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Numri i lëndës: 2019:074874 

Datë: 08.04.2019 

Numri i dokumentit:     00271643 

                      P.nr.131/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

gjykues Rilind Sermaxhaj, me pjesëmarrjen e procesmbajtëses Donika Latifi, në çështjen 

penale kundër të pandehurave A.B nga Fushë Kosova dhe F.A nga Ferizaj, për shkak  se në 

bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vjedhje nga neni 325 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së dhe veprën penale vjedhje nga neni 325 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-

ës, pas pranimit të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë me numër PP.II.nr.124/2019, të datës 

22.02.2019, të arritur ndërmjet Prokurorisë Themelore në Gjilan- Departamenti i Përgjithshëm 

në njërën anë dhe të pandehurave A.B dhe F.A në anën tjetër, pas mbajtjes së seancës 

dëgjimore lidhur me pranimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë më datë 26.03.2019, 

mori dhe publikisht shpalli ndërsa me datë 08.04.2019, përpiloi këtë: 

   

AKTGJYKIM 

 

E pandehura A.B, nga babai H... dhe nëna Xh..., e lindur K..., e lindur me datë ..., në Prishtinë, 

me vendbanim në ..., rruga “...” nr ..., ka të kryer shkollën e mesme, e martuar, nënë e tre 

fëmijëve, e pa punë, e gjendjes së mesme ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës së 

Kosovës. 

 

E pandehura F.A , nga babai H... dhe nëna Xh..., e lindur K..., e lindur me datë ...., në Prishtinë, 

me vendbanim në Ferizaj,  rruga “...” nr. .., ka të kryer fakultetin e edukimit, e pamartuar, e pa 

punë, e gjendjes së mesme ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës. 

 

JANË FAJTORE 

 

I. 

 

Sepse me datë 04.01.2019, rreth orës 17:50 minuta, në rrugën “Abullah Presheva” në Gjilan, 

përkatësisht në sallonin e perdeve dhe tepihëve “C...”, të pandehurat A.B dhe F.A , me qëllim 

të përftimit të kundërligjshëm pasuror për vete, në bashkëveprim kanë vjedhur tek i dëmtuari 

A.M, në atë mënyrë që të pandehurat fillimisht kanë hyr së bashku me fëmijët e tyre në brendi 

të sallonit dhe pas një kohe të shkurtër janë kthyer përsëri para hyrjes së sallonit për të 

vëzhguar terrenin, e më pas kanë hyr në para hyrjen e sallonit “C...”, ku kanë qenë të vendosura 
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tepihët nga aty i kanë vjedhur dy tepi me vlerë 348 €, e me pas pa u hetuar, tepihët e vjedhura i 

kanë bartur deri te automjeti i tyre, të njëjtat i kanë ngarkuar dhe janë larguar nga vendi i 

ngjarjes, në këtë mënyrë që të pandehurat me veprimet e tyre të përbashkëta të dëmtuarit të lart 

cekur i shkaktojnë dëm material në vlerë të pa përcaktuar,   

 

-Me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vjedhje  nga neni 325 paragrafi 1 lidhur me 

neni 31të KPRK-së, 

 

II. 

 

Me datë 03.11.2018, rreth orës 19:15 minuta, në rrugën “Marie Shllaku” në Gjilan, përkatësisht 

në qendrën tregtare “A... C...”, në lokalin e këpucëve “ S.. Sh..”, të pandehurat A.B  dhe F.A, 

po ashtu me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vete në bashkëveprim kanë 

vjedhur të i dëmtari L.S , në atë mënyrë që të pandehurat së bashku edhe me anëtarët e tjerë të 

familjes kanë hyr në sallonin e këpucëve ashtu që e pandehura F.A ka ndërmarr veprime për ta 

hutuar punëtoren e lokalit ndërsa e pandehura tjetër A.B  ka shfrytëzuar mos kujdesen e kësaj 

punëtore dhe nga aty i ka vjedhur një palë këpucë ( Pllanika), në vlerë 40 €, të cilat i ka vendos 

në qantën e krahut, dhe pa u hetuar janë larguar nga vendi i ngjarjes, në këtë mënyrë që të 

pandehurat me veprimet e tyre të përbashkëta, të dëmtuarit të lart cekur i shkaktojnë dëm 

material në vlerë të lart cekur,   

 

-Me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale  vjedhje nga neni 325 paragrafi 2 lidhur me 

paragrafin 1 dhe me nenin 31 të KPRK-së, 

 

Andaj, gjykata në bazë të nenit 4,41,42,43,46,49,50,51,52,73,74,75,76 dhe 80 paragrafi 1 të 

KPRK-ës dhe neneve 247 e 365 të KPP-ës, të pandehurave A.B dhe F.A, iu: 

 

I CAKTON 

  

Të pandehurës A.B për veprën penale të përshkruar si në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, dënim me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditësh, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse e pandehura në periudhën verifikuese prej 1 (një) viti, nuk kryen ndonjë 

vepër tjetër penale si dhe dënim me gjobë në shumë prej nga 400 € (katërqindeuro) ndërsa për 

veprën penale të përshkruar si në pikën II, të dispozitivit të këtij aktgjykimi, dënim me gjobë në 

shumë prej 200 € (dyqindeuro) kurse 

 

Të pandehurës F.A për veprën penale të përshkruar si në pikë I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, dënim me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditësh, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse e pandehura në periudhën verifikuese prej 1 (një) viti, nuk kryen ndonjë 

vepër tjetër penale si dhe dënim me gjobë në shumë prej 300 €(treqindeuro) ndërsa për veprën 

penale të përshkruar si në pikë II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, dënim me gjobë në shumë 

prej 200 € (dyqindeuro). 

 

 

 

 

Ndërsa në bazë të nenit 80, paragrafi 2 pika 2.4 të KPRK-ës, të pandehurat e lartcekura, 

 

I GJYKON 
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Të pandehurën A.B për veprat penale nga dispozitivi I dhe II i këtij aktgjykimi, e gjykon me 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditësh, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse e pandehura në periudhën verifikuese prej 1 (një) viti nuk kryen ndonjë vepër 

tjetër penale si dhe me dënim unik me gjobë në shumë prej 600 € (gjashtëqind euro), të cilën 

do ta paguajë në 4 (katër) këste të barabarta në shumë prej nga 150 € (njëqindepesëdhjetë euro) 

për secilin këst mujor, nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë ndërsa 

 

Të pandehurën F.A, për veprat penale nga dispozitivi I dhe II i këtij aktgjykimi,  e gjykon me 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditësh, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse e pandehura në periudhën verifikuese prej 1 (një) viti nuk kryen ndonjë vepër 

tjetër penale si dhe dënim unik me gjobë në shumë prej 500 € (pesëqind euro), të cilin dënim 

do ta paguaj në 2 (dy) këste të barabarta në shumë prej nga 250 € (dyqindepesëdhjetë euro) për 

secilin këst mujor, nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë. 

 

Nëse të pandehurat nuk dëshirojnë, nuk mundin ose nuk janë në gjendje ta paguajnë dënimin 

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

për çdo 20 € (njëzet euro) do të caktohet një ditë burgim për secilën prej tyre veç e veç. 
 

Obligohen të pandehurat e lartcekura që secila prej tyre veç e veç, në bazë të nenit 39 paragrafi 

3, nënparagrafi 3.1 të Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit të paguajnë  taksën në 

shumë prej 30 € (tridhjetë euro). 

 

Të dëmtuarit A.M dhe L.S, për relizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest të 

rregullt juridiko civil. 

 

Obligohen të pandehurat e lartcekura që të paguajnë paushallin gjyqësor në shumën prej 30 € 

(tridhjetë euro) për secilën prej tyre veç e veç, në afat prej 15 ditëve pasi që ky aktgjykim të 

merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

ARSYETIM 

 

1.Rrjedha e çështjes 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 30.01.2019, ka ngritur 

aktakuzën me numër PP.II.nr. 124/2019, kundër të pandehurave A.B dhe F.A për shkak se në 

bashkëveprim kanë kryer veprat penale vjedhje nga neni 325 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së dhe vjedhje nga neni 325 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1  e 31 të KPRK-ës. Me 

datë 22.02.2019, pranë kësaj gjykate janë dorëzuar edhe Marrëveshjet mbi Pranimin e Fajësisë 

me numra të lëndës PP.II.nr.124/2019, të datës 22.02.2019, të arritur mes Prokurorisë 

Themelore në Gjilan në njërën anë dhe të pandehurave A.B dhe F.A, në anën tjetër. 

 

Me datë 26.03.2019, në këtë gjykatë është mbajtur seanca dëgjimore në lidhje me pranimin e 

marrëveshjës mbi pranimin e fajësisë, në të cilën ishin prezent prokurori i shtetit Esat Ademi, 

të pandehurat A.B, mbrojtësi i saj me autorizim, Av. Shemsedin Piraj nga Gjilani, e pandehura 

F.A, mbrojtësja e saj me autorizim, Av.Elvira Harizi, ndërsa munguan të dëmtuarit A.M dhe 

L.S që të dy nga Gjilani, të cilët kanë  qenë të ftuar në mënyrë të rregull nga ana e gjykatës, në 

të cilën seancë gjykata me aktvendim ka aprovuar marrëveshjen e lartcekur sipas të cilës 

gjykatës i është rekomanduar që të pandehurat ti shpallë fajtore për shkak të veprës penale të 

lartcekur dhe të njëjtës përkatësisht të pandehurës A.B, për veprën penale të përshkruar si në 

pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, ti shqiptohet dënim me burgim në kohëzgjatje prej 90 
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(nëntëdhjetë) ditësh, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse e pandehura në periudhën 

verifikuese prej 1 (një) viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale si dhe dënim me gjobë në 

shumë prej nga 400 € (katërqindeuro) ndërsa për veprën penale të përshkruar si në pikën II, të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, ti shqiptohet dënim me gjobë në shumë prej 200 € (dyqindeuro)  

ndërsa në bazë të nenit 80 paragrafi 2 pika 2.4 të KPRK-së, për veprat penale nga dispozitivi I 

dhe II i këtij aktgjykimi, ti shqiptoj dënim me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) 

ditësh, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse e pandehura në periudhën verifikuese prej 1 

(një) viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale si dhe me dënim unik me gjobë në shumë prej 

600 € (gjashtëqind euro), të cilën do ta paguajë në 4 (katër) këste të barabarta nga dita kur ky 

aktgjykim të merr formën e prerë ndërsa të pandehurës F.A për veprën penale të përshkruar si 

në pikë I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, dënim me burgim në kohëzgjatje prej 90 

(nëntëdhjetë) ditësh, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse e pandehura në periudhën 

verifikuese prej 1 (një) viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale si dhe dënim me gjobë në 

shumë prej 300 € (treqindeuro) ndërsa për veprën penale të përshkruar si në pikë II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, dënim me gjobë në shumë prej 200 € (dyqindeuro). 

 

2.Vlerësimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 

 

Me datë 26.03.2019, pranë kësaj gjykate është caktuar dhe mbajtur seanca dëgjimore për 

pranimin e marrëveshjeve mbi pranimin e fajësisë me numra PP.II.nr.124/2019, të datës 

22.02.2019, të arritur ndërmjet Prokurorisë Themelore në Gjilan në njërën anë dhe të 

pandehurve A.B dhe F.A, me mbrojtësit e tyre avokatët Shemsedin Piraj dhe  Elvira Haziri, që 

të dy nga Gjilani, në anën tjetër, ku pas dëgjimit të palëve gjykata në bazë të nenit 233 

paragrafi 1, pika 21 të KPP-ës, ka marrë aktvendim me të cilin 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 marrëveshja mbi pranimin e fajësisë i përmbushë 

të gjitha kushtet ligjore dhe se e njejta është arritur në bazë të nenit 233 të KPP-ës duke pasur 

parasysh se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë vullnetarisht pas konsultimeve 

të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet dhe prova 

materiale të rastit konkret të cilat paraqiten në aktakuzë  si dhe në rastin konkret nuk ekziston 

asnjë nga rrethanat e parapara nga neni 253 paragrafi 1 e 2 të KPP-ës, por gjykata nuk u pajtua 

me rekomandimin e dënimit për të pandehurën F.A, për të cilën palët nuk kanë propozuar që 

edhe të njejtës ti shqiptohet dënim unik me gjobë për të dy veprat penale të cilat i vihen në 

barrë andaj si rrjedhojë gjykata vendosi që edhe të pandehurës F.A në kuptim të nenit 80, 

paragrafi 2 pika 2.4 të KPRK-ës, për veprat penale nga dispozitivi I dhe II i këtij aktgjykimi, ti 

shqiptoj dënim me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditësh, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse e pandehura në periudhën verifikuese prej 1 (një) viti nuk kryen ndonjë vepër 

tjetër penale si dhe dënim unik me gjobë në shumë prej 500 € (pesëqind euro), të cilin dënim 

do ta paguaj në 2 (dy) këste të barabarta në shumë prej nga 250 € (dyqindepesëdhjetë euro) për 

secilin këst mujor,  nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë. 

 

 

 

 

3. Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se të pandehurat A.B dhe 

F.A në bashkëveprim kanë kryer veprat penale vjedhje  nga neni 325 paragrafi 1 lidhur me neni 

31të KPRK-së dhe vjedhje nga neni 325 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 dhe me nenin 31 të 
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KPRK-së, në vendin, kohën dhe mënyrën e përshkruar si në pika I dhe II të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi. 

 

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

 

Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit duke u bazuar në nenin 75 paragrafi 1, nënparagrafi 3 

të KPRK-ës, ka vlerësuar se duhet të aprovohen marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të 

arritura ndërmjet  Prokurorisë Themeloe në Gjilan, në njërën anë dhe të pandehurave A.B dhe 

F.A në anën tjetër  dhe të njejtave tiu shqiptoj  dënimet e përrshkruara si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, 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 veprave penale dhe 

përgjegjësinë penale të kryeseve dhe si të tillë me këto dënime 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 rrethanë posaçërishtë lehtësuese ka marrë faktin se 

të pandehurat kanë arritur marrëveshje mbi pranimin e fajësisë me Prokurorinë Themelore në 

Gjilan në një fazë të hershme të procedurës penale, se të njejtat janë penduar dhe  kanë shfaqur 

keqardhje për veprimet e tyre duke kërkuar falje njëkohësisht për këto veprime, po ashtu 

gjykata ka marrë parasysh edhe rrethanat personale dhe karakterin e të pandehurve ku nga 

shkresat e lëndës shihet se për të pandehurat është hera e parë që të njejtat bien ndesh ligjin, 

gjykata po ashtu mori parasysh edhe faktin se të pandehurat kanë ka premtuar që në të ardhmen 

nuk do të kryejnë vepra të tilla dhe as vepra të tjera penale,  ndërsa me rastin e caktimit të llojit 

dhe lartësisë së dënimit gjykata mori parasysh edhe gjendjen pasurore të të pandehurave ku nga 

shkresat e lëndës si dhe vet deklarimit të tyre del se të njejtat janë të gjendjes së mesme 

ekonomike dhe si rrjedhojë me këto lloje dhe lartësi të dënimit të njejtave nuk iu cënohet 

mirëqenia e tyre por as e familjeve të tyre ndërsa rrethana rënduese gjykata nuk gjeti ndonjë 

andaj gjykata konsideron dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurave të lartcekur duke i marr 

parasysh rrethanat e përmendura më lartë është dënim i drejtë dhe në harmoni me pëshën e 

veprës penale dhe shkallën e përgjegësisë së tyre 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 lidhur me realizimin e kërkesës pasurore juridike. 

 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike, gjykata  në bazë të nenit 463 paragrafi 1 dhe 2 të KPP-ës 

për realizimin e kërkesës pasurore juridike, të dëmtuarit A.M dhe L.S, i udhëzoi në kontest 

civil. 

 

 

 

 

 

 

 

6.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

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

gjykata duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur që të pandehurat ti 
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obligojë ti paguajnë paushallin gjyqësor në shumën prej nga 30 € (pesëdhjetë euro) për secilën 

prej tyre veç e veç si dhe në në bazë të nenit 39 paragrafi 3 nënparagrafi 3.1 të Ligjit për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, të paguajë shumën prej 30 € (tridhjetë euro) po ashtu për 

secilën prej tyre veç e veç, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve pasi që ky aktgjykim të merr 

formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.131/2019, me datë 08.04.2019 

 

 

Procesmbajtësja,                         Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Donika Latifi                                           Rilind Sermaxhaj 

 

 

 

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

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

mjaftueshme i paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 


