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Numri i lëndës: 2018:067780 

Datë: 27.02.2020 

Numri i dokumentit:     00862225 

                              P.nr.1065/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 

gjykues Rilind Sermaxhaj, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Eronita Llapashtica, në çështjen 

penale kundër të pandehurit B.B nga Gjilani, për shkak të dy veprave penale vjedhje nga neni 

325 paragrafi 1 të KPRK-së, veprës penale vjedhje nga neni 325 paragrafi 2 i KPRK-së si dhe 

veprës penale posedim i paautorizuar i narkotikëve  substancave psikotrope ose analoge neni 

275 paragrafi 1 të KPRK-së, duke vepruar sipas aktakuzave të Prokurorisë Themelore në 

Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm, me numër PP.II.nr.1818/2018, të datës 21.11.2018, 

PP.II.nr.1844/2018 të datës 22.11.2018, PP.II.nr.92/19 të datës 21.01.2019 dhe PP.II.nr.94/19 

pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me datë 19.02.2020, mori dhe publikisht me datë 

21.02.2020 shpalli këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

I pandehuri B.B nga babai  A...  dhe nëna Sh..., e lindur D..., i lindur me datë ..., n; qytetin e ... 

në Zvicër ndërsa me vendbanim në Gjilan rruga “...”, ka të kryer shkollën e mesme,  i pa 

martuar,  i pa punë,  i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

ËSHTË FAJTOR 
 

I 

 

Sepse me datë 13.08.2018, rreth orës 22:00 h, në Gjilan. Rruga: “Halim Orana” me qëllim të 

përvetësimit të kundërligjshëm për vete, nga furra “D...” e të dëmtuarit B.Ç nga Gjilani, i 

pandehuri B.B ka marrë një kuti të qelqit në të cilën ishin hedhur rreth 100 euro, për t’i 

ndihmuar familjet skamnore, në atë mënyrë  që shkon në këtë furrë e huton shitësin duke e 

pyetur për pasvordin e Wireless-it dhe më pas e merr kutinë e përmendur dhe largohet në 

drejtim të pa njohur, me ç’rast të dëmtuarin e dëmton për atë kuti të qelqit dhe paratë të cilat 

ishin të destinuara për skamnor.   
 

-Me çka ka kryer veprën penale vjedhja nga neni 325 paragrafi 1 i KPRK-ës, 
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II 
 

Sepse me datë 22.12.2018, rreth orës 22:40 minuta, në lokalin “M..- P...” që ndodhet në rrugën 

“...” në Gjilan, i pandehuri B.B, me dashje dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm 

pasuror për vete apo për tjetrin, ka kryer vjedhje në dëm të të dëmtuarit pronarit të “M.. P..”, 

ashtu që në momentin kur shitësja ka qenë duke i paketuar kiflet të cilat paraprakisht i kishte 

porositur i pandehuri, i njëjti nga tavolina shërbyese vjedhë kutin e plastikës në të cilën kanë 

qenë të grumbulluara të holla nga qytetarët për bamirësi, kështu që i pandehuri me veprimet e 

tij shkakton dëm material të dëmtuarit, në shumë prej 100 euro. 
 

-Me çka ka kryer veprën penale vjedhja nga neni 325 paragrafi 1 i KPRK-ës. 
 

III 
 

Me datë 31.10.2018, rreth orës 22:00 h,  në lagjen Dardania I rruga: ”Beqir Musliu”, afër 

furrës së bukës “A...” në Gjilan, i pandehuri B.B, ka poseduar substancë narkotike të llojit 

“Marihuanë”, në atë mënyrë që gjatë kontrollimit rutinor nga njësia e policisë DHTN-ës, në 

xhepin e të pandehurit është gjetur në posedim substancë narkotike, me ç’rast i pandehuri nga 

njësia e DHTN-së, është shoqëruar në Stacionin e Policisë në Gjilan, ku sasia e substancës 

narkotike të gjetur, ka rezultuar substancë narkotike e llojit “Marihuanë” dhe peshon 0.5 gram, 

në këtë mënyrë është vërtetuar se i pandehuri me veprimet e veta pa leje dhe autorizim ka 

poseduar substancë të rrezikshme narkotike.    
 

-Me çka ka kryer veprën penale posedim i paautorizuar i substancave psikotropike ose analoge 

nga neni 275 paragrafi 1 të KPRK-ës. 
 

IV 
 

Me datë 21.12.2018 , rreth orës 22:55 minuta, në restaurant “K...” në Gjilan, i pandehuri B.B, 

me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vete, ka vjedhur në dëm të të dëmtuarit 

A.B, në atë mënyrë që i njëjti ka hyrë në restaurantin “K...” dhe nga aty ka vjedhur arkën me 

para të metalta, e cila ishte vendosur mbi banak dhe në të mblidheshin parat e lëna bakshish për 

punëtorët e restaurantit, i pandehuri arkën me para e fsheh me palltë dhe pa u hetuar ikë  dhe 

largohet nga vendi i ngjarjes, në këtë mënyrë i pandehuri me veprimet e veta, të dëmtuarit i 

shkakton dëme material në vlerë prej 40 euro.  
 

-Me çka ka kryer veprën penale vjedhja nga neni 325 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të 

KPRK-ës. 
 

Andaj gjykata në bazë të neneve 4,41,42,43,45,46,73,74,75 dhe 76 të KPRK-ës dhe nenit 248 e 

365 të KPP-ës të pandehurit B.B i shqipton: 
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Për veprën penale nga pika I e dispozitivit këtij aktgjykimi i shqiptohet dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej nga 7 (shtatë) muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind euro),  
 

Për veprën penale nga pika II e dispozitivit këtij aktgjykimi i shqiptohet dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej nga 6 (gjashtë) muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej 300 € (dyqind euro),  
 

Për veprën penale nga pika III e dispozitivit këtij aktgjykimi i shqiptohet dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve dhe dënim me gjobë në shumën prej 300 € dhe 
 

Për veprën penale nga pika IV e dispozitivit këtij aktgjykimi i shqiptohet dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 2 (dy) muaj. 
 

Në bazë të nenit 80 paragrafi 1 të KPRK-ës, të pandehurit B.B për veprat penale të lartcekura i 

shqiptohet: 
 

DËNIMIN UNIK ME BURGIM DHE DËNIM ME GJOBË 
 

Ashtu që të pandehurit B.B për veprat penale të përshkuara si në pikat I, II,  III dhe IV të  

dispozitivit të këtij aktgjykimi i shqiptohet dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej nga 1 

(një) viti e  6 (gjashtë) muaj si dhe dënim me gjobë në shumë të përgjithshme prej nga 800 € 

(tetëqind euro), të cilat dënime do të ekzekutohen në afat prej 15 ditësh pasi që ky aktgjykim të 

merr formën e prerë. 
 

Nëse i pandehuri nuk dëshiron, nuk mundet ose nuk është në gjendje ta paguaj dënimin me 

gjobë atëherë dënimi me gjobë do ti zëvendësohet në dënim me burgim  në atë mënyrë që për 

çdo 20 € (njëzet euro) do ti caktohet një ditë burgim. 
 

Në bazë të nenit 62 paragrafi 2 pika 2.7, nenit 69 dhe nenit 275 paragrafi 3 të KPRK-së, të 

pandehurit të lartcekur i shqiptohet edhe: 
 

DËNIMI PLOTËSUES 
 

Ashtu që nga i pandehuri B.B, KONFISKOHET substanca narkotike e llojit “Marihuanë”, në 

peshë prej 0.5 gram, e cila pasi ky aktgjykim të merr formën e prerë duhet të shkatërrohet nga 

ana e komisionit të formuar nga kryetari i kësaj gjykate-sektori për ekzekutimin e sanksioneve 

penale të cilët duhet te përpilojnë procesverbal për shkatërrimin e sendit të konfiskuar dhe të 

njëjtin duhet t’ia bashkëngjesin lëndës përkatëse. 

 

REFUZOHEN propozimet e prokurorit të shtetit që të obligohet i pandehuri i lartcekur që të 

bëjë kompensimin e dëmit të shkaktuar ndaj të dëmtuarve B.Ç dhe marketit “M.. P..”. 

 

Të dëmtuarit B.Ç, përfaqësuesi i marketit “M.. P..”- L.K dhe A.B në bazë të nenit 463 paragrafi 

1 dhe 2 të KPP-ës  për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest  të rregullt 

juridiko civil. 
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Obligohet i pandehuri që të paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 50 € (pesëdhjetë euro)  

dhe shumën prej 30 € (tridhjetë euro) për kompensimin e viktimave të krimit, të gjitha këto 

brenda afatit prej 15 ditëve nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë, në kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

A R S Y E T I M 
 

1.Rrjedha e çështjes 
 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzat me numër 

PP.II.nr.1818/2018, të datës 21.11.2018, PP.II.nr.1844/2018 të datës 22.11.2018, PP.II.nr.92/19 

të datës 21.01.2019 dhe PP.II.nr.94/19, kundër të pandehurit B.B për shkak të dy veprave 

penale vjedhje nga neni 325 paragrafi 1 të KPRKK-së, veprës penale vjedhje nga neni 325 

paragrafi 2 i KPRK-së si dhe veprës penale posedim i paautorizuar i narkotikëve  substancave 

psikotrope ose analoge neni 275 paragrafi 1 të KPRK-së. 
 

Me datë 15.01.2020, gjykata duke vepruar sipas detyrës zyrtare si dhe duke pasur parasysh se 

ndaj të pandehurit B.B në këtë gjykatë njëkohësisht janë duke u zhvilluar 4 (katër) procedura 

penale në të njëjtën kohë,  për shkak të ekonomizimit të procedurës penale në kuptim të nenit 

35 të KPP-ës, mori aktvendim procedural me të cilin bashkoi procedurat penale ndaj të 

pandehurit të lartcekur dhe atë për lëndët P.nr.1065/18, P.nr.1067/19, P.nr.82/19 dhe 

P.nr.84/19, në mënyrë që ndaj të njëjtit të zhvillohet një procedurë e vetme penale ndërsa me 

datë 19.02.2020, pranë kësaj gjykate është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar në të cilën ishin 

prezent prokurori i shtetit dhe i pandehuri B.B. Në këtë seancë  pas leximit të dispozitivave të 

aktakuzave PP.II.nr.1818/2018, PP.II.nr.1844/2018, PP.II.nr.92/19 dhe PP.II.nr.94/19 nga ana 

e prokurorit të shtetit, i pandehuri ka deklaruar se i ka kuptuar në tërësi dispozitivat e 

aktakuzave dhe veprat penale për të cilat akuzohet dhe se e pranon fajësinë për kryerjen e 

këtyre veprave penale me ç ‘rast gjykata pas dëgjimit të palëve dhe në pajtim me nenin 248 

paragrafi 1 të KPRK-ës, ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar fajësinë nga ana e të 

pandehurit. 
 

2.Vlerësimi i pranimit të fajësisë 
 

Gjykata pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar në të cilin kanë qenë prezente palët e lartcekura dhe 

pas dëgjimit të palëve ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar fajësinë e të pandehurit për 

veprën penale për të cilën akuzohet ngase ka konstatuar se janë plotësuar gjitha kushtet ligjore 

për një gjë të tillë si në kuptim të nenit 248 paragrafi 1 të KPP-së dhe se pranimi i fajësisë nga 

ana e të pandehurit nuk është kundërshtuar nga ana e palëve prezente. Në këtë aspekt gjykata 

ka konstatuar se i pandehuri e ka kuptuar drejtë natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se 

pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga ana e të pandehurit pas njoftimit lidhur me 

pasojat dhe benefitet e pranimit të fajësisë, se i pandehuri nuk ka qenë i detyruar ose i 

shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranojë fajësinë, se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e 

çështjes të cilat i përmban aktakuza përkatësisht ky pranim gjen mbështetje edhe në provat 

materiale si  deklaratat e të pandehurit B.B të dhëna në stacionin policor në Gjilan në të cilat i 

njëjti i ka pranuar në tërësi veprat penale të cilat i vihen në barrë, deklaratat e të dëmtuarve B.Ç 
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dhe A.B, deklaratat e dëshmitarëve A.D,  V.B, Z.F, F.K dhe S.H, CD me video incizim, 

informacionet për të kaluarën kriminale të të pandehurit, raporti informues i incidentit me 

numër 2018-CA-1673, i datës 09.01.2019, raporti i hetuesit, raporti zyrtar policor, raporti 

fillestar i incidentit 2018-DHTN-1014, i datës 31.10.2018, fotokopja e letërnjoftimit në emër të 

të pandehurit, raporti i shpejtë i datës 31.10.2018, vërtetimi për sekuestrimin e përkohshëm të 

substancës narkotike dhe raporti i testit fushor, raporti fillestar i incidentit me numër 2018-CA-

1693 i datës 08.01.2019, po ashtu me rastin e pranimin të fajësisë nga ana e të pandehurit 

gjykata gjeti se aktakuzat nuk përmbajnë asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 
 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se i pandehuri B.B, ka 

kryer dy vepra penale vjedhje nga neni 325 paragrafi 1 të KPRK-së, veprën penale posedim i 

paautorizuar i narkotikëve,substancave psikotrope ose analoge neni 275 paragrafi 1 të KPRK-

së dhe veprën penale vjedhje nga neni 325 paragrafi 2 i KPRK-së, në kohën, vendin dhe 

mënyrën e përshkruar si në pikat I, II, III dhe IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 
 

4. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 
 

Gjykata me rastin e matjes së dënimit ka vlerësuar që të pandehurit ti shqiptohet dënim unik 

me burg ne kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej 

700 € (shtatëqind euro), ngase duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe provat të cilat 

gjinden në shkresat e lëndës, ky dënim do të jetë i drejtë, në harmoni me peshën e veprës 

penale dhe përgjegjësinë penale të kryesit dhe si i tillë me këtë dënim mund të arrihen qëllimet 

e dënimit në kuptim të nenit 41 të KPRK-ës, gjithashtu gjykata me rastin e matjes së dënimit ka 

marrë për bazë edhe rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit duke u bazuar në 

nenet 73,74,75 dhe 76 të KPRK-së, ashtu që me rastin e matjes së dënimit gjykata mori 

parasysh shkallën e përgjegjësisë penale të kryesit përkatësisht formën e fajësisë së kryesit 

ngase nga shkresat e lëndës si dhe vet deklarimit të të pandehurit del qartë se i i njëjti veprat 

penale për të cilat është shpallur fajtor i ka kryer me dashje dhe atë dashje direkte gjithashtu 

gjykata mori parasysh edhe motivet e kryerjes së veprës penale ngase nga shkresat e lëndës si 

dhe vet deklarimit të të pandehurit del qartë i njëjti këto vepra i ka kryer vetëm e vetëm për 

qëllim të përfitimit të kundërligjshëm për vete, gjithashtu gjykata mori parasysh edhe sjelljen e 

mëparshme të kryesit ngase sipas informacioneve në shkresat e lëndës përkatësisht nga e 

kaluara e tij kriminale vërtetohet se i njëjti është i prirur të kryejë vepra penale e sidomos vepra 

penale kundër pasurisë dhe narkotikeve ndërsa me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së 

dënimit gjykata si rrethanë lehtësuese ka marrë  faktin se i njëjti ka pranuar fajësinë për 

kryerjen e veprave penale për të cilat është shpallur fajtor si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

pendimin e kryesit të cilin gjykata e pranoi si pendim real dhe të thellë, po ashtu faktin se i 

njëjti ka premtuar që në të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla e as vepra të tjera penale 

ndërsa si rrethanë rënduese gjykata për të akuzuarin mori parasysh se shkallën e lartë të dashje 

nga ana e të pandehurit për ti kryer këto vepra penale për të cilat i njëjti është shpallur fajtor 

ngase i njëjti me paramendim ka kryer veprat penale të vjedhjes ashtu siç përshkruhen në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi po ashtu si rrethanë rënduese gjykata mori edhe motivet e 

kryerjes së veprës penale ngase gjykata konstatoi se i pandehuri vepra penale kundër pasurisë 
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për të cilat është shpallur fajtor i ka kryer vetëm e vetëm për qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm për vete, po ashtu si rrethanë rënduese për të akuzuarin gjykata mori edhe 

faktin se veprat penale kundër pasurisë përfshinë disa viktima përkatësisht të dëmtuar dhe atë 

B.Ç, A.B dhe marketin “M.. P...” andaj duke u bazuar në të lartcekurat gjykata konsideron 

dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurit të lartcekur duke i marrë parasysh rrethanat e përmendura 

si më lartë është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e 

përgjegjësisë së të pandehurit po ashtu gjykata konsideron se me këtë dënim mund të arrihet 

edhe qëllimi i dënimit nga neni 41 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit 

nga kryerja e veprave penale dhe rehabilitimin e tij, parandalimin e personave të tjerë nga 

kryerja e veprave penale, shprehja e gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit 

dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 
 

5.Vendimi për shqiptimin e dënimit plotësues 
 

Gjykata duke u bazuar në nenin 62 paragrafi 2 nën paragrafi 2.7, dhe nenin 275 paragrafi 3 të 

KPRK-ës,  të pandehurit i ka shqiptuar edhe dënimin plotësues përkatësisht konfiskimin me të 

cilin dënim të njëjti i ka konfiskuar substancën narkotike të llojit “Marihuanë”, në sasi prej 0.5 

gram e cila të pandehurit i ishte sekuestruar nga ana e policisë, e cila substancë pasi që ky 

aktgjykim të merr formën e prerë duhet të shkatërrohet nga ana e komisionit të formuar nga 

kryetari i kësaj gjykate-sektori për ekzekutimin e sanksioneve penale të cilët duhet te 

përpilojnë procesverbal për shkatërrimin e sendit të konfiskuar dhe të njëjtin duhet t’ia 

bashkëngjesin lëndës përkatëse. 
 

6. Vendimi lidhur më kërkesën pasurore juridike 
 

Duke pasur parasysh se të dhënat në këtë çështje penalo juridike sa i përket kërkesës pasurore 

juridike nuk paraqesin bazë të sigurte të gjykim të plotë e as të pjesërishëm, gjykata  refuzoi 

propozimin e prokurorit të shtetit që i pandehuri B.B të obligohet që të dëmtuarëve B.Ç dhe 

“M...P..”, tua bëjë kompensimin e dëmit të shkaktuar andaj edhe në bazë të nenit 463 paragrafi 

1 dhe 2 të KPP-ës  të dëmtuarit B.Ç, përfaqësuesin e marketit “M.. P..”- L.K dhe A.B ,  gjykata 

për realizimin e kërkesës pasurore juridike i udhëzoi në kontest  të rregullt juridiko civil. 
 

7.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të të pandehurit, 

gjykata duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-së, ka vendosur që të pandehurin ta 

detyrojë t’i paguajë shpenzimet procedurale sipas përllogaritjes përfundimtare nga ana e 

gjykatës si dhe paushallin gjyqësor në shumën prej 50 € (pesëdhjetë euro) dhe shumën prej 30 

€ (tridhjetë euro) në emër të kompensimit të viktimave të krimit,  të gjitha këto në afat prej 15 

ditëve pasi që ky aktgjykim të merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm. 
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Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.1065/18, me datë  21.02.2020 

 

Zyrtarja Ligjore,       Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Eronita Llapashtica        Rilind Sermaxhaj 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


