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 P.nr.228/2017  

 
                             

 NË EMËR TË POPULLIT 
 

 
  GJYKATA THEMELORE  NË GJILAN –Departamenti  i Përgjithshëm , 
përmes gjyqtarit  të vetëm gjykues  Islam Thaçi , me  zyrtaren ligjore Florentina 
Ademi, në lëndën penale kundër të pandehurit A. M., për shkak të veprës penale  
vjedhje nga neni 325 par. 1 të KPRK-së, sipas  aktakuzës, PP.II.nr. 1081/16 ,  të datës 
28.06.2016, të cilën e përfaqëson prokurori i shtetit, Shefik Mehmeti, pas mbajtjes së 
shqyrtimit gjyqësor dhe publik më datën 09.08.2017, shpalli publikisht, ndërsa më 
14.08.2017, hartoi  këtë :  
  

  
 A  K  T  GJ  Y  K  I  M             

 
I  pandehuri  A. M., nga babai R. dhe nëna F., e lindur A., i lindur më dt. ... në 

Gj., me vendbanim në lagjen “...”, rr. “... “ nr..., ka të kryer  ..., ... punësuar, ... martuar i 
gjendjes së ... ekonomike, shqiptar, shtetas i R. Të Kosovës, më parë i  dënuar për 
vepra tjerat. 

 
ËSHTË FAJTOR 

 
S e p s e   më datë ...2017, në intervalin kohor prej .., në rr. “...” te shkolla ... në 

G., i pandehuri me qellim të përfitimit të kundërligjëm pasuror për vete, në zhveshtorën 
e kësaj shkolle pasi ka kontrollua 5 çanta të krahut të të dëmtuarëve – studentëve të 
kësaj shkolle, nga të njejtat marrë protofolat nga e dëmtuara A. A., së bashku me 
dokumentet personale dhe ... euro, F. C., me portofolin me dokumentet personale dhe 
... euro, A. S.,portofolin me dokumentet personale dhe ... euro, si dhe B. H., portofoliun 
me dokumente dhe para prej ... euro, dhe të njejtat i fsheh në afërsi të shtëpisë së tij. 

Me  çka  ka  kryer  veprën penale,  vjedhja nga neni 325 paragrafi 1 të KPRK-së.  
Andaj, gjykata në bazë të dispozitës  së lartcekur  ligjore dhe neneve:  4, 41, 49 

50, 51, 52, 73, 74, 75  dhe 76 të KPRK si dhe nenit dhe 365 të KPPK-ës,  të pandehurit,  
I shqipton:  

 
                    DËNIM ME  KUSHT 
 
Ashtu që të  pandehurit  A. M.i, i shqiptohet dënimi me burgim në kohëzgjatje 

prej 180 (njëqindetetëdhjetë) ditëve  dhe  dënim me gjobë në shumë prej 150 €,  të cilat 
dënime  nuk do të ekzekutohen  nëse i  pandehuri  në afat prej  2 viteve nga dita e 
plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale, në të kundërtën 
dënimet  me kusht  do t’i revokohen.  

 
Detyrohet i pandehuri  që të  paguajë paushallin gjyqësor ne shumë prej 20 €, në 

afat prej 15 ditësh nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës se prerë.  
Të dëmtuarit: F. C., M. H., A. S., B. H., për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike, udhëzohet në kontest civil. 
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A  r  s  y  e  t  i  m 

 

PTH.DP në Gjilan, ka ngritur aktakuzën, PP.II.nr. 383/17,  të datës 07.03.2017, 
kundër të pandehurit A. M.,  për shkak të veprës penale , vjedhja nga neni 325 par. 1 të 
KPRK-së .  

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar dhe publik  në të 
cilën  ka prezantuar prokurori i shtetit Shefik Mehmeti,  i pandehuri A. M.i si dhe e 
dëmtuara A. A.. 

Prokurori i shtetit pas leximit të aktakuzës në tërësi ka mbetur pranë 
pretendimeve të theksuara si në diapozitivin e së njëjtës duke i propozuar gjykatës që të  
pandehurin  ta shpallë fajtor dhe ti shqiptoj dënimin meritor në pajtim  me  Kodin Penal.  

I  pandehuri  A. M.i,  pasi që  u njoftua me aktakuzën përkatësisht veprën penale 
e cila i vihet në barrë,  i njëjti deklaroi se e pranojë fajësinë komfor dispozitivit të 
aktakuzës. 

Me që i pandehuri  në shqyrtimin e sotëm fillestar,vullnetarisht e pranojë fajësinë,  
gjykata  konstatoi se janë përmbushur  të gjitha kërkesat për pranimin e fajësisë komfor 
nenit 248, të KPPRK-ës.  

Prokurori i shtetit Shefik Mehmeti, në fjalën përfundimtare deklaroi: duke u 
bazuar në faktin se i  pandehuri A. M.,  e  ka pranuar veprën penale e cila i vihet në 
barrë sipas kësaj aktakuze  edhe pas njoftimit të kësaj gjykate, lidhur me pasojat dhe 
përparësitë  e pranimit të fajësisë, mbetem në tërësi pranë kësaj aktakuze dhe kërkoj 
nga gjykata që të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënoj me dënim sipas ligjit. Me rastin e 
përcaktimit dhe llojit të dënimit i propozoj gjykatës që të ketë parasysh si rrethanat 
lehtësuese si dhe ato rënduese. 
           E dëmtuara A. A. në fjalën përfundimtare ka deklaruar nuk i bashkangjitem 
ndjekjes penale si dhe heq dorë nga kërkesa pasurore-juridike.  

I pandehuri A. M.i, në fjalën e tij përfundimtare deklaron, e pranoj fajësinë për 
kryerjen e kësaj vepre penale, duke  kërkuar falje te  dëmtuarëve si në aktakuzë, 
shprehi gadishmëri që tua kthej paratë por nuk kam mundësi ngase jam i papunësuar, 
me gjendje të vështirë ekonomike, kështu që i premtoj gjykatës që në të ardhmen nuk 
do të përsëris veprime të kësaj natyre, andaj kërkoj nga gjykata që brenda mundësive 
të më shqiptoj një dënim sa më të butë. 

Duke u bazuar në  aktakuzën  përkatësisht veprën penale  me të cilën ngarkohet 
i pandehuri  si dhe pranimin e fajësisë  nga i  njëjti,  gjykata vërtetoi se te i pandehuri  
qëndrojnë të gjitha elementet e kryerjes së veprës penale,  vjedhje nga neni 325 par. 1 
të KPRK-së .  

Me rastin e matjes se dënimit me  kusht  si në dispozitiv të aktgjykimit, ndaj të 
pandehurit, gjykata i ka marrë parasysh të gjitha rrethanat  që ndikojnë në llojin dhe 
lartësinë e dënimit, sipas nenit 73,74,75 dhe 76 të KPRK-së, ku si rrethana    
lehtësuese ka marr për bazë, pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, sjelljen 
korrekte në gjykatë, pendimin për kryerjen e veprës penale, premtimin se në të 
ardhmen nuk do të kryej vepra të kësaj natyre. 
 

 
Sipas bindjes  së kësaj gjykate dënimi me kusht, sipas dispozitivit të këtij 

aktgjykimi është i drejtë në harmoni me peshën e veprës  penale dhe me shkallën e 
përgjegjësisë penale  të  pandehurit  dhe  konsideron se edhe  me këtë dënim me kusht  
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do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 të KPRK-së, si dhe  ky dënim  do të ndikoj në 
të  pandehurin dhe personat potencial, ku jeton dhe vepron  që në të ardhmen të 
përmbahen nga  kryerja e  veprave tjera penale.  

Shpenzimet e procedurës  gjykata ka vendosur  në kuptim të nenit 453 par. 1  e 
lidhur me nenin 450 par. 1 nën par. 2.6 të KPRK-së . 
                     Të dëmtuarat: F. C., M. H., A. S. dhe B. H., konform nenit 463 të KPPRK-
së, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, udhëzohen në kontest civil. 

Nga të cekurat më lartë, është vendosur  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.                                  
 

GJYKATA THEMELORE  NË GJILAN 
Departamenti i përgjithshëm 
P.nr. 228/17 Më 14.08.2017 

 
Z. ligjore d.v.                       Gjyqtari i vetëm gjykues, d.v 
Florentina Ademi                                                               Islam Thaçi d.v 
   
 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi, mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 
Apelit në Prishtinë, departamenti i përgjithshëm në afat prej  pesëmbëdhjetë  (15) ditëve, 
nga data e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje te mjaftueshme i dorëzohet kësaj 

Gjykate Themelore .     


