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Numri i lëndës: 2018:038770 

Datë: 09.03.2020 

Numri i dokumentit:     00884301 

 

 

            P.nr.970/18 

NË EMËR TË POPULLIT  

              

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

Divizioni penal,  me gjyqtaren e vetme gjykuese Hakile Ilazi dhe me pjesëmarrjen e zyrtares 

ligjore Lavdije Brahimi - Aliu, në çështjen penale kundër të pandehurit Q.M për shkak të 

veprës penale vjedhja nga neni 325 par 2 të KPRK-së. Sipas aktakuzës të Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1376-1/18 e datës 18.07.2018 pas mbajtjes së shqyrtimit 

gjyqësor me datë 12.02.2020 në praninë e përfaqësuesit të aktakuzës – Prokurores së Shtetit 

Ajtene Zoni, të pandehurit Q.M, të njejtën ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datën 

09.03.2020 përpiloi me shkrim këtë: 

 

          A K T G J Y K I M 

  

           I pandehuri: Q.M,  i lindur me datën ...., nga babai A... dhe e ëma Sh...., e gjinisë A...., 

me vendbanim në fshatin .... Komuna Shtime, ka të kryer shkollën fillore të ulët, i gjendjes së 

dobët ekonomike, i papunë,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, identifikohet me numër 

personal ....; 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse me datën 07.08.2018, rreth orës 14:00 – 16:00, në rrugën .... Ferizaj, konkretisht në 

parkingun e qytetit, i pandehuri me qëllim që me përvetësimin e sendeve të huaja të luajtshme, 
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vetit të i sjellë përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, kishte hyrë në automjetin e 

markës “Golf II”, me targa te regjistrimit gjermane, pronë e tani të dëmtuarës S.G, nga 

portofoli kjishte marrë para në vlerë prej 50 euro, me cka të dëmtuarit i ka shkaktuar dëm 

material 

 

Me këtë ka kryer veprën penale Vjedhja nga neni 325 par 1 të KPRK-së 

 

Andaj gjykata ne bazë të neneve 4, 7, 17, 21, 41, 45,  46, dhe 325 par 1 të KPRK-së, si dhe 

të nenit 365 te KPPRK-së,  i;- 

 

G J Y K O N  

 

Dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 /një/ muaji, i cilin dënim do të ekzekutohet  

afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, si dhe, 

 

Me dënim me gjobë në lartësi prej 300 /tre qind / €, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse ne periudhën kohore prej nje viti nuk kryer vepër tjetër penale 

(koha e verifikimit)  

 

E dëmtuara S.XH.G me vendbanim në fshatin .... – Lpjan, për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

Konform nenit 453 par.4 te KPPRK-se, i pandehuri Q.M  lirohet nga detyrimi i 

pagesës së shpenzimeve te paushallit gjyqësor dhe pagesës  për Viktimat e Krimit, 

meqenëse i pandehuri ka gjendjen e dobët ekonomike dhe do te rrezikohej gjendja 

materiale e të pandehurit ose te personave që ai detyrohet ti mbështes. 
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A r s y e t i m i .  

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën e saj  Ferizaj  PP/II.nr.1376-1/18 e 

datës 18.07.2018,  ka ngarkuar të pandehurin Q.M me vendbanim në fshatin .... Komuna 

Shtime , për  shkak se ka kryer veprën penale  vjedhja nga neni 325 par 1 të KPRK-së.                                                        

  

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar 

me date 12.02.2020, në të cilin i pandehuri është deklaruar se e pranon  fajësinë për veprën 

penale të cilën i ngarkon aktakuza për të gjitha pikat e saj, është i vetëdijshëm për pranimin e 

fajësisë dhe pasojat që mund të vijnë nga ky pranim, është penduar thellë, i njëjti ka shtuar se 

se nuk do të bëj asnjëherë vepra të tilla apo të ngjashme penale, duke theksuar se vetura ka 

qenë e hapur pastaj që e kishte vërejtur shuma e hollave 50€, i njëjti kishte hyrë në veturë dhe 

i kishte marre, e lutë gjykatën që të i shqiptoj një dënim sa me të butë. 

 

Prokurorja e shtetit  Mimoza Syla - Hyseni deklaron se mbetet në tërësi pranë 

aktakuzës me numër Ferizaj PP/II.nr.1376-1/18 e datës 18.07.2018 kundër të pandehurit Q.M  

i cili akuzohet për veprën penale vjedhja nga neni 325 par 1 të KPRK-së, pasi që i pandehuri 

në këtë shqyrtim gjyqësor e ka pranuar fajësinë dhe ky pranim fajësie mbështet në faktet e 

çështjes që përmban aktakuza, është bërë në mënyrë vullnetare  nga i cili pranim ka 

mbështetje në të gjitha provat dhe shkresat që përmban aktakuza: i propozoj gjykatës që të 

këtë parasysh pranimin e fajësisë, i propozon gjykatës që të pandehurit t’i shpallë fajtor.    

  

 Pasi që të pandehurit kanë pranuar fajësinë në fillim të shqyrtimit fillestar, Gjykata për 

të vlerësuar pranimin e fajësisë e duke pasur parasysh edhe mendimin e Prokurores të Shtetit, 

shqyrtoi me kujdes  faktet e parapara nga neni 248 par 4 të KPPK-së, dhe me këtë rast vlerësoi 

se  

- I pandehuri 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 dhe atë me 

provat e paraqitura nga Prokurorja e Shtetit si dhe provat që gjenden në shkresat e 

lëndës si:  Vërtetimi mbi kthimin e seneve si prova, Deklrata e të pandehurit dhe 

deklarata e të  dëmtuarës  si dhe shkresat e tjera të lëndës. 

- Aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 
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Pasi që i pandehuri ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e  

përshkruara më lartë, andaj gjykata në bazë 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.  

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehuri ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprave penale të lartcekura ashtu siç është theksuar 

edhe ne dispozitiv te këtij aktgjykimi të përshkruar në datën, vendin, kohën dhe mënyrën apo 

rrethanat e kryerjes. 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat 

në kuptim të nenit 73 të KPRK-së dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese gjeti faktin se i 

pandehuri ka pranuar fajësinë, duke shprehur pendimin e sinqertë dhe real për veprën penale të 

kryer,  këto i ndërlidhi me rrethanat personale,  gjendjen e dobët ekonomike të tij, i pandehuri 

ka probleme shëndetësore dhe është shfrytëzues i pensionit invalidor që ndërsa sa i përket 

rrethanave rënduese gjykata  gjeti se i pandehuri është  i  njohur edhe më parë për kryerjen e 

veprave të tyre penale dhe atë me P.nr.575/18 i datës 29.08.2018, P.nr.643/18 i datës 

26.11.2019,  po ashtu  vlerësojë shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurit si dhe 

rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. 

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

pandehuri gjatë shqyrtimit gjyqësor ka pranuar fajësinë, do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i 

dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-së përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i 

justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e veprave penale dhe të 

autorit të saj, do të shërbej në parandalimin e kryesit 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 veprave penale (preventiva gjenerale). 

 

Vendimi që për obligimin e kërkesës pasurore-juridike është marr në kuptim të nenit 

463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së. 
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Konform nenit 453 par.4 te KPPRK-se, i pandehuri Q.M  lirohet nga detyrimi i pagesës 

së shpenzimeve te paushallit gjyqësor dhe pagesës  për Viktimat e Krimit, meqenëse i 

pandehuri ka gjendjen e dobët ekonomike dhe do te rrezikohej gjendja materiale e të 

pandehurit ose te personave që ai detyrohet ti mbështes. 

 

Nga arsyet e lartë cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.970/18  të  dates 09.03.2020 

 

 

Zyrtare Ligjore                                 Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Lavdije Brahimi Aliu                                                      Hakile Ilazi  

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditëve, pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi. Gjykatës së Apelit të Kosovës. 

Ankesa I dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 


