
 
 

                                                                
REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE  PEJË 

OSNOVNI SUD PEĆ – BASIC COURT  PEJA 

P.nr.756/17 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË- DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM,  sipas 

gjyqtares, Florije Zatriqi, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Bute Noci, në çështjen juridiko-

penale kundër të akuzuarës, E. B. nga fsh. ............. – III K. ...., për shkak të vepres penale 

vjedhje nga neni 325 par.1 të KPRK-së, duke vendosur lidhur me aktakuzën e Prokurorisë 

Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.1244/2016 të dt. 20.07.2017, pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, me dt. 02.12.2019, në prezencën e Prokurorit të Shtetit 

Lumturije Hoxha, të akuzuarës dhe të dëmturit, murr, publikisht shpalli dhe me datë 

06.01.2020 përpiloi, këtë: 

A K T GJ Y K I M 

E akuzuara: 

E. B., e lindur më ..........., në ...... me vendbanim në fsh. ............. K........, nga babai H. dhe 

nëna R. e gjinisë H., ka të kryer katër klasë të shkollës fillore, amvise, e martuar, nënë e tre 

fëmijëve, e gjendjes së varfër ekonomike, shfrytëzuese e ndihmës sociale, e identifikuar në 

bazë të letërnjoftimit me nr. personal .................., lëshuar nga MPB-Prishtinë, më parë e pa 

dënuar nga gjykata, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës.  

ËSHTË FAJTORE  

Për shkak se:  

-Me dt. 08.05.2016 rreth orës 22:15, në fsh. ............. K......., pikërisht në shtëpinë e të 

dëmtuarit R. K., me qëllim të, përvetësimit të kundërligjshëm për vete, merr pasurin  e të 

dëmtuarit, në atë mënyrë që e pandehura, hap derën e hyrje së ballkonit e cila ishte pa 

mbikqyrje dhe nga aty merr: laminat të cilët gjendej në ballkon, një kuti të pa nisur dhe 

gjysmë tjetër ku më pas largohet nga vendi i ngjarjes,  

    - me çka, ka kryer veprën penale vjedhje nga neni 325 par.1 të KPRK-së. 

Andaj, gjykata konform dispozitave të nenit 7, 8 par.1, 9, 10 par.1, 17 par, 1, 19, 21, 41, 42, 

46, 50, 51, 52, 73,74 dhe neni 325 par.1 të  KPRK-së, dhe nenit 245, 246, 248 par.1 dhe 4, 

359, 360, 361, 365, 366, 450 dhe  463 të KPPRK-së, të akuzuarës, i shqipton:  

DENIM ME KUSHT  



 
 

 

 

 

Ashtu që të akuzuarës i përcaktohet dënimi me burgim në kohëzgjatje prej pesë (5) muajve, 

si dhe dënimi me gjobë në shumë prej dyqind (200) euro, e të cilat dënime nuk do të 

ekzekutohen, nëse e akuzuara në periudhën prej një (1) viti, nuk do të kryen ndonjë vepër të 

re penale.  

E akuzuara, lirohet nga pagesa en shpenzimeve procedurale, paushalli gjyqësor dhe taksa për 

kompensimin e viktimave të krimit.  

Pala e dëmtuar, R. K. nga frsh. Rosul K.Pejë, për realizimin e kompensimit të demit 

udhëzohet në kontest të rregullt civil.   

                 A r s y e t i m  

Prokuroria Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, ka ngrit aktakuzën 

PP/II.nr.1244/2016 të dt. 20.07.2017, kundër të akuzuarës E. B., për shkak të veprës penale, 

vjedhje nga neni 325 par.1 të KPRK-së.  

Gjykat ka mbajtur shqyrtimin fillestar me datë 22.08.2018, në prezencë të prokurorit të shtetit 

dhe të akuzuarës dhe të dëmtuarit, ku e akuzuara u njoftua me të drejtat e saja, u njoftua me 

aktakuzën dhe provat kundër saj. Pas kësaj prokurori lexoj aktakuzën kundër të pandehurës.  

Pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit, e akuzuara u deklarua se nuk e pranon fajësinë 

për veprën penale me të cilën akuzohet sipas aktakuzës. 

Gjykata, gjatë shqyrtimit gjyqësor, i ka administru provat siç janë: Raporti i policit R. B. i dt. 

09.05.2016, deklarata e të dëmtuarit R. K. e dhënë në stacionin policor me dt. 009.05.2016 

dhe me dt. 22.05.2016, raporti i policit H. R. i dt. 22.05.2016, deklarata e të akuzuarës e 

dhënë në polici me dt. 22.05.2016, dëgjimi i dëshmitares E. Xh., si dhe fotodokumentacioni 

nga shkresat e lëndës. 

Pas procedurës së provave dhe mbrojtjes së të akuzuarës, gjykata kaloi në fjalën 

pëprfundimtare të palëve prezente. 

Prokurorja e shtetit, në fjalën e saj përfundimtare, ka deklaruar se, e bën rikualifikimin e 

veprës penale, për shkak se në rastin konkret kemi të bëjmë me veprën penale të vjedhjes nga 

neni 325 par.1 të KPRK-së, e jo me vepër penale të vjedhjes së rëndë. Gjatë shqyrtimit 

gjyqësor në këtë çështje penale pas administrimit të provave, të dëgjimit të dëshmitares si 

dhe me mbrojtjen e të, pandehurës në mënyrë të plotë u vërtetua se e njëjta është kryese e 

veprës penale për të cilën pandehet. Ajo deklaroi se ditën kritike deri sa po shëtiste me vajzat 

e bashkëshortit të saj në ballkonin e shtëpisë së të dëmtuarit, e kishte vërejtur llaminatin të 

cilin e kishte marr dhe e kishte dërguar në shtëpinë e saj. Pas një kohe këtë llaminat e kishte 

marr policia. E pandehura shprehi keqardhje për veprën që e ka kryer dhe premton se në të 

ardhmen nuk do të kryej vepra penale. Andaj, i propozon gjykatës që të njëjtën ta shpall 

fajtore ta dënon sipas ligjit dhe ta obligon në pagimin e shpenzimeve procedurale.  



 
 

 

E akuzuara, E. B., pasi u deklarua prokurorja e shtetit në fjalën e saj përfundimtare, shton se, 

meqenëse prokurorja e shtetit e bëri rikualifikimin e veprës penale unë para se ta jap fjallën 

përfundimtare deklaron se e pranon fajësinë për veprën penale, e këtë e ka pranuar në të 

gjitha fazat e procedurës, mirëpo këkron nga gjykata që të ketë parasysh rrethanat, se është e 

gjendjes së varfër ekonomike, jeton me ndihma sociale, pa asnjë të ardhur e duke pas 

parasysh se vajzën e vogël e ka një (1) vjetë e gjashtë (6) muaj, dhe ka nevojë për 

përkujdesjen e saj, thellë është penduar për veprimet e veta, i kërkon falje këtu të dëmtuarit, e 

premton gjykatës se në të ardhmen nuk do ti përsërit veprimet e të tilla, nuk ka pas për qëllim 

me i ba dikujt dëm, nuk i ka njoft familjarët e asaj familje, por nevoja e ka shty që të ndërmar 

veprime të tilla.  

I dëmtuari, në fjalën e tij përfundimtare, ka deklaruar se, kërkon kompensim dëmi, nga se 

shtëpia është e vëllaut të tij, pasi që i njëjti ka kërkuar kompensim dëmi.   

E akuzuara edhe pse në fillim nuk e ka pranua fajësinë, deri pas rikualifikimit të veprës 

penale nga ana e prokurorisë në fjalën përfundimtare, ku e njëjta vullnetarisht dhe pa snjë 

presion dhe duke i ditur pasojat dhe përparësit e pranimit të fajësisë, e pranoj fajësinë për 

veprën e rikualifikuar nga ana e prokurores.  

Gjykata e ka aprovu një pranim të tillë të fajësisë, bazuar në provat materiale, si në shkresa të 

lëndës të cekura si më lartë dhe gjykata ka marr aktgjykim, si në dispozitzivë të këtij 

aktgjykimi, pasi që konsideron se pranimi i fajësisë ka mbështetje në prova si më lartë.  

Meqenëse e akuzuara e ka pranua fajësinë në fjalën përfundimtare, gjykata me rastin e 

përpilimit të këtij aktgjykimi nuk është lëshua në arsyetimin e provave një nga një.  

Sa i përket fajësisë, gjykata ka gjetur se e akuzuara veprën penale e ka kryer me dashje, 

ndërsa gjatë procedurës penale, nuk janë paraqit rrethana të cilat do ta zvoglojnë apo 

përjashtojnë përgjegjësinë penale te të akuzuarës, kështu që e njëjta është penalisht 

përgjegjëse.   

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 73 të  KPRK-së. Kështu si rrethana 

lehtësuese për të akuzuarën gjykata gjeti se, e akuzuara që në fillim të shqyrtimit gjyqësor e 

ka pranuar veprën penale, tani të rikualifikuar nga ana e prokurores në fjalën përfundimtare, 

ka shpreh keqardhje për veprën që e ka kryer, thellë është penduar për veprimet e veta, 

publikisht kërkon falje para gjykatës, premton se në të ardhmen nuk do ti përsërit veprimet e 

tilla, është e gjendjes së varfër ekonomike, pa kurfar të ardhurash tjera përveç ndihmës 

sociale, se është nënë e tre fëmijëve të vegjël, e akuzuara asnjëherë më parë nuk ka qenë e 

dënuar nga gjykata dhe ndaj saj nuk udhëhiqet ndonjë procedurë tjetër penale. Andaj, të 

gjitha këto rrethana kjo gjykatë i ka pranuar si rrethana lehtësuese në dobi të të pandehurit. Si 

rrethana rënduese për të akuzuarën gjykata nuk gjeti.  

Andaj, duke vlerësuar këto rrethana, gjykta në kuptim të nenit 73 të KPRK -së, të akuzuarën 

e gjykoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me të cilin do të arrihet qëllimi i dënimit. 



 
 

Gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurës, është në përputhje 

me shkallën e përgjegjësisë penale të saj dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të 

mbrojtura  

 

 

të shoqërisë. Gjykata gjithashtu është bindur se dënimi i shqiptuar, do të shërbej për arritjen e 

qëllimit të dënimit në pengimin e të akuzuarës në kryerjen e veprave penale në të ardhmen, 

por ai do të ndikoj edhe si preventivë e përgjithshme për personat tjerë që të përmbahen nga 

kryerja e veprave penale në përputhje me nenin 41 të KPRK-së.  

Duke u bazuar në nenin 453 par. 4 të KPPRK-së, gjykata e liroi të akuzuarën nga shpenzimet 

procedurale dhe paushalli gjyqësor, për shkak se është e gjendjes së varfër ekonomike, jeton 

me ndihma social, andaj pagesa e tyre do të rrezikonte gjendjen materiale te të akuzuarës dhe 

personave që joi detyrohet ti mbështesë materialisht. 

Vendimi që palën e dëmtuar ta udhëzoj në kontest civil, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike, u murr në kuptim të nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së  

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi konform nenit 365 të 

KPPRK. 

 NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË –DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM  

            P.nr.756/17    

Zyrtarja ligjore              Gj y q t a r j a 

__________                                      ____________  

Bute Noci                                       Florije Zatriqi 

 

KËSHILLË JURIDIKE : 

Kundër këtij aktgjykimi, është e lejuar ankesa 

 në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtit. 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 

 

 

  


