pas konsultimit me mua si avokat mbrojtës, i 

mbrojturi im  ka pranuar  që të dy veprat penale që i ngarkohen në aktakuza dhe ate pasi që ka 

kuptuar nga  beneficionet rreth pranimit të fajësisë dhe i njëjti është penduar për veprat penale 

që i ka kryer. 

 

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

neni 248 par.1 nën.par.1 dhe par.4 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi se, i pandehuri ka 
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kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga ana e të 

pandehurit, pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rasteve konkrete dhe atë 

me provat e paraqitura nga Prokuroria e Shtetit dhe ate për akuzën e parë: Raporti i oficerit 

2018-AU-245  i dt.19.09.2018,  deklarata e të pandehurit e dhënë në polici me dt. 15.11.2018, 

deklaratat e të dëmtuarve I.L. dhe I.E. të dhëna në polici me dt. 19.09.2018, si dhe shkresat 

tjera të lëndës, ndërsa për aktakuzën e dytë Raporti i oficerit i dt.07.06.2018, deklarata e të 

dëmtuarit e dt. 11.06.2018 e dhënë në polici, deklarata e të pandehurit Xh.F. e dt. 03.07.2019, 

urdhëresa e gjykatës për përgjimin e telekomunikimit UGJK90/18, urdhëresa e gjykatës për 

hyrje-daljet e telefonit dhe të regjistrimit të SMS e dt. 15.11.2018, shkresat nga Telekomi i 

Kosovës Vala e dt. 18.12.2018, CD-ja, inqizimi i hyrje-daljeve të telefonit me listën e numrave 

të cilët janë thirrur, fotografit dhe shkresat tjera të lëndës. 

 

Meqenëse i pandehuri ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e 

përshkruara më lartë, gjykata  konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, ka vlerësuar se nuk 

është e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për këtë arsye 

ka vazhduar me shqiptimin e dënimit. (nëse i pandehuri në shqyrtimin fillestar pranon fajësinë 

dhe kryetari i trupit gjykues vlerëson se pranimi i fajit është bërë në pajtim me ligjin mund të 

vazhdoj procesin me shqiptimin e dënimit pa plotësuar trupin gjykues dhe pa e mbajtur fare 

shqyrtimin gjyqësor, lidhur me këtë shih mendimin juridik te Gjykatës Supreme të evidentuar si 

GJA.nr.207/13 të dt.19.03.2013). 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit për të dy 

rastet ekzistojnë të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprave penale, Kanosje  nga neni 

185 par.2 dhe veprës penale Vjedhje në bashkëkryerje nga neni 313 par. 1 lidhur me nenin 31 

të KPRK-së ashtu siç është theksuar edhe në dispozitive të këtij aktgjykimi, në të cilat është 

përshkruar data, vendi, koha dhe mënyra e kryerjes së veprave penale për çka dhe të 

pandehurin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënim siç është theksuar në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

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

në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë lehtësuese përkatësisht që në 

shqyrtim fillestar i pandehuri ka pranuar fajësinë, pendimin e sinqertë dhe real për veprat 

penale të kryera, premtimin e tij se në të ardhmen nuk do të përsërisë këso lloj veprash penale 

apo të ngjashme, gjendjen e dobët ekonomike, ndërsa në rastin konkret si rrethanë rënduese 

gjeti se i pandehuri është kryes i veprave penale të ndryshme dhe është dënuar me aktgjykime 

të formës së prerë, për veprën penale të detyrimit me aktgjykimin PKR.25/14 i plotfuqishëm 



 Numri i lëndës: 2019:073653 
 Datë: 26.11.2021 
 Numri i dokumentit: 02447785 
 

7 (7)  

   
2
0
1
9
:0
7
3
6
5
4

 

me dt. 12.06.2014 dhe për vepër penale lëndim i lehtë trupor me aktgjykim P.3199/17 i 

plotfuqishëm më dt. 21.05.2019, po ashtu gjykata vlerësoi edhe shkallën e përgjegjësisë penale 

të pandehurit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. 

 

Gjykata është e bindur  se edhe me një dënim të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin 

se i pandehuri ka bërë pranimin e fajësisë, do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimit i 

paraparë në nenin 38 të KPRK-ës, përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i 

justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes së veprave penale, rrezikshmërisë 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 (preventiva gjenerale). 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 450 

par.2, pika 2.1 dhe 2.6. lidhur me nenin 453 par.1 të KPPRK-së, ndërsa vendimi për 

kompensimin e viktimave të krimit është marrë komfor nenit 39 par. 3 pika 3.1, Nr. 05/L-036 

të ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit.   

Në kuptim të nenit 463 par. 2 të KPPRK-së, të dëmtuarit për realizimin e kërkesave 

pasurore – juridike udhëzon në kontest civil. 

Nga sa u tha më lart, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Penal, 

P.80/19 e dt.26.11.2021 

 

Zyrtare ligjore:                                       Gjyqtari i vetëm gjykues:  

Kimete Bytyqi          Imri Sejda  

 

              KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej  pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e 

pranimit  të tij. Ankesa dorëzohet përmes  kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe 

Gjykatën.  


