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P.nr.342/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, me gjyqtaren e vetme gjykuese me Hakile 

Ilazi, me praktikantin Imri Ibrahimi, në çështjen penale kundër të akuzuarve: A.A.  për shkak të 

veprës penale vjedhja e rëndë nga neni 315 par.2, nenpar 2.5, lidhur me paragrafin 1 dhe 31 te 

KPRK-se, dhe i akuzuari A.Xh. për shkak të veprës penale blerja, pranimi ose fshehja e 

sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 333 par. 2 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP.II.nr.324-4/2020 të datës 04.06.2020, pas 

mbajtjes së shqyrtimit publik fillestar  me datë 08.09.2020 në praninë e prokurorit të shtetit   

Mimoza Syla- Hyseni dhe të akuzuarve, si dhe mbrojtësit te akuzuarit A.A. av.Bekim 

Sylejmani, shpall dhe publikisht komunikon, ndërsa me dt.30.09.2020 përpiloi me shkrim këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

Kundër te Akuzuarve: 

A.A., i lindur me datë ..... , me vendbanim në Ferizaj, rr” .....”, nga i ati ..... dhe e ëma ..... e 

gjinisë ..... , ka te kryer shkollën fillore, i gjendjes së dobët ekonomike , shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

I akuzuari A.Xh. i lindur me datë .....nga fshati Sazli rr” .....” nga i ati ..... dhe e ëma ..... e 

gjinisë ....., i pa punësuar, ka te kryer shkollën fillore, i gjendjes së dobët ekonomike  shtetas i 

Republikës së Kosovës. 
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J A N Ë  FAJ T O R 

     Sepse: 

I akuzuari A.A.  

 

Me datë 01.04.2019, rreth orës 22:30, në rrugën „Brahim Ademi‟i pandehuri me qellim të 

përfitimet të dobië pasurore të kundërligjshme për vete ka dëmtuar të dëmtuarin Sh.U. , në atë 

mënyrë që së bashku me të miturin B.M. me përdorimin e forcës kanë hequr dritaren e shtëpisë 

së të dëmtuarit dhe nga aty kane vjedhur një pushke të gjahut me numër serik ERO-06-28045, 

të kalibrit 12mm , 24 cope fishek dhe stoli ari në vlere prej 1.500€.  

 

- me të cilën ka kryer veprën penale vjedhja e rëndë nga neni 315 par.2 nen par 2.5 

lidhur me par 1.1 dhe nenin 31 të KPRK-së. 

 

I akuzuari A.Xh. 

 

Me datë 01.04.2019 rreth orës 22:30, ne rrugën “ Brahim Ademi” në Ferizaj, i pandehuri me 

qellim të përvetësimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete ka blere një pushkë të 

gjahut me nr. serik ....., te kalibrit 12mm , 18 cope fishek, prone e të dëmtuarit Sh.U., për 

çmimin prej 150€, edhe pse në bazë të çmimit të blerjes së çmimit real të shitjes ka mundur të 

dij se arma ka qenë e përfituar me kryerjen e veprës penale te vjedhjes. 

 

- me të cilën ka kryer veprën penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara 

me kryerjen e veprës penale nga neni 333 par. 2 të KPRK-së. 

 

Në bazë të dispozitës së lartshënuar  dhe dispozitave nga neni 4, 7, 8, 9, 17, 21, 40, 

42,69,70,71, 72  si dhe 365 të KPPK-ës, të pandehurve  i:   

 

G J Y K O N 

       Të akuzuarin A.A.:          

 

Me burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, ekzekutimi i të cilit do të bëhet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

  Të akuzuarin A.Xh. 
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   Me dënim me burgim  në kohëzgjatje prej  4/katër/muajve, i cili  dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin prej 1/një/viti nga data kur aktgjykimi nga data e 

plotfuqishmërisë se aktgjykimit nuk kryen vepër penale (koha e verifikimit) . 

 

I dëmtuari Sh.U. nga Ferizaj Rr. .....për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest civil. 

Obligohen të akuzuarit  që secili veç e veç  në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën me 

nga 20 Euro(njëzet euro), në afatin prej tridhjetë /30/ ditëve. nga data e plotfuqishmërisë se 

aktgjykimit nen  kërcënimin e përmbarimit. 

 

Obligohen të akuzuarit që secili veç e veç  konform nenit 39 par. 3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-

036, për Kompensimin e Viktimave të Krimit, të paguaj shumën secili veç e veç me nga 30 

Euro, në afatin prej tridhjetë /30/ ditëve pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë nën 

kërcënimin e përmbarimit.. 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP.II.nr.324-4/2020  të datës 04.06.2020, i ka 

ngarkuar të akuzuarit A.A. për shkak të veprës penale vjedhja e rëndë nga neni 315 par.2 nen 

par 2.5 lidhure me nenin 31 , të KPRK-së dhe A.Xh.  për shkak të veprës penale blerja, pranimi 

ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 333 par. 2 të KPRK-

së. 

Gjykata, duke vepruar sipas kësaj akuze, mbajti shqyrtimin fillestar me datë 08.09.2020,  në të 

cilën shqyrtim përfaqësuesi i aktakuzës- prokurorja e shtetit Mimoza Syla- Hyseni, i ka   

propozuar  gjykatës që të akuzuarin të shpallet fajtor dhe t‟i shqiptohet dënim i paraparë me 

ligj. 

  I akuzuari  pasi  është  njoftuar nga gjykata në kuptim të nenit 246 të KPRK-së, lidhur me të 

drejtat për tu deklaruar lidhur me fajësinë apo pafajësinë e veprës penale për të cilën janë  të 

akuzuar  në shqyrtimin  fillestar  ka deklaruar se e pranon fajësinë  për veprën penale të cilën e 

ngarkon  aktakuza për të gjitha pikat e saj, dhe është i vetëdijshëm për pranimin e fajësisë dhe 

pasojat që mund të vijnë nga ky pranim 

Gjyqtarja pasi u bind se të akuzuari  e ka kuptuar akuzën konform nenit 248 të  KPPK-së, të 

pandehurit i ofroj mundësinë të pranojë fajësinë ose të deklarohet i pafajshëm.  
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I akuzuari    A.A. është deklaruar fajtor për veprën për të cilën e ngarkon akuza dhe e ka 

pranuar fajësinë në të gjitha pikat e aktakuzës, duke shprehur keqardhje dhe pendim të thellë 

për veprën e kryer, i ka  kërkuar  falje publike të dëmtuarit dhe shton se jam në gjendje ti 

kompensojë dëmin e shkaktuar të dëmtuarit, si dhe lus gjykatën qe t‟i shqiptoj një dënim sa me 

të butë. 

Mbrojtësi i të akuzuarit A.A. av Bekim Sylejmani lidhur me pranimin e fajësisë deklaron : pasi 

që i mbrojturi im e pranoi fajësinë në këtë fazë të procedurës pranimi si i tillë është në harmoni 

me nenin 248, prandaj si i till i plotëson dispozitat ligjore për pranimin e fajësisë, vlen të 

theksohet se i mbrojturi im këtë veprim e ka kryer nga një lakmi qasti dhe se i njëjti nga kjo 

vepër penale nuk ka pas dobi pasurore sepse i njëjti ka kthyer mjetet por edhe armen pas 

kryerjes se veprës, një rrethanë tjetër vlen të theksohet se pas kryerjes se veprës penale i 

mbrojturi im ka filluar të punoj me qka ju ka kthyer normalitetit të jetës. Prandaj kërkojmë nga 

gjykata që në momentin e vendosjes mbi sanksionin penal ndaj të akuzuarit të merr për bazë të 

theksuarat më lartë dhe konfom nenit 69 të KPRK-së ti merr si rrethana lehtësuese gjithashtu 

gjykata të vlerëson edhe nenin 70 ne të cilin parashihen edhe rregullat për zbutjen e dënimit, 

andaj ne si mbrojtje propozojmë gjykatës që në rastin konkret të zbatoj dënim alternativ nga 

neni 46 par 1 nën par 1.1 sepse plotësohen edhe kushtet ligjore nga neni 47 që ia tërheqë 

vërejtjen të akuzuarot që të mos kryej vepër të ngajashme penale, kjo kërkesë mbeshtetet edhe 

në nenin 48 par 1.2.3 dhe 4 gjithashtu edhe neni 49 par 1.2.4dhe par 5 , gjithashtu gjatë 

vlerësimit mbi dënimin gjykata të zbatoj edhe nenin 71 të KPRK-së për zbutjen e dënimit duke 

marrë për bazë pranimin e fajësisë të të akuzuarit . 

I akuzuari  A.Xh. është deklaruar fajtor për veprën për të cilën e ngarkon akuza dhe e ka 

pranuar fajësinë në të gjitha pikat e aktakuzës, duke shprehur keqardhje dhe pendim të thellë 

për veprën e kryer  dhe shton se pushkën e gjahut kur e kishte blerë prej A..... nuk kishte qen në 

dijeni se kishte qen e vjedhur, i premton gjykatës se nuk dotë përsërisë vepra të tilla penale dhe 

i propozon gjykatës ti shqiptoi një denëm sa më të butë. 

 

Prokurori i shtetit nuk e ka kundërshtuar pranimin e fajësisë nga të pandehurit, me që një 

pranim i tillë është bërë konform dispozitave ligjore nga neni 248 të KPPK-së, andaj i propozoj 

gjykatës që ta ketë parasysh pranimin e fajësisë nga të pandehurit. 
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Pasi që të akuzuarit e kanë pranuar fajësinë, Gjykata për të vlerësuar pranimin e fajësisë  

shqyrtoi me kujdes faktet e parapara nga neni 248 par. 1 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi 

se, i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht 

nga ana e të akuzuarit, pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret 

dhe atë me provat e paraqitura nga Prokurori i Shtetit siç janë: deklaratat e te pandehurave A.A. 

dhe A.Xh., deklarata e të dëmtuarit Sh.U. , raporti i oficerit i si dhe  foto dokumentacioni i cili 

gjendet në shkresat e lëndës, dëshmitari B.M. nga Ferizaj.  

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

përshkruara më lartë, andaj  gjykata  konform nenit 248 paragrafit 4  të KPPRK-së, ka 

vlerësuar se nuk është e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit 

dhe për këtë arsye ka vazhduar drejtpërdrejtë me shqiptimin e dënimit. 

 

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

të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale  vjedhje e rëndë nga neni 315 par 2 

nen par 2.5 lidhur me neni 31 te të KPRK-së. 

Duke vlerësuar në aspektin juridik, gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit  A.Xh. ekzistojnë 

të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale  blerja, pranimi ose fshehja e sendeve 

të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 333 par. 2 të KPRK-së. 

Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin A.A. , gjykata vlerësoj 

rrethanat lehtësuese dhe renduese  në kuptim të nenit 69,70,71 dhe 72 të KPRK-ës, Gjykata 

beri zbutjen e dënimit konform dispozitave ligjore  te cekura me larte nga minimumi i denimt 

prej 3 viteve ne 1 /një/vit burgim, dhe si rrethana veçanërisht lehtësuese Gjykata e ka 

konsideruar faktin se i akuzuari ka pranuar fajësinë, në kohën kur është kryer vepra penale ka 

qenë i moshës relativisht të re duke e shprehur pendimin e thellë dhe të sinqertë për veprën 

penale të kryer. Në rastin konkret gjykata  gjeti  si rrethanë rënduese, se i akuzuari edhe më par  

ka qenë kryerës i veprave ti tilla penale dhe atë P.nr.3289/2017 të datës 04.03.2019, po ashtu 

ka vlerësuar  shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të 

veprës penale.  

I akuzuari A.Xh.  Si rrethana veçanërisht  lehtësuese Gjykata e ka konsideruar faktin se i 

akuzuari ka pranuar fajësinë, në kohën kur është kryer vepra penale ka qenë i moshës 

relativisht të re duke e shprehur pendimin e thellë dhe të sinqertë për veprën penale të kryer. Në 

rastin konkret gjykata  gjeti  si rrethanë rënduese, se i njëjti është ne vuajtje te dënimit për 

vepra te tilla penale . 
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 Gjykata është bindur se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarve  është në harmoni me peshën e 

veprës penale, me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarve dhe me dënimet e shqiptuar 

do të arrihet qëllimi i dënimit siç parashihet ne dispozitat e nenit 41 të  KPRK-së, 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 t‟i përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprës penale 

(preventiva gjenerale). 

Vendimi  për shpenzimet e procedurës penale dhe  vendimi mbi shpenzimet  për paushallë  

është marr  në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 1 lidhur me nenin 450 par. 2, nën par. 2.6 

të KPPRK-së. 

             

Vendimi mbi realizimin  kërkesës pasurore-juridike  është marr në kuptim të nenit  463 par. 1 

dhe 2 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë konform nenit 39 par 3 pika 3.1, 

Nr. 05/L-036 të ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit. 

        

  Nga arsyet e lartpërmendura, është vendosur si në dispozitivë  të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

P.nr. 342/20 me datë 30.09.2020 

 

Praktikanti,                                                                                      Gjyqtarja,                  

Ymri Ibrahimi                            Hakile ILAZI 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në Gjykatën e Apelit  

Kosovës, në afat prej 15 ditësh. Të dëmtuarit mund të paraqesin ankesë vetëm sa i përket 

vendimit për sanksionin penal. 


