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Numri i lëndës: 2020:142156 

Datë: 19.04.2021 

Numri i dokumentit:     01703889 

 

P.nr.884/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, DEPARTAMENTI  I  PËRGJITHSHËM 

- DIVIZIONI PENAL, si gjykatë e shkallës së parë penale, gjyqtari Adem Shabani, me 

zyrtaren ligjore Kadishe Shabani, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të pandehurës 

Rr.H, me vendbanim në Ferizaj, për shkak të veprës penale, Vjedhje nga neni 313  paragrafi 1 

të KPRK-së, në bazë të  aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, Departamenti i 

Përgjithshëm, PP/II.nr.1099/2020 datë 20.10.2020,  pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar,  në 

prezencën e përfaqësuesit të akuzës – prokurorit të shtetit Ardian Emini, përfaqësuesit të të 

dëmtuarës “ V.... “ në Ferizaj B.I, dhe e pandehura Rr.H, me datën 13.04.2021  të njëjtën ditë  

mori dhe shpalli publikisht  kurse ma datën 19.04.2021 e përpiloj me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

          E pandehura Rr.H, me vendbanim në Ferizaj,  e lindur me datë...në  Komuna Feriza, nga 

i ati N. dhe  e ëma V., e gjinisë R., shqiptare shtetase e Republikës së Kosovës, ka të kryer 

shkollën fillore, e martuar, nënë e katër fëmijëve  e pa punë, e gjendjes  së dobët financiare, 

mbrohet në liri me numër persona  nr. personal:..., 

Ë sh t ë F  a j t o r e 

 

Sepse: me  datë 27.08.2020 ,në Rr.” Enver Topalli”  në Ferizaj,  në Qendrën Tregtare “ 

V....”,  rreth  orës 17:30, e  pandehura  së bashku  me  tre  fëmijët e  saj  të mitur,  hyn  në 

qendrën e  cekur  dhe   nga  rafti  merr gjëra  të ndryshme  ushqimore  dhe  jo ushqimore  në 

vlerë prej 190.39 euro  të cilat  nuk i paguan. Në momentin  kur menaxheri  i marketit, 

dëshmitari-i dëmtuari B.I  e ndalë të pandehurën nga na e  kundërt e  arkës  dhe  e  pyet  të 

pandehurën  se  a  disponon me  faturën për  blerjen e  gjësendeve, e  njëjta  i thotë  menaxherit 

se  kinse  arkëtarët  nuk ia kanë dhënë faturën. Pas  shikimit të kamerave  të sigurisë  është 

vërtetuar  se  e pandehura  nuk ka  kaluar  nga  arka  dhe  nga  të njëjta  pamje  të kamerave  
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është vërtetuar se  e  pandehura  ka  marrë  gjësende, një pjesë  të  të cilave  e  ka  fshehur  në 

çantat e  fëmijëve  të saj. 

-Me  këtë  ka   kryer  veprën  penale Vjedhje  nga  neni 313 par 1 të KPRK-së . 

Gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 38, 40, 43, 48, dhe 69 të KPRK-së, dhe neneve 365 , 

450 ,463, të KPPRK-së   e  

GJ Y K O N 

 Të pandehurës Rr.H, i shqipton: 

 - dënimin me gjobë në shumë prej 100 / njëqind / €urosh, të cilin dënim me gjobë është 

i obliguar ta paguan në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi , dhe  

 - dënim me burg  me kusht prej   3 ( tre ) muaj , i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse 

e pandehura në afatin prej  1 (një) viti,  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk 

kryen vepër tjetër penale. 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës  Qendra Tregtare “ V..... ” në Ferizaj për realizimin e 

kërkesës pasurore-juridike është udhëzuar në kontest civil.  

            Obligohet e pandehura Rr.H i të paguaj  paushallin gjyqësor në shumë prej  20 ( 

njëzetë ) €uro, dhe  taksa në shumën prej 30 €uro, konform nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 

3.1 të Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

A  r s y e t i m 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka ngritur aktakuzën PP/II.nr.1099/2020 datë 

20.10.2020, kundër të pandehurës Rr.H, me vendbanim në Ferizaj,  për shkak të veprës penale, 

Vjedhje nga neni 313  paragrafi 1 të KPRK-së., 

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale konform nenit 245 par.1 të KPPK-së 

me datën 13.04.2021, ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë  përfaqësuesi 

i akuzës – prokurorit të shtetit Ardian Emini, përfaqësuesi i të të dëmtuarës “ V.... “ në Ferizaj, B.I 

dhe e pandehura Rr.H. 

Në shqyrtimin fillestar gjyqtari ka konstatuar se e pandehura në afatin ligjor me kohë së 

bashku me ftesën për shqyrtim, ka pranuar edhe një kopje të aktakuzës. 

Në fillim të shqyrtimit fillestar e pandehura është  udhëzuar në kuptim të nenit 246.1 të 

KPPK-së pastaj gjyqtari gjykues  ka çmuar se të drejtat e të pandehurës janë respektuar, e më 

pas prokurori i shtetit ka lexuar aktakuzën dhe pasi që gjyqtari është bindur se e pandehura e ka 

kuptuar në tërësi aktakuzën me të cilën është akuzuar, të njëjtës i ka dhënë mundësi të 

deklarohet mbi fajësinë apo pafajësinë e saj lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet. 
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E pandehura Rr.H, ka deklaruar se e ndien veten fajtore dhe e pranon fajësinë për 

veprën penale për të cilën është akuzuar jam i vetëdijshëm për pranimin e fajësisë, ka gabuar 

dhe është nënë e katër fëmijëve premton se këso veprime më nuk do të përsërisë, është hera 

parë që ndeshet me ligjin, ka kërkuar nga gjykata që gjatë shikimit të sanksionit penal të ketë 

parasysh pranimin e fajësisë pendimin për veprën e kryer.  

 

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 i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë, pranimin e ka 

bërë vullnetarisht duke e mbështetur në provat që përmban aktakuza dhe në materialet e 

prezantuara nga ana e prokurorit të shtetit. 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit gjyqtari 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 Ardian Emini, pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurës, pasi pranimi i tillë është bërë konform ligjit dhe në provat tjera të cilat gjenden në 

shkresat e lëndës e të cilat e vërtetojnë gjendjen faktike i propozon gjykatës që me rastin e 

shqiptimit të dënimit të merr për bazë pranimin e fajësisë si rrethanë lehtësuese. 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës  Qendra Tregtare “ V.... ”  në Ferizaj B.I, pajtohet me 

pranimin e fajësisë nga e pandehura dhe i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe mbetet pranë 

kërkesës-pasurore-juridike. 

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vetëtuar se e pandehura pranimin e fajësisë e ka  

mbështet në CD me  Incizimet e  kamerave  të sigurisë  së  “ V..... ” të datës 27.08.2020 ; 

deklarata e  -dëshmitarit- të dëmtuarës  me  datë 27.08.2020  në polici  dhe deklarata e  të 

pandehurës  në polici me  datë 27.08.2020 dhe  në vërtetimin e sekuestrimit e sendeve ku 

dëshmohet lista e gjësendeve në vlerë 190.30 euro të cilat i kishte vjedhur e pandehura, dhe 

provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale. 

Duke pas parasysh se gjykata ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurës 

Rr.H, dhe ka vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 par. 1 pika 1.1, 1.2 dhe 1.3 

të KPPRK-së, si dhe faktin se janë plotësuar kushte nga neni 326 par. 4, të KPPRK-së, atëherë 

ne ketë çështje penale nuk është zbatuar procedura e provave, por gjykata pas deklarimit të 

akuzuarit H.H, se e pranojnë fajësinë në kuptim të nenit 248 par. 4, të KPPRK-së, ka vazhduar 

me shqiptimin e dënimit. 

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se  në veprimet e të pandehurës 

manifestohen të gjitha elementet e veprës penale Vjedhje  nga  neni 313 par 1 të KPRK-së 

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

rrethanat në kuptim të nenit 69  të KPRK-së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, 

si rrethanë lehtësuese për të pandehurën mori pranimin e fajësisë, gjendjes jo të mire 

ekonomike, e pa punë, është nënë e katër fëmijëve, ka premtuar se në të ardhmen nuk do të 

kryej vepra të tilla apo të ngjashme mbi bazën e këtyre rrethanave gjykata vlerësoi shkallën e  

përgjegjësisë penale të të pandehurës dhe rrezikshmërinë konkrete të kësaj vepre penale, dhe në 

kuptim të të gjitha këtyre theksimeve  i shqipton dënimin  si në dispozitiv të  këtij aktgjykimit 

duke qenë e bindur se një dënim i tillë  është  në proporcion  dhe raport me peshën e veprës 

konkrete penale, rrethanave të kryerjes si dhe personalitetin e të pandehurës dhe me te arrihet 

qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që i akuzuari të mos kryejë vepra penale 

si dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të kësaj vepre penale në 

shoqëri konform nenit 38 të KPRK-së. 

Konformë nenit 463 parag.1 lidhur me par 3.të KPPK-së, Përfaqësuesi i të dëmtuarës  

Qendra Tregtare “ V.... ” në Ferizaj, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike e ka udhëzuar 

në kontest civil. 

Vendimi mbi kompensimin e paushallit gjyqësor është sjell në bazë të nenit 450 par.2 

nënpar.2.6 lidhur me nenin 453  par.1 të  KPPK-së dhe nenit 39 parag.1 nën par. 3.1 të Ligjit 

për Kompensimin e viktimave të krimit Nr.05/L-036.           

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

 P.nr.884/2020, me datë 19.04.2021 

 

Zyrtare  Ligjore                                                                                               Gjyqtari 

Kadishe Shabani                                                             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.   

 

 


