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Numri i lëndës: 2019:117511 

Datë: 10.10.2019 

Numri i dokumentit:     00599708 

 

 

P.nr. 700/2019 

  

 NË EMËR TË POPULLIT   

 

         GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ,DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM-

DIVIZIONI PENAL, gjyqtari i vetëm gjykues Imri Sejda, me zyrtaren ligjore Kimete Bytyqi, 

në çështjen penale kundër të akuzuarit B.S, për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 

327  paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke 

vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm  

PP/II.nr.1037-4/19, e  datës 25.06.2019, në shqyrtimin gjyqësor publik, të mbajtur më datë 

09.10.2019, në prani të Prokurorit të shtetit Besnik Nuredini, të dëmtuarit S.M, të  akuzuarit 

B.S dhe mbrojtësve të tij me autorizim – Av. S.K-S, Av.R.K dhe Av.V.A, mori dhe publikisht 

shpalli, ndërsa më datë 10.10.2019, përpiloi këtë: 

 

                                     A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari B.S, nga i ati H..., e ma F...., e gjinisë Sh...., i lindur me dt..... në .... ku dhe 

tani jeton rruga ..... nr...., me numër personal të lejes së njoftimit ...., me profesion tregtar, ka të 

kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, i martuar baba i pesë fëmijëve, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i gjykuar edhe më parë për tentim vrasje, i cili ka 

qenë në paraburgim nga dt.29.05.2019 e gjer me dt. 09.10.2019.  
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Ë SH T Ë  F A J T O R 

 

Sepse me datë  13.01.2018, në orët e vona të natës në fshatin .... K Ferizaj, saktësisht në 

oborrin e shtëpisë së të dëmtuarit S.M, i akuzuari me qëllim të përvetësimit të sendeve të huaja 

të luajtshme për vete apo personit tjetër, si dhe me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore të 

kundërligjshme, në atë mëynrë që me përdorimin e forcës, ka hapur derën e veturës-kombit  

“VW T-4” , ngjyrë e bardhë me targa të regjistrimit ...., në të cilën veturë kanë qenë edhe disa 

mjete të punës nga aty ka marrur-vjedhur  kombin pronë e të dëmtuarit S.M, e pastaj është 

larguar në drejtim të panjohur duke mos u vërejtur nga askush,derisa vetura e njëjtë është 

konfiskuar në shtëpinë e tij nga ana e policisë. 

 

me këtë ka kryer veprën penale  vjedhje e rëndë nga neni 327  paragrafi 1 nën 

paragrafi 1.1   të Kodit Penal të Republikës së Kosovës( KPRK).  

 

              Andaj, Gjykata në bazë të neneve 4, 7, 8, 17, 21, 41, 42, 43, 45, 46 dhe nenit 327 

par. 1 nën par. 1.1 të  Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), si dhe në bazë të 

neneve 365, 453,463, të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK), të 

akuzuarin e: 

 

G J Y K O N 

 

ME DËNIM BURGU në kohëzgjatje prej 15 /pesmbëdhjetë/ muaj, në të cilin 

dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga dt.29.05.2019 gjer me datën 

09.10.2019, kur dhe me Aktvendim të veçant i është  ndërprerë Masa e paraburgimit, 

ekzekutimi i këtij dënimi me burg do të bëhet brenda afatit prej 30 ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

dhe 

ME DËNIM NË TË HOLLA në shumë prej 1500 € /njëmijë e pesëqind euro/  të 

cilën gjobë është i obliguar ta paguaj në afat prej 30 /tridhjetë/ ditëve pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Në rast se i pandehuri nuk e paguan dënimin me gjobë në asnjë mënyrë, sipas 

nenit 46 par. 3 të KPRK-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.   
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Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 30 € /tridhjetë €uro/ , në afatin prej 30 ditëve, pasi që aktgjykimi të marr 

formën e prerë nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

I dëmtuari S.M nga  fsh.....  K Ferizaj, për realizimin e kërkesës pasurore - 

juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

Obligohet i akuzuari që konform nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, për 

kompensimin e viktimave të krimit, të paguaj shumën prej 30 €uro /tridhjetë/, brenda 

afatit prej 30 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m i 

Historiku i Procedurës 

 

Prokuroria Themelore Ferizaj-Departamenti i përgjithshëm me aktakuzën e saj 

Përgjithshëm PP/II.nr.1037-4/19, e  datës 25.06.2019, ka ngarkuar të akuzuarin për veprën 

penale vjedhje e rëndë nga neni 327  paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 të KPRK-së dhe ka kërkuar 

që i akuzuari të shpallet fajtor dhe t’i shqiptohet sanksioni penal i paraparë me ligj. 

 

             Gjykata pasi studioi materialet e çështjes penale te paraqitur për gjykim, çmoi se 

çështja është në juridiksionin e saj dhe gjykimi i kësaj çështje penale duhet të realizohet 

përpara kësaj gjykate. Po kështu është në kompetencën lëndore dhe territoriale të kësaj gjykate, 

pasi vepra penale për të cilën është proceduar i akuzuari gjykohet nga gjyqtari i vetëm gjykues 

dhe vendi ku është kryer ose tentohet të kryhet vepra penale. 

             

           Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale mbajti shqyrtimin gjyqësor me 

dt.09.10.2019 në të cilin shqyrtim gjyqësor ishin të pranishëm Prokurori i shtetit Besnik 

Nuredini, i dëmtuari S.M  dhe i akuzuari dhe mbrojtësit e tij me autorizim – Avokatja kryesore 

S.K-S dhe  Av.R.K e Av.V.A. 
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Deklarimet e palëve dhe provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

 

            Në shqyrtimin gjyqësor të dt.09.10.2019 , gjykata ka udhëzuar të akuzuarin në kuptim 

të nenit 323 par. 2 të KPPRK-së, dhe pasi që i akuzuari ka deklaruar se i ka kuptuar në tërësi 

udhëzimet e dhëna nga gjykata, shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar me leximin e aktit akuzues nga 

prokurori i shtetit dhe pasi që gjykata është bindur se i akuzuari  e ka kuptuar aktakuzën, 

konform nenit 325 paragrafi 1 të KPPRK-së, i ka afruar mundësinë që të deklarohet lidhur me 

fajësinë apo pa fajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar. 

 

 I akuzuari B.S me rastin e deklarimit lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën 

penale për të cilën është akuzuar , në shqyrtim gjyqësor ka theksuar se : unë pas konsultimit me 

mbrojtësit e mi –Avokatët, e pranoj fajësinë për veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327 

par. 1 nën paragrafi 1.1 të KPRK-së, për të gjitha pikat e saj me të cilën më ngarkon aktakuza e 

prokurorisë së shtetit. 

 

Meqë i akuzuari ka pranuar fajësin në shqyrtimin gjyqësor, gjyqtari i vetëm gjykues 

duke vepruar në kuptim të nenit 326 paragrafi 1 të KPPRK-së,ka konstatuar se janë plotësuar të 

gjitha kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 paragrafi 1 të KPPRK-së, i akuzuari ka 

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

pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, materialet e prezantuara 

nga prokurori i shtetit si dhe në provat materiale të cilat gjenden në shkresa të lëndës siç janë: 

deklarata e të akuzuarit e dhënë në stacionin policor  në Ferizaj me dt. 29.05.2019,deklaratat e 

të dëmtuarit të dhëna në polici me dt.13 dhe 14.01.2018 dhe asaj në prokurori me dt. 

12.06.2019, raporti i oficerit nr. 2018-CF-085 i dt. 13.01.2018, aktvendim mbi zhvillimin e 

hetimeve nr.1037-4/19, i dt.30.05.2019,vërtetimi mbi kthimin e sendeve të sekuestruara 

përkohësisht i dt. 16.01.2018, fotografit dhe shkresat tjera të lëndës. 

 

 

Fjala përfundimtare e palëve 

 

Pasi që gjykata ka konstatuar se pranimi i fajësis nga ana e të akuzuarit është në 

përputhje me kriteret e përshkruara më lartë, konform nenit 326 paragrafi 4 të KPPRK-

së,shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar me fjalën përfundimtare të palëve . 
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Prokurori i shtetit Besnik Nuredini  në fjalën përfundimtare të tij ka deklaruar se: 

pajtohem me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit pasi që një pranim i tillë është bërë në 

përputhje të plotë me dispozitat e KPPRK-së të nenit 248 , duke u mbështetur në prova dhe 

fakte pasi që i akuzuari pranimin e fajësisë e ka bërë në mënyrë vullnetare duke e kuptuar në 

përgjithësi për veprën që është akuzuar, i propozoj gjykatës që të bëj pranimin e fajësisë së të 

akuzuarit dhe kërkoj nga gjykata që të  njëjtin ta shpall fajtor dhe ti shqiptoj një sanksion penal 

të paraparë me ligj. 

 

 
 I dëmtuari S.M në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se: unë e mbështes 

fjalën përfundimtare të prokurorit të shtetit dhe si i dëmtuar i bashkangjitem ndjekjes penale 

dhe kërkoj që të më kompenzohet dëmi material i cili më është shkaktuar nga i akuzuari në 

këtë rast. 

 

Mbrojtësja kryesore e të akuzuarit av.S.K-S në fjalën përfundimtare 

deklaron: pas konsultimit paraprak me klientin tim, i njëjti ka deklaruar se e pranon 

fajësinë meqë e ka kuptuar veprën penale dhe gabimin që e ka bërë, i njëjti e ka bërë 

pranimin e fajësisë pa presion dhe me vullnet të lirë duke e kuptuar rëndësin e dënimit i 

njëjti shpreh keqardhje para juve si gjykatë para të dëmtuarit dhe familjarëve të tij që i 

ka vënë në një pozitë të tillë, andaj kërkoj që të aprovoni pranimin e fajësisë nga i 

akuzuari dhe me rastin e shqiptimit të dënimit të keni parasysh se koha e qëndrimit në 

paraburgim tashmë veq e ka arritur efektin e qëllimit të dënimit që i njëjti brenda kësaj 

kohe ka kuptuar se ka vepruar  në mënyrë të dëmshme për tjetrin, i njëjti është në  

gjendje gatishmërie që të kompensoj të dëmtuarin, prandaj me rastin e marrjes së 

vendimit  rreth lartësis së dënimit si rrethana lehtësuese ti parashihni të gjitha këto pika 

pozitive meqë kanë arritur deri më tani nga momenti kur i akuzuari është në paraburgim 

dhe të njëjtit ti shqiptohet një dënim sa më i butë dhe ti jepet një mundësi që ti kthehet 

shoqërisë , familjes në mënyrë më të dobishme dhe me rastin e shqiptimit të dënimit të 

akuzuarit ti ndërprehet paraburgimi deri në plotfuqishmëri e këtij aktgjykimi, apo ti 

shqiptohet ndonjë masë më e butë që e parasheh kodi i procedurës penale meqë tani 

rreziku për ti  ikur drejtësisë nuk ekziston. 
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I akuzuari B.S në fjalën përfundimtare ka deklaruar : se e përkrahi në tërësi 

atë që e tha mbrojtësja ime Av. S.K-S  dhe dua të shtoj vetëm atë se unë jam penduar 

për veprën penale që e kam kryer dhe po premtoj se në të ardhmen kësi lloj vepre 

penale nuk do të përsëris asnjëherë . 
 

 

Të gjeturat e gjykatës,matja dhe shqiptimi i dënimit. 

  

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

të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 327  

paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 të KPRK-së,të përshkruar më hollësisht si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

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

rrethanat në kuptim të nenit 73 dhe 74  të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë lehtësuese që në 

shqyrtimin gjyqësorë i akuzuari ka pranuar fajësinë, ka shprehur pendimin e sinqert dhe real 

për veprën penale të kryer dhe premtimin e tij se në të ardhmen nuk do të përsërisë këso lloj 

vepre penale, ndërsa në rastin konkret nuk gjeti ndonjë rrethanë veçanërisht rënduese përveç që 

vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës 

penale. 

 

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

rrethanave të lartëcekura dhe faktin se i akuzuari ka pranuar veprën penale  në shqyrtimin 

gjyqësor, do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimit të paraparë në nenin 41 të KPRK-ës, 

përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e 

kryerjes, rrezikshmërinë e saj 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 

t’i përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale), ku dhe një 

dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të drejt e në raport me peshën e veprës penale, 

rrethanat e kryerjes së veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të 

akuzuarit. 

Kërkesat pasurore-juridike dhe shpenzimet e procedurës penale. 

 

I dëmtuari për realizimin e  kërkesës pasurore-juridike, udhëzohet në kontest civil. 
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Vendimi mbi shpenzimet paushalle është marr në kuptim të dispozitës së nenit 450 par. 1 

dhe 2  pika 2.6 lidhur me nenin 453 par. 1 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. 

 

 Në bazë të theksuarave më lartë, u vendos  si në dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

DEPARTAMENTI PËRGJITHSHËM,DIVIZIONI PENAL 

P.nr. 700/2019 e datës 10.10.2019 

 

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 mjaftushme për palët dhe 

Gjykatën. 


