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P.nr.555/2018 

NË  EMER TË POPULLIT 

   

 GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ- Departamenti i Pergjithshëm, Divizioni 

Penal, gjyqtari individual Adem Shabani, me procesëmbajësen-praktikanten Valjeta Topalli, në 

çështjen penale kundër të akuzuarëve R.S ,nga .... tani me vendbanim në.....,  në rrugën e ...., te 

banesa e ...., për shkak të veprës penale vjedhje nga neni 325 par.1 të KPRK-së dhe të akuzarit 

H.A, nga...  për shkak të veprës penale, blerja pranimi, ose fshehja e sendeve të përfituara në 

kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.2 të KPRK-së, të akuzuar sipas aktakuzës nga 

P.TH.Ferizaj-Departamenti i Përgjithshmë PP/ II nr.466-2/16 të datës 16.04.2016, pas mbajtjes 

së shqyrtimit fillestar në prani të përfaqësuesit të akuzës - prokurorit të shtetit Avdullah Abedini 

dhe të akuzuarëve, me datën 04.10.2019  solli dhe publikisht shpalli këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

KUNDËR  TË AKUZUARVE: 

 

1. I akuzuari R.S, nga.... tani me vendbanim në ....,  në rrugën ..., i lindur me datë ...., në  

... nga  i ati R...,  ëma H.... e vazërisë S...., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer 

shkollën fillore,baba i  një fëmije, gjindet në vujtje të dënimit në një vepër tjetër penale.- 

 

2. I akuzuari H.A, nga .....,  i lindur me datë...., në të njëjtin vend, nga  i ati L...., e  ëma 

N...e vazërisë R..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,ka të kryer shkollen e lartë, punon 

privat,i martuar baba i një fëmije  me numër personal....– 

 

JANË FAJTORË 

 

 

I akuzuari R.S 

 

SEPSE: - Me  datë  28.02.2016, rrethë orës 18:30, në kohë të pacaktuar, në rrrugën “.....”, 

në Ferizaj përkatësisht në hyrjen e banese kolektive, i paandehuri me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm të pasurisë së lujtëshme të tjetërit, ka marrë biçikletën e markës “Corratek”, dhe 

sipas të dëmtuarit A. T nga Ferizaj, vlera e përgjithshme e dëmit është në vlerë rreth 180 €uro,- 

- me të cilën ka kryer veprën penale vjedhja nga neni 325 par.1  të KPRK-së. 
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I akuzuari H.A 

SEPSE: - Me  datë  01.03.201, rreth orës 14:00, në ....., kishte blerë nga i pandehuri R.S, 

biçikletën e markës “Corratec “, pa u siguruar për prejardhjen e të njëjetës, edhe pse ka mundur 

ta dijë se biçikleta është vënë në dorë me anë të vjedhjes sepse është blerë me çmim të ultë prej 

21 €uro,dhe nuk ëstë blerë nga pronari-, 

-me të cilën kreu veprën penale blerja pranimi, ose fshehja e sendeve të përfituara në 

kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.2 të KPRK-së. 

 

I. Gjykata në bazë të neneve  4,  7,  17,  41,  42,  43, 45,  46,  73,  74,  dhe  nenit 325 par 1  të 

KPRK-së, si dhe në bazë të neneve 361,  362,  365,  369,  370,  453, paragrafi 4  të KPPRK-së, 

GJ Y K O N 

Të akuzuarit R.S, i shqipton sanksion penal:  

-  dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 / një / muaji, të cilin dënim i akuzuari  do ta mbaj pasi 

që aktgjykimi të merrë formen e prerë, dhe 

 

- Dënim me gjobë në shumë prej 200 / dyqind / €uro , i cili dënim nuk do të ekzekutohen 

nëse i akuzuari në afatin prej  1 (një) viti,  nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk 

kryen vepër tjetër penale. 

 

  Të akuzuarin R.S për pagesen e paushallin gjyqësor dhe taksës për  Kompenzimin e 

Viktimave të Krimit, nuk e ka obliguar që të paguaj pasi i njëjti është në vuajtje të dënimit për 

një vepër tjetër  penale dhe gjendjen e tij materiale në familje  e ka jo të mirë nëse e obligon 

rrezikohet gjendja e tij materiale e familjes pasi ka qenë i martuar tani i divorcuar dhe ka një 

fëmijë ku përkujdeset nëna e tijë. 

 
II.   Gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17 par 1,21,41,73,74,  85 , 86  dhe nenit  345 paragrafi 2 të  

KPRK-së, dhe neneve 361,365,450, 498 dhe 499 të KPPRK-së,  

Të kuzuarit H.AU i shqipton sannksion penal:  

VËREJTJE GJYQËSORE 

Me vërejtje gjyqësore të akuzuarit H.A, i bëhet me dije se ka kryer një vepër të dëmshme 

dhe të rrezikshme, që përbën vepër penale dhe  nëse kryen prapë vepër penale të tillë, gjykata do 

të shqiptoj sanksion më të rëndë penal. 
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Qëllimi i vrejtjes gjyqësore është që t’i jepet kryesit Qortim kur, duke pasur parasysh të 

gjitha rrethanat në lidhje me veprën dhe kryesin, vrejtja gjyqësore është e mjaftueshme për të 

arritur qëllimin e dënimit. 

  

         Obligohet i akuzuari H.A të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej nga 20 (njëzetë) 

€uro,  dhe taksën në shumën prej 30 €uro, konform nenit 39 paragrafi 3 nënparagrafi 3.1 të 

Ligjit për Kompenzimin e Viktimave të Krimittë gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcnim të përmbarimit të dhunshëm 

 

         I dëmtuari A.T nga Ferizaj, rruga “ ....”  pȅr relaizimin e kȅrkesȅs pasurore-juridike e ka udhȅzuar nȅ 

kontest civil. 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën PP/ 

II nr.466-2/16 të datës 16.04.2016, kundër të akuzuarëve R.S,nga .....tani me vendbanim në 

Ferizaj,  në rrugën ..... për shkak të veprës penale vjedhje nga neni 325 par.1 të KPRK-së dhe 

të akuzarit H.A, nga .....  për shkak të veprës penale , blerja pranimi, ose fshehja e sendeve të 

përfituara në kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.2 të KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë çështje penale, gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar më 

dt.04.10209,me pjesëmarrjen e prokurorit të shtetit Avdullah Abedini, i  akuzuarit  R.S I cili 

ësht sjellur në bazë të urdhresë së gjykatës nga Njësiti për përcjelljen e të burgosurve  me që 

gjinden në vuajtje të dënimit i gjykuar  me Aktgjykim të plotëfuqishëm për vepra tjera penale, 

dhe I akuzuar H.A. 

 

Në  fillim  të shqyrtimin fillestar gjyqtari gjykues akuzuarëve ju dorëzon nga një kopje të 

aktakuzës dhe dhe kohë për ta lexuar.  

Pastaj të akuzuarit janë  udhëzuar në kuptim të nenit 246.1 të KPPK-së pastaj gjyqtari 

gjykues  ka çmuar se të drerjtat e të akuzuarëve janë  rrespektuar, e më pas prokurori i shtetit  i 

ka lexuar atakuzën dhe pasi që gjyqtari është bindur se i njëjtit e kan kuptuar në tërësi aktakuzën 

me të cilën janë akuzuar, i ka dhënë mundësi të deklarohet mbi fajësinë apo pafajësinë e tyre për 

verat penale që akuzohen. 

I akuzuari R.S, në seancën e shqyrtimit fillestar deklaroi se e pranoj fajësinë për veprën 

penale për të cilën akuzohem,dhe në mbrojtjen e tij në tërsi e mbështet dekalratën që e ka dhën 

në polici lidhur me këtë rastë,  është penduar për kët vepër që e ka kryer dhe i kërkon falje 

edhe të akuzuarit H.R që I ka shitur biçikleten e vjedhur dhe të dëmtuarit ku edhe I’u është 

kthyer biçikleta i propozon gjykatës që me rastin e shqiptimit të dënimit të mere poër bazë 
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pranimin fajsisë, i premtoj gjykatës se në të ardhmen nuk do të përsëris vepra të tilla apo të 

ngjajsdhmet. 

 

I akuzuari H.A , në seancën e shqyrtimit fillestar deklaroi se e pranoj fajësinë për veprën 

penale për të cilën akuzohet,dhe në mbrojtjen e tij në tërsi e mbështet dekalratën që e ka dhën 

në polici lidhur me këtë rastë, dhe në vazhdim ka deklaruar se në shitoren etijë në …..kishte 

ardhur R…dhe i ka ofruar për t ablerë një biçiklet ku edhe e ka blerë por  pas kësaj menjëher 

kanë ardhur policia dhe i kanë konfiskuar dhe i kanë then se e ke blerë biçikleten e vjedhur, 

nuk e ka ditur se ka qenë e vjedhur se nuk kishte për blerë, i propozon gjykatës që me rastin e 

shqiptimit të dënimit të mere poër bazë pranimin fajsisë, i premtoj gjykatës se në të ardhmen 

nuk do të përsëritet. 

 

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 të akuzuarit për veprat penale që akuzohen e kan kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajsisë, pranimin e kan bërë vullnetarisht duke e mbështetur në provat që përmban 

aktakuza, dhe në materialet e prezantuara nga ana e prokurorit të shtetit dhe çdo provë tjetër dhe 

aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore apo gabime faktike. 

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 Avdullah Abedini,  deklaroi se pajtohet me pranimin e fajsisë nga ana 

e të pandehurit, pasi pranimi i tillë është bërë konform ligjit gjegjësisht në baz të nenit 248 të 

KPPRK-së, dhe ka mbështetje edhë në provat tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës e të 

cilat e vërtetojn gjendjen faktike.  

 

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vëtetuar se i akuzuari pranimin e fajësisë e ka  

mbështet në provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale leximi i deklaratës së të 

dëmtuarit të datës 02.03.2016, deklaratat e të pandehurëve të datës 01.03.2016 ,10.03.2016 dhe 

16.03.2016, si dhe në vërtetimin mbi konfiskimin e sendeve i datës 01.03.2016, vërtetimin mbi 

kthimin e sendeve i datës 02.03.2016 dhe shiqimit të fotografive që gjinden në shkresat e 

lëndësi e nga të gjitha këto gjykata ka vërtetuar  gjendjen faktike si në dispozitiv të 

aktgjykimit. 

 Gjykata pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit, si dhe marrjes së mendimit të 

palëve, respektivisht prokurorit të shtetit si dhe provave që gjenden në shkresat e lëndës 

vërteton se janë përmbushur të gjitha kushtet ligjore të parapara sipas dispozitës së nenit 248 

par. 1 të KPPRK-së, dhe e aprovoi pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit në shqyrtimin 

fillestar, andaj gjykata konform nenit 248 par.4 të KPPRK-së, ka vazhduar me shqiptimin e 

dënimit. 
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Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se  në veprimet e të akuzuarit R.S 

manifestohen të gjiths elementet e veprës penale vjedhja nga neni 325 par.1  të KPRK-së. 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se  në veprimet e të akuzuarit H.A 

manifestohen të gjiths elementet e veprës penale, blerja pranimi, ose fshehja e sendeve të 

përfituara në kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.2 të KPRK-së. 

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

rrethanat në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK së të cilat ndikojnë në llojinë dhe lartësinë e 

dënimit, te të akuzuarit si rrethanë lehtësuese për të akuzuarit mori pranimin e fajësisë nga ana e 

tyre,  kanë treguar sinqeritet në procedurën penale, pendimin për veprën e kryer, kërkim falje të 

dëmtuarit, kthimi i biçikletës të dëmtuarit  mbi bazën e këtyre rrethanave gjykata vlerësoi 

shkallën e  përgjegjësisë penale të të akuzuarëve dhe rrezikshmerinë konkrete të kësaj vepre 

penale, dhe në kuptim të të gjitha këtyre, i shqiptoi seviclit veç e veç si në dispozitiv të 

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

veprave konkrete penale, rrethanave të kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarëve dhe me te 

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

penale si dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të këtyre veprave  penale 

në shoqëri konform nenit 41 të KPRK-së. 

Gjykata konformë nenit 463 parag.1 lidhur me par 3.të KPPK-së të dëmtuarit A.T nga 

Ferizaj, rruga “ ......” , për realizimin e kërkesës pasuroro-juridike janë udhëzuar në kontest civil.  

Gjykata bazuar në nenin 453 paragrafi 4 të KPPRK-së  të akuzuarin R.S e ka liruar nga pagesae  e  

paushallit gjyqësor  dhe taksës, konformnenit 39 paragrafi 3   3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave 

të krimit Nr.05/L-036.  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor për të akuzuarin 

H.A  është marrë në bazë të nenit 450 par.1 dhe 2 nënpar. 2.6 lidhur me nenin 453 par. 1 të 

KPPRK-së dhe vendimi në emër të kompensimit të viktimave të krimit është marr konform 

nenit 39 par.3 nënpar.3.1 të për Kompensimin e Viktimave të Krimit Ligjit nr. 05/L-036. 

 

Nga  arsyet e lartë përmendura është  vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.555/18  me datë 04.10.2019 

 

Procesmbajtëse                                                                                                   Gjyqtari 

 Valjeta Topalli                                           Adem Shabani 
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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.   

 

 

 

 


