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Numri i lëndës: 2018:071923 

Datë: 27.02.2020 

Numri i dokumentit:     00862174 

 

P.nr.5/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal, përmes 
gjyqtarit të vetëm gjykues Sabedin Mushica, në çështjen penale kundër të akuzuarit B.B nga 
Gjilani, për shkak të veprës penale, vjedhje nga neni 325 paragrafi 1 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, me numër 
PP.II.nr.1917/2017, e datës 24.10.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik me datë 
19.02.2020, mori dhe shpalli publikisht, këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari B.B , nga babai A.., nëna Sh..., e lindur D..., i lindur me datë .., në Zvicerr, me 
vendbanim në Gjilan, Rr. ’’ ... ‘’ nr.. , ka të kryer shkollën e mesme ,i pa punë, i gjendjes së 
varfër ekonomike, i pa martuar, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

ËSHTË FAJTOR 

Sepse më datë  03.10.2017, rreth orës 17:35h, në Gjilan, në rrugën “ Zija Shemsiu “, me qëllim 
të përfitimit të kundërligjshëm pasurore per vete apo për përsonin tjetër ka kryer vjedhje në 
dëm të të demtuarës E.D, në atë mënyrë që shkon tek piceria “N...”, dhe me të vërejtur se e 
dëmtuara telefonin e markes “Iphone 6”, ngjyrë e bardhë, e kishte lënë për ta mbushur në 
banakun e picerisë, i pandehuri pa u verejtur nga askush arrin ta vjedh teleonin, ta fut ne xhep, 
dhe të largohet nga aty, me ç’rast tani të dëmtuarës E..., i shkakton dëm në vlerë të pa caktuar.  

- Me këtë ka kryer veprën penale, vjedhje nga neni 325 paragrafi 1 të KPRK-ës. 

Andaj, gjykata në bazë të dispozitës së lartcekur ligjore dhe neneve  4, 41, 42,43,46, 49, 50, 51, 
52, 73, 74 dhe 75 të KPRK, neneve 248 dhe 365 të Kodit të Procedurës Penale (KPP), të 
akuzuarin B.B  :  
 

 

 

E GJYKON 
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Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 120 ditësh(njëqind e njezet) ditësh dhe me dënim me 
gjobë në shumë prej 200€(dyqind ) euro, të cilat dënime nuk do të ekzekutohen, nëse i akuzuari 
brenda periudhës së verifikimit prej 1(një) viti, të mos kryej ndonjë vepër tjetër penale. 

Detyrohet i akuzuari që ta paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 25€(njëzet e pesë) €uro, 
si dhe shumen prej 30€ (tridhjet) €uro, per kompensimin e viktimave te krimit, në afat prej 15 
ditëve, pasi qe ky aktgjykim te merr formën e prerë, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 
 

A R S Y E T I M 

1.Rrjedha e çështjes 
Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 26.10.2017, ka ngritur 
aktakuzën PP.II.nr.1917/17, të datës 24.10.2017, kundër të akuzuarit B.B  nga Gjilani, për 
shkak të veprës penale, vjedhja nga neni 325 paragrafi 1 të KPRK-së1, dhe te akuzuarit A.R 
nga fashti .... Komuna e Gjilanit per shkak të veprës penale blerja, pranimi ose fshehje e 
sendeve te perfituara me kryerjen e vepres penale nga neni 345 paragrafi 2 te KPRK-se, ashtu 
që me aktgjykimin P.nr.1137/2017 te datës 12.12.2018, i akuzuari A.R është shpallur fajtor dhe 
i është shqiptuar sanksioni përkatës penal. 

Me datë 19.02.2020, është mbajtur shqyrtimi fillestar, në të cilin kanë prezentuar, prokurorja e 
shtetit, e dëmtuara E.D2 dhe  i akuzuari B.B  , ku pas leximit të aktakuzës, i akuzuari ka 
deklaruar se e ka kuptuar në tërësi aktakuzën dhe veprën penale për të cilën akuzohet, duke 
shtuar se e pranon fajësinë për kryerjen e kësaj vepre penale.   
 
2. Vlerësimi i pranimi të fajësisë 
Gjykata, pas dëgjimit të palëve, ka marrë aktvendim për pranimin e fajësisë, ngase ka ardhur në 
përfundim se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë; se pranimi i 
fajësisë është bërë vullnetarisht nga i akuzuari dhe se pranimi i fajësisë mbështetet në fakte dhe 
prova materiale të rastit konkret, të cilat janë paraqitur së bashku me aktakuzë . 
 
3. Gjendja faktike e vërtetuar 
Andaj, duke u bazuar në këto që u ceken më lartë, gjykata e ka vërtetuar këtë gjendje faktike, 
se i akuzuari i lartcekur, me dashje e ka kryer veprën penale të lartcekur, në kohën vendin dhe 
mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

 
4.Vendimi për shpalljen fajtor  
Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë, gjykata ka vendosur që të akuzuarin B.B  , ta shpall 
fajtor për kryerjen e veprës penale sipas dispozitivit të këtij aktgjykimi, ngase, veprimet e të 
njëjtit i përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj vepre penale dhe se për të njëjtin është penalisht 
përgjegjës.   
 
5.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, nën paragrafi 
3 të KPRK-ës, ka vlerësuar se duhet të aprovohet pranimi i fajësisë ashtu që të akuzuarit i është 
shqiptuar dënim me kusht, ngase duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe provat të cilat 

                                                
1 Për të akuzuarin B.B  është vecuar procedura penale me aktvendim procedural me datë 12.12.2018. 
2 E dëmtuara E.D ka deklaruar se i bashkangjitet ndjekjes penale dhe se kerkese pasurore juridike nuk do të 
paraqet ngase telefoni i është kthyer në gjendje të rregullt. 
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gjinden në shkresat e lëndës, ky dënim do të jetë i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës 
penale, përgjegjësinë penale të kryesit, e duke u bazuar në nenin 73 dhe 74 të KPRK, me rastin 
e shqiptimit të dënimit ndaj  të  akuzuarit të lartcekur, gjykata i ka marrë për bazë disa rrethana 
që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit. Në këtë aspekt, si rrethanë veçanërisht lehtësuese 
për të akuzuarin gjykata ka marrë për bazë sjelljet e mira të njëjtit gjatë shqyrtimit fillestare; 
pranimin e fajësisë; se i njëjti është penduar për kryerjen e kësaj vepre penale; se ka premtuar 
se në të ardhmen nuk do të kryejë ndonjë vepër tjetër penale,  ndërsa si rrethanë rënduese, 
gjykata e mori për bazë shkallën e përgjegjësisë penale dhe rrezikshmërinë shoqërore të veprës 
penale. 

6. Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprave penale dhe me shkallën e përgjegjësisë 
penale të i pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar  
Sipas bindjes së gjykatës, dënimi me kusht ndaj të akuzuarit të lartcekur, duke i marrë për bazë 
rrethanat e përmendura më lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale 
dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. 
Gjykata, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit, nga 
neni 41 i KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit  nga kryerja e veprës 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 
Duke e pasur natyrën e kësaj çështje penale, gjyqtari i vetëm gjykues, duke u bazuar nenin 451 
paragrafi 1 të KPP, ka vendosur që i akuzuari t’a detyrojë për ta paguar paushallin gjyqësor në 
shumë prej 25€, si dhe shumë prej 30€, për kompensimin e viktimave të krimit, në afat prej 15 
ditëve, nga dita pasuese 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 GJILAN 

P.nr.5/2019 
Me datë 19 Shkurt 2020 

 
 
 

                                     Gjyqtari i vetëm gjykues, 
                                                        Sabedin Mushica 

 

 

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. 


