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P.nr.300/2011 

                                                            NË EMËR TË POPULLIT 

   

Gjykata Themelore në Gjilan–Dega në Kamenicë, përmes gjyqtares Valbonë Dërvodeli, me 

sekretaren juridike Emine Zubaku, në lëndën penale kundër të akuzuarit A.D.  nga.... dhe N.D.. nga ....., për 

shkak të veprës penale Vjedhje e rëndë në bashkëkryerje si bashkekzekutor nga neni 253 parag.1 nënparag. 

1 dhe neni 23  të KPK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së PPK-së nga Gjilani, PP.nr.1238/2011, prej 

dt.30.05.2011, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, më datën 14.04.2016 komunikoi, ndërsa më 

dt.25.04.2016, përpiloi këtë,   

                                                      

A    K   T   GJ   Y   K   I   M 

  I  a k u z u a r i  :  

A.D.,  në bazë të evidencës që disponon kjo gjykatë i dënuar më parë për vepër penale, dhe  

udhëhiqet procedurë  për vepër tjetër penale.  

                                                     

      Ë sh t ë   f a j t o r  

 

Në periudhën mes datës 07-09.05.2011, në kohë të pa përcaktuar, në ...., në rrugën “ ...”, që 

gjendet afër hotelit “....”, të pandehurit me qëllim që vetës ti sjellin përfitim të kundërligjshëm pasurorë, 

kanë kryer vjedhje të rëndë në dëm të të dëmtuarës S.TH., në atë mënyrë që me përdorimin e forcës kanë 

hapur derën e hyrjes së shtëpisë dhe kanë depërtuar në brendi të saj duke e vjedhur një telefon mobil 

Nokia 1208, me kartel telefoni ......., 10.000 dinar, 30€ në një portofol dhe dy unaza prej ari të meshkujve, 

ku pas kësaj janë larguar në drejtim të panjohur, duke e dëmtuar kështu të dëmtuarën në vlerën e pa 

përcaktuar. 

 

             -me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Vjedhja e rëndë nga neni 253 parag.1 

nënparag. 1 dhe nenin 23 të KPK-së.  

               Gjykata duke u mbështetur në nenin 4. 41,45,47, 73,75,76  të KPRK-së  dhe nenin 365 të 

KPPRK-së  të akuzuarin,  

    

 

 E  gj y k o n 

 

Me dënim burgu në kohëzgjatje prej 60 ( gjashtëdhjetë ) ditëve, i cili  dënim me pëlqimin e të 

akuzuarit do t’i zëvendësohet në dënim me gjobë, ashtu që shumën e përgjithshme prej 1000 € do ta 

paguaj në afat prej 30 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimit, në qoftë se dënimi me gjobë nuk 

do të paguhet atëherë do të ekzekutohet dënimi me burg. 

            -Gjykata në kuptim të nenit 47 të KPRK-së, të akuzuarit me pëlqimin e tij i mundëson që 

dënimin e shqiptuar me burg efektiv, ta paguaj me të holla. 

             E dëmtuara S.TH., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

I akuzuari obligohet që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej 20 € , në afat prej 

15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, me kanosje përmbarimi .   
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A    r    s    y    e     t     i     m 

 

            Prokuroria Publike Komunale në Gjilan, me akuzën si në hyrje të aktgjykimit, PP.nr.1238/2011, 

prej dt.30.05.2011, ka akuzuar A.D. dhe N.D.  që të dy nga ....... për shkak të veprës penale, Vjedhje e 

rëndë në bashkëveprim si bashkekzekutor  nga neni  253  parag. 1 nën paragrafi 1 dhe nenin 23 të KPK-

së, pranë të cilës ka mbetur edhe në fjalën përfundimtare me propozim që i akuzuari të deklarohet fajtor 

dhe të dënohet në përputhje me ligjin. 

         Gjykata konform nenint 36 të KPPRK-së bënë veçimin e procedurës për të akuzuarin N.D. për 

shkak të mos prezencës së të akuzuarit, pasi që i njëjti gjendet jashtë shtetit, si dhe ekonomizimit dhe 

efikasitetit të procedurës, ashtu që procedura penale për të njëjtin do të zhvillohet dhe do të përfundohet 

ndaras. 

            E dëmtuara S.TH në fjalën e saj përfundimtare ju është  bashkangjitur ndjekjes penale dhe  ka 

parashtruar kërkesë pasurore juridike. 

            I akuzuari A.D., gjatë mbrojtjes së tij nuk kontestoi faktin se telefonin e markës “Nokia” e ka 

shitur te L.K., mirëpo konteston faktin se këtë telefon ta ketë vjedhur, duke shtuar se  telefonin e ka gjetur 

në afërsi të parkut të qytetit, nuk ka njohuri se është thyer ndonjë shtëpia afër hotelit “....” në ...., N. nuk i 

ka ofruar asnjëherë për të blerë telefon, gjithashtu mohon që për rastin konkret nga N. të ketë marr 200 

euro, deklaratat e dhëna në fazën hetimore i ka dhënë nën presion të policisë.   

            Në fjalën përfundimtarë nuk e ndien veten fajtor, kërkon nga gjykata që të shqyrton të gjitha 

provat sa më drejt dhe ta liroj nga përgjegjësia penale, nëse gjykata gjen prova që ta shpallë fajtor dhe t’i 

shqiptoj dënim me burg efektiv, propozon që dënimin me burg efektiv t’ia zëvendësoj në dënim me gjobë.    

            Gjykata në procedurën provuese ka dëgjuar dëshmitarët dhe ka bërë shikimin dhe leximin e 

provave materiale bashkangjitur lëndës si: vërtetimin mbi konfiskimin e sendeve me numër 2011-CB-228 

të datës 23.05.2011, vërtetimin mbi kthimin e sendeve me numër 2011-CB-228 të datës 23.05.2011, 

informacioni nga PTK-ja  me numër ZKL numër 800/2011 të datës 17.05.2011, si dhe foto-

dokumentacioni bashkangjitur lëndës.  

E dëmtuara në cilësi të dëshmitares S.TH. në dëshminë e saj ka deklaruar, se viti nuk i kujtohet, 

mirëpo diku në fund të prillit dhe fillimit të muajit maj, ka qenë në ......., dera e banesës ka qenë e 

mbyllur, ndërsa për banesën është kujdesur herë pas here vajza, një ditë vajza dhe dhëndëri pasi kanë 

shkuar në banesë kanë parë se dera e hyrjes ka qenë e hapur dhe e gjithë shtëpia ka qenë e përmbysur , 

kanë vërejtur se mungon telefoni mobil i tipit “ Nokia “ gjashtë bankënota me nga 5000 dinar, portofoli i 

cili ka qenë në vitrinë me 30 euro, dy unaza prej ari të meshkujve dhe një ujti, se kush e ka kryer vjedhjen 

nuk ka njohuri, telefoni pasi është lajmëruar rasti në polici ju është k’thyer menjëherë ndërsa sendet tjera 

nuk ju janë k’thyer asnjëherë.                                                                         .      

Dëshmitari H.L. në dëshminë e tij ka deklaruar, se gjatë hetimeve ka rezultuar se të dyshuar 

lidhur me këtë vjedhje janë A.D. dhe N.D., të dyshuarit për rastin konkret janë  intervistuar dy herë, 

fillimisht nuk kanë pranuar fajësinë, mirëpo më pas N.D. ka pranuar se së bashku me A. e kanë kryer N.. 

ka marr një telefon dhe një hekur të cilin hekur e ka në shtëpi ndërsa për sendet tjera nuk ka njohuri, i 

njëjti ka deklaruar se N. për sendet e vjedhura ia ka dhënë rreth 200 euro . Gjatë hetimeve është vërtetuar 

se telefoni gjendet tek F.P. i cili ka deklaruar se këtë telefon e ka blerë nga L.K. i cili merret me 

shitblerjen dhe riparimin e telefonave , ndërsa L. deklaron se telefonin e ka blerë nga A.D., sendet tjera 

përpos telefonit nuk janë gjetur për t’iu kthyer të dëmtuarës.    

Dëshmitari F.P. në dëshminë e tij ka deklaruar, se diku para 4-5 viteve ka bërë ndërrimin e një 

telefoni të tij me një telefon tjetër në kioskën e L. i cili mirret me shitblerjen dhe riparimin e tyre, 

telefonin të cilin e ka marr nga L. ka qenë e tipit “Nokia“ dhe 2-3 ditë pasi ia ka vu kartelën është njoftuar 

nga policia se ky telefon është i vjedhur , telefonin e ka dorëzuar në kioskë te L. në prezencë të policisë 

tjera njohuri për rastin nuk ka L.K. Krasniqi në dëshminë e tij ka deklaruar, se është pronar i kioskës me 

firmën “......”, merret me shitblerjen dhe servisimin e telefonave, në vitin 2011 ka blerë telefon nga A.D. 

diku në shumë prej 10 eurove, A. telefonin të cilin ia ka ofruar i ka thënë se i ka ardhur nga shtetet e 

jashtme, i njëjti telefon ka qenë në rregull, këtë telefon ia ka shitur F.P.  e pas dy, tri ditëve policia e kanë 
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pyetur për telefonin në fjalë, pasi posedon shënimet për çdo telefon të blerë dhe të shitur ju ka treguar se 

telefonin e ka blerë nga A.D..    

 

Dëshmitari T.D. në dëshminë e tij ka deklaruar, se në vitin 2011 ka ndodhur një vjedhje në 

banesën e vjehrrës, në kohën e vjedhjes e njëjta ka qenë me djalin në pushime në ..... banesa ka qenë e 

mbyllur dhe pa përkujdesje një ditë së bashku me bashkëshorten kanë shkuar për ta kontrolluar banesën 

dhe kanë parë se dyert nuk kanë qenë të mbyllura ashtu si duhet të jenë, dyert kanë qenë të vjetra me një 

goditje të vogël janë hapur kështu që nuk janë vërejtur se janë të thyera apo të dëmtuara, brenda në shtëpi 

ka parë një shkapërderdhje klasike të sendeve , rasti është lajmëruar në polici ku menjëherë ka ardhur 

patrulla e policisë, përpos sendeve të vjedhura 30 000 dinar, diku 20-30 euro , një ujti e vjetër dhe unaza 

të arit, kanë parë se mungon edhe telefoni, numrin e telefonit ua ka dhënë policisë.         

Dëshmitari F.K. në dëshminë e tij ka deklaruar, në vitin 2011, dita nuk i kujtohet, që nga orët e 

hershme të mëngjesit e duke vazhduar tërë ditën telefoni ka cingëruar, në telefon janë regjistruar lloj lloj 

numra nga ....., gjithashtu ka pasur edhe thirrje të transferuara , pas kësaj e ka ftuar policia duke i thënë se 

telefonin e keni vjedhur, i njëjti ka kërkuara nga policia  që të verifikojnë thirrjet e transferuara dhe nga 

kjo të kuptojnë se kush e ka vjedhur telefonin, pas verifikimit të policisë të njëjtit kanë kuptuar se personi 

i cili ka vjedhur telefonin i ka bërë thirrjet transfer,     

 

Gjykata duke vlerësuar të gjitha provat një nga një dhe të gjitha së bashku, në përputhje me nenin 

361 të KPPRK-së, për veprën penale të përshkruar në dispozitivin e akuzës ka vërtetuar këtë gjendje 

faktike. 

 

Nga shkresat e çështjes dhe nga provat që janë proceduar në këtë çështje penale juridike, si 

dëshmitë e dëshmitarëve: S.TH., T.D., H.L. nuk janë kontestuese   faktet:  se është thyer-vjedhur banesa e 

të dëmtuarës S.TH. në ..., gjithashtu nga dëshmitarët, L.K., F.P. u vërtetua dhe nuk u kontestua as nga i 

akuzuari se telefoni i markës “Nokia”, është shitur nga A.D. tek L.K. i cili merret me shitblerjen dhe 

servisimin e telefonave dhe është pronar i kioskës me firmën “.....” , nga deklarata e dëshmitarit F.K. 

gjykata vërtetoi se në telefonin e tij ka pranuar thirrje –transfere nga telefoni i vjedhur vetëm e vetëm për 

ti humbur gjurmët e telefonit të vjedhur gjë që është vërtetuar nga hetuesit policor. 

 Gjykata në tërsi i ka kushtuar besim dëshmisë së të dëmtuarës në cilësi të dëshmitares S.TH. si 

dhe dëshmitarëve, hetuesit policor H.L., T.D., L.K., F.P., F.K., ngase dëshmitë e tyre kanë qenë bindëse, 

në përputhje njëra me tjetrën si dhe me provat tjera materiale, me foto-dokumentacionin i cili gjendet në 

shkresat e lëndës, ku shihet kjartë dëmtimi i shtëpisë, vërtetimi mbi konfiskimin se sendeve , vërtetimi 

mbi kthimin e sendeve si dhe informacioni nga PTK-ja, gjithashtu dëshmia e të bashkëakuzuarit N.D. se 

vjedhjen e kanë kryer së bashku me të akuzuarin A.D., mbështet edhe nga deklarata e dëshmitarit L.se 

telefonin e vjedhur e ka blerë nga A.D. gjë që nuk kontestohet as nga i akuzuari se telefoni i cili ka 

rezlutuar të jetë i vjedhur ia ka shitur L.K.. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe mbrojtjen e të akuzuarit mirëpo mbrojtjes së tij gjykata nuk ia fali 

besimin pasi  e konsideron të pa bazuar dhe  këtë e ka bërë me qëllim që t’i shmanget përgjegjësisë penale 

për veprën për të cilën akuzohet, i akuzuari gjatë fazës së hetimeve ka dhënë versione të ndryshme lidhur 

me telefonin të cilin nuk e kontestoi se e ka shitur tek L.K., fillimisht njëra deklaratë ka qenë se telefonin 

e ka marr nga N.D. në emër të një borxhi të më hershëm në shumë prej 10 euro, versioni tjetër ka marr një 

telefon nga N.D. duke mos precizuar arsyen pse dhe si e ka marr këtë telefon nga N.D., e në mbrojtjen e 

tij në gjykatore deklaron se telefonin e markës “ Nokia”  të cilin e ka shitur tek L.K. e ka gjetur në afërsi 

të parkut të qytetit, pra i njëjti bie në kundërshtim me deklaratat e tij. 

Nga provat që u elaboruan më lartë, qartë rezulton se janë përmbushur të gjitha elementet 

objektive dhe subjektive të veprës  penale  vjedhje e rëndë nga neni 253 parag. 1 nën parag.1 të KPK-së. 

Me rastin e vendosjes mbi llojin dhe lartësinë e sanksionit penal ndaj të akuzuarit për veprën 

penale që e ka kryer, gjykata  vlerësoi të gjitha rrethanat të cilat në kuptim të nenit 74 të KPRK-së, 

ndikojnë që dënimi të jetë më i lehtë apo më i rendë, ashtu që si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin mori:  
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sjelljen korrekte në gjykatore, moshën relativisht të re në kohën e kryerjes së veprës penale, koha nga 

kryerja e veprës penale, si rrethana rënduese gjykata mori,  rrezikshmërinë shoqërore, dëmin e shkaktuar 

të dëmtuarës, andaj gjykata vlerëson se me shqiptimin e dënimit me burgim efektiv e me mundësi pagimi 

me të holla është i mjaftueshëm për arritjen e qëllimit të dënimit në segmentin prevencionit individual dhe 

gjeneral. andaj bazueshëm mund të pritet që ky  dënim do të ndikoj pozitivisht në përmirësimin  e të 

akuzuarit, do të ketë ndikim edukativ edhe ndaj qytetarëve  tjerë që në të ardhmen mos të  kryejnë vepra 

penale, sikundër që do t’i kontribuojnë disiplinës dhe përgjegjësisë më të madhe të qytetarëve në 

përgjithësi. 

           E dëmtuara S.TH., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

            

           Vendimin mbi paushallin gjyqësor gjykata e mbështeti  në dispozitat e nenit 453 lidhur me nenin 

450  të KPPRK-së.  

 

 

Gjykata  nga të cekurat  më lartë e në mbështetje të nenit 365 ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.        

              GJYKATA THEMELORE NE GJILAN- DEGA NE KAMENICE, 

                                                     P.nr.300/2011, më dt.25.04.2016  

 

   Procesmbajësja                                                                                                             Gjyqëtarja  

 ______________ ________________ 

Emine Zubaku,d.v.                                                                                                 Valbonë Dërvodeli,d.v. 

         

           Këshilla Juridike: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej                                                   

                                      15 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit, Gjykatës së      

                                       Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 


