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Numri i lëndës: 2019:261460 

Datë: 21.11.2019 

Numri i dokumentit:     00666755 

 P.nr.1010/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE GJILAN/ Departamenti i përgjithshëm, përmes gjyqtarit 
të vetëm gjykues Veli Kryeziu, me sekretaren juridike Fikrije Rexhepi, ne çështjen 
penale ndaj të pandehurit F.P nga Mitrovica të cilin sipas autorizimit e mbron  av. Ilir 
Shaqiri nga Gjilani ka kryer veprën penale Vjedhje e rëndë nga neni 327, paragrafi 1, 
nënparagrafi 1 dhe paragrafi 2 lidhur me nenin 31dhe 81 të KPRK-së, sipas aktakuzës 
së Prokurorisë Themelore në Gjilan, PP.II.nr.946/2019 të datës 14.10.2019, të cilën e 
përfaqëson Prokurori i Shtetit Shefik Memeti, pas mbajtjes të shqyrtimit fillestar më 
datë 11.11.2019 publikisht shpalli, ndërsa më 21.11.2019, përpiloi këtë:  

A K T GJ Y K I M 

I pandehuri F.P nga i ati B..., e ëma F.., e lindur S..,  i lindur më ... në Mitrovicë, 
me vendbanim në fshatin ... , Komuna e Mitrovicës, ka të kryer shkollën fillore, i  
martuar, baba i katër fëmijëve, i pa punë, i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, 
shtetas i R. Kosovës,  më parë i dënuar. 

 
ËSHTË FAJTOR 

Sepse 
 

 I pandehuri pajtohet që të pranoj fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës 
PP.II.nr.946/2019 për veprën penale Vjedhje e rëndë nga neni 327, paragrafi 1, 
nënparagrafi 1 dhe paragrafi 2 lidhur me nenin 31 dhe 81 të KPRK-së, vepra penale të 
kryera në vazhdimësi në territorin e komunës së Novobërdës dhe Kamenicës në 
intervalet kohore nga viti 2018 e gjerë në Prill të vitit 2019.  
 

Prandaj gjykata duke ju referuar marrëveshjes së arritur me shkrim mbi pranimin 
e fajësisë të pandehurit F.P, në bazë të dispozitës ligjore dhe neneve  
4,7,17,41,42,43,45,73,74,75,76, si dhe neneve 233 dhe 365 dhe 451 të Kodit Procedurës 
Penale të Republikës së Kosovës, të pandehurin: 
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E G J Y K O N 
 

• Dënim me burgim efektiv në kohëzgjatje prej dy (2) vite e tetë (8) 
muaj, dënim i cili do të ekzekutohet në afatin prej 15 ditëve nga dita kur 
aktgjykimi bëhet i plotfuqishëm. 
 

• Në dënimin e shqiptuar me burg të pandehurit të i llogarit edhe koha                       
e kaluar në paraburgim nga data 19.06.2019 deri në datën 11.11.2019. 

 
• Obligohet i pandehuri që të paguajë shpenzimet e procedurës penale dhe 

paushallin gjyqësor në shumën prej pesëdhjetë (50) euro, si dhe taksa për 
kompensimin e viktimave të krimit, në shumën prej tridhjetë (30) euro, 
në bazë të nenit 39 paragrafi 3, nën paragrafi 1.3 të Ligjit për 
Kompensimin e Viktimave të Krimit, në afat prej 15 ditësh pas 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 
dhunshëm. 

 
• Të dëmtuarit G.S, I.M, N.M, J.M, B.I nga Komuna e Novobërdës, G.A, 

I.A, K.R, A.H, B.R, S.S dhe B.D nga Komuna  e Kamenicës për 
kërkesën pasurore – juridike udhëzohen në kontest civil 

A R S Y E T I M 
1. Historiku i procedurës 

 
Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, më datë 

14.10.2019  ka ngritur aktakuzën e lartcekur, ndaj të pandehurit F.P nga Mitrovica, për 
shkak të veprës penale të Vjedhjes së rëndë nga neni 327, paragrafi 1, nënparagrafi 1 
dhe paragrafi 2 lidhur me nenin 31dhe 81 të KPRK-së. Po ashtu me datën 08.11.2019, 
në këtë gjykatë është dorëzuar edhe një marrëveshje për pranimin e fajësisë lidhur në 
mes Prokurorisë Themelore në Gjilan/Departamenti i përgjithshëm në njërën anë dhe në 
anën tjetër të pandehurit me mbrojtësin e tij sipas autorizimit av.Ilir Shaqiri. Sipas kësaj 
marrëveshje, kësaj Gjykate i është rekomanduar, që ndaj të pandehurit F.P për të veprës 
penale të Vjedhjes së rëndë nga neni 327, paragrafi 1, nënparagrafi 1 dhe paragrafi 2 
lidhur me nenin 31dhe 81 të KPRK-së, t’i shqiptoj dënim me burg kumulativ prej 
burgim efektiv në kohëzgjatje prej dy (2) vite e tetë (8) muaj, dënim i cili do të 
ekzekutohet në afatin prej 15 ditëve nga dita kur aktgjykimi bëhet i plotfuqishëm. 

 

2. Vlerësimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 
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Në shqyrtimin fillestar dhe publik, të mbajtur më datë 11.11.2019 gjykata pas 
dëgjimit të palëve dhe të mbrojtësit, ka pranuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, 
ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë. Në këtë 
aspekt gjykata ka konstatuar se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 
të fajësisë, se pranimi është bërë në mënyrë vullnetare nga i pandehuri dhe pas 
konsultimit të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, se i pandehuri nuk ka qenë në as një 
mënyrë i detyruar apo i shtrënguar në as një mënyrë të pranoj fajësinë, se pranimi i 
fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe se nuk ekziston as një 
nga rrethanat e parapara në nenin 253 paragrafi 1 të KPP-se. 

3. Gjendja faktike e vërtetuar 
 
Duke u bazuar në të lartcekurat, gjyqtari i vetëm gjykues vërtetoi këtë gjendje 

faktike: se i pandehuri, ka kryer veprën penale Vjedhje e rëndë nga neni 327, paragrafi 
1, nën paragrafi 1 dhe paragrafi 2 lidhur me nenin 31dhe 81 të KPRK-së. 

4. Elementet e veprës penale   

Gjykata, pas dëgjimit të deklaratave të palëve dhe të mbrojtësit lidhur me 
dënimin, e ka shpallur fajtor të pandehurin, për shkak se i njëjti ka kryer Vjedhjes së 
rëndë nga neni 327, paragrafi 1, nënparagrafi 1 dhe paragrafi 2 lidhur me nenin 31dhe 
81 të KPRK-së, ngase veprimet e të njëjtit i përmbajnë të gjitha tiparet e veprës penale 
dhe se për të njëjtën është edhe penalisht përgjegjës. Kjo për faktin se i njëjti e ka 
pranuar edhe vet. 

Në nenin 327, paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së 
Vjedhje e rëndë, konsiderohet: 

 
1. Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 të këtij Kodi, dënohet me gjobë 
dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse: 
 
1.1. vepra është kryer duke thyer, kaluar apo depërtuar me forcë në veturat e mbyllura, 
ndërtesat, dhomat, arkat, sanduqet apo hapësirat tjera të mbyllura ose duke hequr 
pengesat 
tjera me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme; 
 
 Në nenin 28 të KPRK-së, Tentativa konsiderohet: 
 
1. Kushdo që me dashje ndërmerr veprime për kryerjen e veprës penale por vepra nuk 
është kryer ose elementet e veprës penale nuk janë realizuar, konsiderohet se ka tentuar 
të kryejë vepër penale. 
2. Tentativa për të kryer vepër penale për të cilën mund të shqiptohet dënimi me tre ose 
më shumë vjet burgim dënohet. Tentativa për të kryer ndonjë tjetër vepër penale 
dënohet vetëm nëse shprehimisht parashihet me ligj. 
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3. Personi që tenton të kryejë vepër penale dënohet si të kishte kryer veprën penale, por 
dënimi mund të zbutet. 
 
 Në nenin 31, bashkëkryerja konsiderohet: 
 
Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në 
kryerjen e veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë 
mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për 
vepër penale. 
 

1. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit     
 
Gjykata, me rastin e shqiptimit të dënimit, ka vlerësuar se duhet të pranohet 

rekomandimi i paraqitur me marrëveshjen për pranimin e fajësisë, që të pandehurit ti 
shqiptohet dënim me burgim efektiv në kohëzgjatje prej dy (2) vite e tetë (8) muaj duke 
filluar nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, ngase ka vlerësuar se duke i 
marrë për bazë të gjitha rrethanat e shënuara më poshtë, të cilat duke i ndërlidhur njëra 
me tjetrën, janë vlerësuar rrethana posaçërisht lehtësuese, ky dënim do të jetë një dënim 
i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës penale. Me rastin e matjes së dënimit e të 
pandehurit, gjykata ka marrë për bazë të gjitha rrethanat që ndikojnë në llojin dhe 
lartësinë e dënimit, të parashikuara në nenin 69 dhe 72 të KPRK-së, Kështu, si rrethanë 
posaçërisht lehtësuese, mbi bazën e së cilës gjykata e ka zbutur dënimin dhe ndaj të 
akuzuarit ka shqiptuar dënim nën minimumin e posaçëm, është fakti se i pandehuri ka 
arritur marrëveshjen për pranimin e fajësisë me Prokurorinë Themelore në Gjilan / 
Departamenti i përgjithshëm. Gjithashtu, si rrethana posaçërisht lehtësuese, gjykata ka 
marrë dhe faktin se i pandehuri ka bashkëpunuar me prokurorinë e shtetit, se pranimin e 
fajësisë e ka bërë në të gjitha fazat e procedurës penale, se i pandehuri është penduar 
thellë për kryerjen e kësaj vepre penale, e se i njëjti ka premtuar se nuk do të kryej 
vepra tjera penale, sjellje korrekte gjatë seancës dëgjimore. Këto janë rrethana, që 
tregojnë se edhe me një dënim më të butë mund të arrihet qëllimi i dënimit dhe i 
akuzuari me të drejtë mund të pritet që në të ardhmen nuk do të kryej vepra tjera penale. 
Ndërsa, rrethanë rënduese është vjedhjet  e rënda dhe tentim vjedhjet të cilët i njëjti i ka 
bërë. 

6. Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e 
përgjegjësisë penale të pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar         

Gjykata, ka konstatuar se me dënim burgim, mund të arrihet edhe qëllimi i 
dënimit, nga neni 41 i KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga 
kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij, të parandalojë 
personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për 
veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.  

7. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale  
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Duke e pasur natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare e të 
pandehurit, gjykata, duke u bazuar nenin 453 paragrafi 1 të KPP, ka vendosur që të 
pandehurin ta detyrojë për ta paguar shpenzimet e procedurës penale, dhe paushallin 
gjyqësor, si dhe taksa për Kompensimin e Viktimave në afat prej                           
pesëmbëdhjetë (15) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë.  
 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lart, është vendosur si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi. 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 
Divizioni Penal 

P.nr. 1010/19, më 21.11.2019 

Sekretarja juridike,                                                                                      Gjyqtari, 
Fikrije Rexhepi                                                                                        Veli KRYEZIU  

 

KËSHILLA JURIDIKE : Ky aktgjykim është i formës së prerë, ditën e 
shpalljes së aktgjykimit në pajtim me nenin 233 par.12 pika 1, dhe pika 3. të KPPRK-
së. 

 


