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Numri i lëndës: 2020:061158 

Datë: 30.11.2020 

Numri i dokumentit:     01306136 

 

 

                                                                                                         P.nr.371/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm, si gjykatë e 

shkallës së parë penale, me gjyqtaren e vetme gjykuese Mimoza Shabani, me asistimin e 

praktikantës Kaltrina Namani në cilësinë e procesmbajtëses, në çështjen penale kundër të   

akuzuarit G.G. me vendbanim në fshatin .... rruga “....” Komuna Drenas, për shkak të veprës 

penale në vazhdim vjedhje e rëndë nga neni 315 par.2 nën par.2.2 lidhur me nenin 77 të 

KPRK-ës, sipas aktakuzave së Prokurorisë Themelore në Ferizaj - Departamenti i Përgjithshëm 

të evidentuara me numër: PP/II.nr.474-2/2020  e datës 08 Qershor 2020 dhe PP/II.nr.374-6/20 

e datës 11 Qershor 2020, pas shqyrtimit fillestar dhe publik të mbajtur me datë 12 Nëntor 2020 

në praninë e Prokurorit të shtetit Zana Sadiku Sertolli si dhe të akuzuarit mori dhe publikisht 

komunikoi, ndërsa me datë 26 Nëntor 2020, përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari:  

G.G. i lindur me datë ...., nga i ati .... e ëma .... e gjinisë ...., me vendbanim në fshatin .... rruga 

“....” Komuna Drenas, nxënës i shkollës së mesme “....”, i pa punë, i pa martuar, i gjendjes së 

dobët ekonomike, me numër personal ..... 

 

ËSHTË  FAJTOR 

Sepse: 

I.Me datë 08.01.2020 rreth orës 20:30 minuta në fshatin Nerodime Komuna Ferizaj, në xhamin 

e fshatit merr pasurinë me qëllim të përvetësimit të kundërligjshme për vete, ashtu që me 

përdorimin e forcës dhe atë me një mjet të papërshtatshme (kaçavidë) fillimisht e hap dritaren 
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e xhamisë duke depërtuar brenda, pastaj me forcë e hap derën e zyrës së imanit të cilin e 

kontrollon, del në korridor dhe nga arka e drurit e cila ka qenë e varur në mur e thyen duke 

marre nga aty të hollat që kishin qenë në arkë dhe atë dy (2) euro, po ashtu e dëmton edhe 

derën e hyrjes duke i shkaktuar kështu dëm material të dëmtuarës në vlerë prej 100 €. 

 

II.Me datë 13.09.2019, rreth orës 15:00, në rrugën “ Epopeja e Jezercit” në Ferizaj saktësisht 

në Xhaminë e Madhe Mulla Veseli, i pandehuri me qëllim të përvetësimit kundërligjshme të 

pasurisë për vete, kishte hyre në zyrat e ndërtesës fetare- xhamisë duke shfrytëzuar rastin kur 

askush nuk ishte aty dhe dera nuk ishte e mbyllur me qelës dhe nga fiokët e tavolinës kishte 

marre rreth 5-6 euro, një pale syze të diellit të ngjyrës së zezë dhe një mbushës për telefon. 

 
- me të cilin veprim në vazhdim ka kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 315 

par.2 nen par.2.2 lidhur me nenin 77 të KPRK-ës. 

 

Andaj, Gjykata në bazë dispozitës së lartë shënuar si dhe neneve 2, 4, 7, 8, 17, 38, 39, 40, 42, 

69, 70 dhe 71 të KPRK-së, si dhe në bazë të neneve 365, 370, 453,463, të KPP-së, të akuzuarin 

G.G. e , 

   

G J Y K O N 

        

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, të cilin dënim do ta vuaj pasi aktgjykimi të 

merr formën e prerë. 

 

Të dëmtuarit: Përfaqësuesi i xhamisë në fshatin Nerodime Komuna Ferizaj, Driton Zhinipotoku 

nga Ferizaj rruga “....” si dhe përfaqësuesi i xhamisë në Ferizaj, Mustafë Ahmeti nga Ferizaj 

rruga “....”, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest civil. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 

20 €uro /njëzet  euro/ si dhe shumën prej 30 €uro /tridhjetë euro/ në emër të kompensimit të 

viktimave të krimit brenda afatit prej tridhjete /30/ ditëve pasi që aktgjykimi të merr formën e 

prerë, ose do të bëhet përmbarimi i detyruar sipas detyrës zyrtare 

A r s y e t i m i  

1.Historiku procedurës dhe aktakuza 
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Prokuroria Themelore në Ferizaj - Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur aktakuzat e 

evidentuar si: PP/II.nr.474-2/2020 e datës 08 Qershor 2020 dhe PP/II.nr.374-6/20 e datës 11 

Qershor 2020, kundër të akuzuarit G.G. për shkak të veprës penale në vazhdim vjedhje e rëndë 

nga neni 315 par.2 nen par.2.2 lidhur me nenin 77 të KPRK-ës. 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm, duke vepruar në këtë çështje 

penale me  sipas nenit 245 të KPPRK-së, caktoi dhe mbajti shqyrtimin gjyqësor fillestar me 

datë 12 Nëntor 2020, ku paraprakisht ka verifikuar të kaluarën kriminale për të akuzuarin dhe 

duke pasur parasysh parimin e ekonomizimit dhe të efikasitetit të procedurës penale, me 

pajtimin e palëve respektivisht të akuzuarit dhe prokurorit të shtetit, e duke vepruar bazuar në 

nenin 35 par. 1 dhe 8 të KPPRK-ës, në shqyrtim fillestar mori aktvendim që të bashkohet 

procedura penale dhe të zbatohet procedurë unike kundër tij për dy vepra të njëjta penale dhe 

pas kësaj prokurori i shtetit lexoi aktet akuzues dhe pasi gjyqtarja u bind se i akuzuari u ka 

kuptuar aktakuzat, konform nenit 246 par. 4 si dhe pas njoftimit sipas dispozitave të neneve 

325 dhe 323 të KPPK-ës, të njëjtit i ofroj mundësinë të pranojë fajësinë ose të deklarohet i 

pafajshëm. 

 

2. Pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit 

 

I akuzuari G.G. me rastin e deklarimit lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën penale për 

të cilat është akuzuar, në shqyrtimin fillestar ka theksuar se e ndien veten fajtor dhe e pranon 

fajësinë sipas të gjitha pikave të aktakuzës, pranimin e ka bërë në mënyrë vullnetare duke qenë 

i vetëdijshëm për pasojat që mund të vijnë si rezultat i pranimit të fajësisë, duke shtuar i vjen 

keq për këtë vepër penale, ka pranuar se si e mitur kishte kryer edhe vepra të tilla por që tani 

është përmirësuar dhe nuk ka përsëritur vepra të tilla, në kohën kur kishte kryer vepra të tilla 

penale ishte i ri dhe nuk kishte qenë i vetëdijshëm për rëndësinë e këtyre veprave, gjithashtu 

shton se pas datës së fundit që ishte i akuzuar më nuk kishte kryer vepër të tille penale, e lut 

gjykatën që ti shqiptoj një dënim sa më të butë dhe i premton gjykatës se nuk do të përsëris 

vepra të tilla penale. 

 

Pasi që i akuzuari e ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar, gjyqtarja e vetme gjykuese duke 

vepruar në pajtim me nenin 248 par.2 të KPPK-ës, ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të 

shtetit. 
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Prokurori i Shtetit, me rastin e paraqitjes së mendimit lidhur me pranimin e fajësisë nga 

akuzuarit, ka propozuar që të pranohet pranimi i fajësisë nga ana e te akuzuarit, pasi pranimi 

fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare dhe në përputhje me dispozitat ligjore te nenit 248 të 

KPRK-së, si dhe provat materiale dhe faktet e çështjes, andaj meqenëse plotësohen kushtet 

ligjore nga neni 77 par. 1 pika 1.1, 1.2 dhe 1.5 të KPRK-ës, bënë rikualifikim juridik të veprave 

penale edhe atë në veprën penale në vazhdim vjedhje e rëndë nga neni 315 par.2 nën par. 2.2 të 

KPRK-ës. 

 

 3.Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

Gjykata për të vlerësuar pranimin e fajësisë shqyrtoi me kujdes kushtet e parapara nga neni 248 

par. 1 të KPPRK-së dhe me këtë rast vlerësoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht, pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova 

materiale të rastit konkret si dhe materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit, dhe ne provat 

tjera te cilat gjinden ne shkresën e lëndës siç janë: Për aktakuzën PP/II.nr.474-2/20 e datës 

08.06.2020, raporti i oficerit me numër rasti 2020-CF-057 e datës 09.01.2020, deklaratat e 

përfaqësuesit së palës së dëmtuar Driton Zhinipotoku e datës 04.06.2020, deklaratat e 

dëshmitarit A.R. e dhënë me datë 09.01.2020 si dhe me datë 14.01.2020 dhe pjesërisht nga 

deklaratat e të akuzuarit G.G. e dhënë me datë 11.03.2020, foto dokumentacioni si dhe  

shkresat e tjera që gjenden në lëndë, për aktakuzën PP/II.nr.374-6/20 e datës 11.06.2020, 

raporti i oficerit me numër rasti 2019-Cf-1684 e datës 13.09.2019, deklaratat e përfaqësuesit të 

palës së dëmtuar Mustaf Ahmeti e dhënë me datë 13.09.2019 si dhe me datë 27.05.2020, 

pjesërisht nga deklaratat e të akuzuarit G.G. e dhënë me datë 11.03.2020 fotografitë si dhe 

shkresat e tjera që gjenden në lëndë, gjithashtu dhe e kaluara kriminale sa i përket të akuzuarit. 

 

Me qenë se i akuzuari ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përshkruara 

më lartë, gjyqtari  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. 

Gjykata po ashtu vërtetoi se prokurori ka disponuar me prova të mjaftueshme për veprën 

penale të akuzuarit dhe ka dhënë mendimin për pranimin e fajësisë nga ana e tij. 

Por, gjykata vlerëson se në rastin objekt gjykimi, provohet përtej dyshimit të bazuar mirë se i 

akuzuari, ka kryer veprën penale në vazhdim vjedhje e rëndë nga neni 315 par.2 nën par.2.1 
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lidhur me nenin 77 të KPRK-ës, pasiqë u vërtetua përtej çdo dyshimi se në veprimet e të 

akuzuarit ekzistojnë të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të kësaj vepre penale meqë me 

datë, vend dhe kohë siç është përshkruar hollësisht në dispozitivat e këtij aktgjykimi, i akuzuari 

me qëllim të përvetësimit të pasurisë së huaj të luajtshme e që vetit t‟i sjellë dobi pasurore të 

kundërligjshme, ka vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore, në atë mënyrë që në dy 

objekte fetare merr pasurinë me qëllim të përvetësimit të kundërligjshme për vete, ashtu që në 

xhaminë e fshatit Nerodime me përdorimin e forcës dhe atë me një mjet të papërshtatshme 

(kaçavidë) fillimisht e hap dritaren e xhamisë duke depërtuar brenda, pastaj me force e hap 

derën e zyrës së imanit të cilin e kontrollon, del në korridor dhe nga arka e drurit e cila ka qenë 

e varur në mur e thyen duke marre nga aty të hollat që kishin qenë në arkë dhe atë dy (2) euro, 

po ashtu e dëmton edhe derën e hyrjes duke i shkaktuar kështu dëm material të dëmtuarës në 

vlerë prej 100€, ndërsa në xhaminë e cila ndodhet në Ferizaj në rrugën „Epopeja e Jezercit”, ka 

hyrë ne zyret e saj pasi dera ishte e hapur duke shfrytëzuar momentin kur aty nuk ishte askush 

dhe nga fioka e cila ndodhej në tavolinë kishte marrë 5.6 Euro, një palë syze dielli dhe një 

mbushje të telefonit andaj nga të lartë cekurat i akuzuari është përgjegjës për këtë vepër penale 

dhe i është shqiptuar dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykim 

Nga interpretimi dispozitës te nenin 315 arrihet në përfundimin se: ligjvënësi ka parashikuar 

një mbrojtje të posaçme juridike në drejtim të mbrojtjes së objekteve fetare apo objekteve  tjera 

ku mbahen ceremonitë fetare, të cilat konsiderohen objekte të mbrojtura për shkak të rëndësisë 

së tyrë andaj me këtë inkriminim mbrohen sendet të cilat shërbejnë për kryerjen e ceremonive 

fetare apo për qëllim fetar. Njëkohësisht mbrohet pasuria e cila gjendet në objektet fetare ose 

objektet ku mbahen ceremonitë fetare. Objekti mbrojtës i kësaj forme të vjedhjes së rëndë është 

pasuria e cila shërben për qëllime fetare, sendet të cilat gjenden në ndërtesat fetare, madje edhe 

ato sende të cilat gjenden në ndërtesa ku mbahen ceremonitë fetare. 

Andaj, sa i përket objektit të veprës penale, veprimet e kundërligjshme të ndërmarra nga i 

pandehuri kanë cenuar marrëdhëniet juridike të vendosura me ligj për ruajtjen dhe 

paprekshmërisë së pronës të mbrojtur siç janë objekteve fetare apo objekteve tjera ku mbahen 

ceremonitë fetare dhe të cilat mbrohen nga legjislacioni ynë penal. 

Ndërsa nga ana subjektive këto veprime janë kryer nga i akuzuari, i cili me dashje dikrekte dhe 

me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të pasurisë së huaj, ka hyrë në dy objekte fetare, 

pasi i akuzuari jo vetëm që ka parashikuar pasojat e veprimeve të tyre, por edhe ka dëshiruar 

kryerjen e tyre, ç‟ka rezulton nga tërësia e rrethanave të kryerjes së veprave penale.  
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4.Caktimi i dënimit për të akuzuarin 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, Gjykata vlerësoi rrethanat 

në kuptim të nenit 69, 70, dhe 71  të KPRK-së, si rrethanë lehtësuese vlerësoi pranimin e 

fajësisë për veprën penale të kryer, e cila është bërë në seancën e shqyrtimit 

fillestar,  pendimin e tij për këtë vepër penale, mosha e re e tij, e sa i përket rrethanave 

veçanërisht rënduese gjyqtarja e vetme gjykuese vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të 

akuzuarit se kryesi veprën e ka kryer me dashje si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës 

penale, ndërsa me rastin e vlerësimi të rrethanave rënduese gjykata vlerësoi intensitetin e 

rrezikimit apo i dëmtimit të së mirës së mbrojtur, gjithashtu mori për bazë karakteristikat 

personale të të pandehurit, i cili është i njohur si recidivist përkatësisht përsëritës i veprave 

penale të tilla, për çka edhe me herët ka qene i dënuar është i njohur  për kryerjen e veprave të 

ngjashme penale, si dhe ndaj tij janë ngritur një numër i madh i aktakuzave si: P.nr.438/20, 

P.nr.186/20 si dhe P.nr.715/19. 

 

Mbi bazën e këtyre rrethanave, gjykata është e bindur se dënimi i shqiptuar është në harmoni 

me peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë penale të akuzuarit, duke marrë parasysh edhe 

faktin se i njëjti ka bërë pranimin e fajësisë, andaj të njëjtit i shqiptoi dënimin me burg ashtu siç 

është theksuar në dispozitiv të këtij aktgjykimi me bindje se 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, rrezikshmërinë veprës penale dhe kryesit, 

që do të shërbej në parandalimin të akuzuarit 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). 

 

5. Kërkesa pasurore juridike si dhe shpenzimet procedurale 

 

Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike është marr në kuptim të nenit 463 par. 1 dhe 2 të 

KPP-së, pasi që nga të dhënat e mbledhura gjatë zhvillimit të procedurës nuk paraqesin bazë të 

sigurt për gjykim të plotë e as të pjesërishëm. 
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Vendimi mbi shpenzimet procedurës gjyqësore është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 

1 të KPPRK-së, ndërsa për kompensimin e viktimave të krimit është marrë në bazë të nenit 39 par. 

3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

 

 

               Në bazë të theksuarës më lartë u vendos  si në dispozitivtë këtij aktgjykimi. 

 

                           GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

                          Departamenti Përgjithshëm-Divizioni Penal,  

                                        P.nr.371/20  i datës 26 Nëntor 2020 

 

 

Praktikante,                                                              Gjyqtarja, 

Kaltrina Namani                                  Mimoza Shabani 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve, nga dita e parë e ardhshme pas pranimit të kopjes me shkrim të 

këtij aktgjykimi. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj, për Gjykatën e Apelit të 

Kosovës. 


