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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – Departamenti për Krime të Rënda, duke 

vendosur sipas kryetarit të trupit gjykues Naser Maliqi, me anëtarët e trupit gjykues Veli Kryeziu 

dhe Islam Thaçi, me zyrtaren ligjore Zahide Rexhepi, në çështjen penale të të akuzuarës L. S nga 

Kamenica, për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 2 nënparagrafi 2.1 

të KPRK-së, të cilën e mbron sipas autorizimit avokat Ymer Huruglica nga Gjilani, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, PP. I nr. 210/2014 e datës 17.11.2014, pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, më datë 24.09.2018 shpall, ndërsa më datë 

25.09.2018 përpilon këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

Ndaj të akuzuarës L. S., nga babai G. dhe nëna H., e lindur G., e lindur më ... në 

Kamenicë, momentalisht jeton në Prishtinë në lagjen . - prapa AAK-së, ndërsa vendbanimin e ka 

në Kamenicë në rrugën “.” pn., ka të kryer fakultetin ekonomik, e pamartuar, e gjendjes së varfër 

ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTORE 

SEPSE 

 

Në periudhën kohore nga data 09.07.2014 e deri më datë 14.09.2014, duke qenë në 

pozitën e arkatares në QT “..” në Kamenicë, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm pasuror 

ka kryer vjedhje të rëndë në dëm të të dëmtuarës QT “..” në atë mënyrë që gjatë punës së saj në 

arkë në qendrën tregtare në fjalë, në vazhdimësi kishte arkëtuar mallin e shitur në arkën e saj, por 

në fund pas arkëtimit i kishte fshirë të dhënat në arkë, duke i tërhequr dhe përvetësuar të hollat 

nga arka dhe asgjësuar kuponat fiskalë për artikuj të ndryshëm e që në bazë të raportit 

përfundimtar rezulton se kësaj qendre tregtare t’i ketë shkaktuar dëm material në lartësi prej 

15.686.29 euro.  

 

- Me çka ka kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 2 nënparagrafi 

2.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Andaj, në bazë të nenit 4, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 73, 74, 75, 76 dhe nenit 365, 450 dhe 

463 paragrafi 1 dhe 2 të KPPRK-së    

                                                                                                              

I SHQIPTON 

 

Dënim me burg në kohëzgjatje prej 180 (njëqindetetëdhjetë) ditëve, në të cilin dënim do 

t’i llogaritet edhe koha e qëndrimit në arrest shtëpiak prej 19.10.2014 deri më 04.12.2014, ndërsa 

me kërkesën e të akuzuarës, pjesa e mbetur e dënimit me burg prej 134 ditësh i zëvendësohet me 

dënim me gjobë në shumë prej 1.500 (njëmijëepesëqind) euro, të cilin dënim është e detyruar ta 

paguajë në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.    

 



Detyrohet e pandehura që të dëmtuarës QT “...” në Kamenicë, t’ia kompensojë dëmin e 

shkaktuar në shumë prej 15.686.00 (pesëmbëdhjetëmijëegjashtëqindetetëdhjetëegjashtë) euro, në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Detyrohet e pandehura që në emër të paushallit gjyqësor kësaj gjykate t’i paguajë shumën 

prej 50 euro, ndërsa shpenzimet e procedurës sipas llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate. 

 

ARSYETIM 

 

 Prokuroria Themelore në Gjilan – Departamenti për Krime të Rënda, më datë 17.11.2014 

ka ngritur aktakuzë PP. I nr. 210/2014 kundër të akuzuarës Linda Sadiku, për shkak të veprës 

penale vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 2 nënparagrafi 2.1 të KPRK-së dhe ka kërkuar që 

pas shqyrtimit gjyqësor e njëjta të shpallet fajtore dhe të dënohet me dënim meritor sipas ligjit. 

 

 Në seancën gjyqësore të mbajtur me datë 24.09.2018 e akuzuara ka pranuar fajësinë për 

veprën penale që i vihet në barrë, ka kërkuar falje, ka shprehur pendim dhe i ka premtuar 

gjykatës se në të ardhmen nuk do ta përsërisë një gjë të tillë. 

 

 Pas marrjes së mendimit nga ana e prokurorit të shtetit dhe avokatit mbrojtës, gjykata e 

ka aprovuar pranimin e fajësisë për të akuzuarën Linda Sadiku, për shkak të veprës penale 

vjedhje e rëndë nga nenit 327 paragrafi 2 nënparagrafi 2.1 të KPRK-së, sepse ky pranim i 

fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare, duke i ditur pasojat e pranimit të fajësisë, pas 

konsultimit me avokatin e saj mbrojtës dhe se ky pranim është në përputhje me provat që 

gjenden në shkresat e lëndës dhe atë: procesverbalin mbi bastisjen e shtëpisë dhe objekteve 

përcjellëse të të akuzuarës L. S.u, konfiskimin e përkohshëm të sendeve i datës 23.09.2014, 

fotodokumentacionin nga vendi i ngjarjes, formulari mbi konfiskimin e dëshmive i datës 

25.09.2014, raporti mbi regjistrimin e mallit në mungesë në qendrën tregtare në Kamenicë i datës 

24.09.2014, CD-ja me videoincizim nga “...” në Kamenicë dhe ekspertiza financiare e kryer nga 

eksperti Riza Blakaj, e dorëzuar në këtë gjykatë më datë 30.04.2015. 

 

 Gjatë matjes dhe shqiptimit të dënimit gjykata ka pasur parasysh pranimin e veprës 

penale pa asnjë hezitim, gjendjen e varfër ekonomike, moshën relativisht të re të të akuzuarës kur 

ka ndodhur vepra penale në vitin 2014, se është studente, për këtë arsye të njëjtës iu shqiptua 

dënim me burg nën minimumin ligjor, me kohëzgjatje prej 180 (njëqindetetëdhjetë) ditësh, në të 

cilin i është llogaritur edhe koha e qëndrimit në arrest shtëpiak sikur në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

 Pas shpalljes së aktgjykimit, e akuzuara dhe avokati i saj mbrojtës kanë kërkuar nga 

gjykata që pjesa e mbetur e dënimit me burg të zëvendësohet me dënim me gjobë, gjë të cilën 

gjykata e ka aprovuar, ashtu që të akuzuarës L. S. dënimi i mbetur me burg i është zëvendësuar 

me dënim me gjobë në shumë prej 1.500 (njëmijëepesëqind) euro, të cilin është e obliguar ta 

paguajë në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, për të cilin dënim 

gjykata konsideron se do të ndikojë pozitivisht tek e akuzuara dhe rrethi i saj që të mos përsëriten 

këto vepra penale. 

 

 Gjykata gjithashtu ka detyruar të akuzuarën që në emër të kërkesës pasurore juridike të 

dëmtuarës “...” në Kamenicë t’ia paguajë shumën prej 15.686.00 

(pesëmbëdhjetëmijëegjashtëqindetetëdhjetëegjashtë) euro, në emër të kompensimit të dëmit. 



 

 E akuzuara gjithashtu është detyruar që në emër të paushallit gjyqësorë t’i paguajë kësaj 

gjykate shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro, ndërsa shpenzimet e procedurës sipas llogarisë 

përfundimtare të kësaj gjykate.  

 

 Për këtë arsye u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti për Krime të Rënda 

Më 25.09.2018 

 

Zyrtarja ligjore                 Kryetari i trupit gjykues 

Zahide Rexhepi                         Naser Maliqi  

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët e pakënaqura mund të ushtrojnë ankesë 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, e 

nëpërmes kësaj gjykate. 


