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Numri i lëndës: 2022:214522 

Datë: 28.02.2023 

Numri i dokumentit:     04027653 

 

 

 

                                                                                                                        P.nr.281/22 

     NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-DEGA KAÇANIK, Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni penal, Gjyqtarja Zajrete Muhaxheri, me sekretaren juridike Indira Beqa,  në çështjen 

penale ndaj të pandehurit,  A.Sh  nga fsh....-Ferizaj,  i akuzuar për veprën penale, Vjedhje e 

rëndë  nga neni 315 par.1 nënpar.1.1  të KPRK-së,  të pandehurit E.Sh nga nga fsh....-Ferizaj,  i 

akuzuar për veprën penale, Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e 

veprës penale, nga neni 333 par.1  të KPRK-së, sipas aktakuzës  PP/II.nr. 1591/22 te dt. 

20.10.2022,  pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar më datë 23.02.2023, në prezencë të Prokurorit 

të shtetit Albert Zejnullahu,  të pandehurit A.Sh me mbrojtësin sipas detyrës zyrtare, av.Flamur 

Troni, dhe të pandehurit E.Sh, e në mungesë të dëmtuarit,  me dt.28.02.2023 mori dhe 

publikisht shpalli, dhe të njëjtën datë , përpiloi këtë: 

 

 

  A K T GJ Y K I M 

 

    

Të  pandehurit: 

 

1.  A.Sh  nga fsh....-Ferizaj,   i lindur më  dt. ... nga i ati   S...   dhe e ëma  H...,  e gjinisë G..., 

shqiptar, shtetas i Republikës e Kosoves, i  pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, i pa punë,  i 

gjendjes së dobët ekonomike,  me nr .personal: ...  
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2.  E.Sh  nga fsh....-Ferizaj,   i lindur më  dt. ... nga i ati   R...   dhe e ëma  Z...,  e gjinisë Q..., 

shqiptar, shtetas i Republikës e Kosoves, i  pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, i pa punë,  i 

gjendjes së dobët ekonomike,  me nr .personal: ...  

 

  

JANË FAJTORË 

 

 

1.I pandehuri A.Sh  

 

Sepse me dt. 26.06.2022 rreth orës 01:25 min. në fsh. Doganaj – Kacanik, saktësisht në vend 

punishten – hekurishten “... “, pronë e të dëmtuarit S.L ,  me dashje dhe me qëllim të 

përvetësimit të kundërligjshëm të pasurisë së huaj për vete, me përdorimin e forcës nga dy (2) 

automjete transportuese-kamionë,  njëri i markës  “...“ me targa të regjistrimit ... si dhe 

kamionit të markës “...” me targa të regjistrimit ..., të cilët kanë qenë të parkuar në oborrin e 

parkingut të hekurishtes, nga rezervari i këtyre kamionëve, e pasi që fillimisht i heq pengesat,   

meqenëse kane qene të mbyllur, arrin të vjedh nga njeri kamion 100 litra derivate të naftës si 

dhe nga tjetri 20 litra, gjithsejtë 120 litra derivate te naftës, të cilat pastaji i’a shet të pandehurit 

E.Sh ,duke i shkaktuar kështu të dëmtuarit dëme materiale në vlerë prej 230 €.  

 

Me këtë veprim,  i pandehuri A. Sh, ka kryer veprën penale,  Vjedhje rëndë  nga neni 315 par. 

1 nënpar.1.1  të KPRK-së. 

 

I pandehuri E.Sh,  

 

Gjate muajit qershor të vitit 2022 në fsh. ... ,i pandehuri me dashje, blen pasurinë për të cilën e 

di se është e përfituar me kryerjen e veprës penale ashtu nga i pandehuri A.Sh (djali i axhës ) 

blen 120 litra derivate të naftës,  të cilat ky i fundit i kishte vjedh nga rezervarët e dy 

kamionëve, njëri i markës  “... “ me targa të regjistrimit ... si dhe kamionit  të markës “....”me 

targa të regjistrimit ... ,të cilët kanë qenë të parkuar në oborrin e parkingut të hekurishtes 

“Përparimi “, pronë e të dëmtuarit S.L .  

 

Me këtë veprim,  i pandehuri E.Sh , ka kryer veprën penale,  Blerja, pranimi ose fshehja e 

sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale   nga neni  333 par. 1   të KPRK-së. 
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Prandaj gjykata në bazë të nenit 2,38,43, 48, 49 par.1,2,3, nenit 69,70,71 par.1 nenpar.1.3 dhe 

nenit 72 par.1 nënapr. 1.3 dhe 1.5 të KPRK-së, si  dhe nenit 358,359,360 dhe 364 të KPP-së,  i  

 

 

GJ Y K O N  

 

 

Të pandehurin A. Sh,  

 

1.Me dënim me  kusht, ashtu qe të njëjtit  i shqipton dënim me burg në kohēzgjatje prej 1 

(një) viti , i cili  dënim nuk do  të ekzekutohet,  nëse i pandehuri   ne afat prej 4 viteve  nga dita 

e plotfuqishmerise së këtij aktgjykimi, nuk do te kryejë vepër tjeter penale, në të kundërtën 

gjykata do t’a revokoje dënimin me kusht . 

 

2. Me dënim me gjobë në shumë prej 600.00 € ( gjashtëqind euro), të cilin është i  obliguar që 

dënimin  me gjobë t’a paguajë  brenda afatit prej 15 ditesh, por jo me gjatë se dy muaj pasi që 

ky aktgjykim të merr formën e prerë dhe ate në dy këste, në të kundërtën gjykata do t’a 

zevendesoje dënimin me gjobë,  me dënim me burgim duke llogaritur shumen prej 20 € për çdo 

ditë burgu.   

 

Të pandehurin E.  Sh, me dënim me  kusht, ashtu qe të njëjtit  i shqipton dënim me burg në 

kohēzgjatje prej 4 (katë) muajve , i cili  dënim nuk do  të ekzekutohet,  nëse i pandehuri   ne 

afat prej 1 viti  nga dita e plotfuqishmerise së këtij aktgjykimi, nuk do te kryejë vepër tjeter 

penale, në të kundërtën gjykata do t’a revokoje dënimin me kusht . 

 

Detyrohen të   pandehurit, secili veq e veq, që në emër të paushallit gjyqësor  të paguajnë pranë 

kësaj gjykate shumën prej 20,00€, si dhe taksën në emër të Fondit për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit në shumën prej 30.00€, të gjitha këto paguhen pasi që ky aktgjykim të 

merr formën e prerë, në afat të njejtë me gjobën, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë.
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I dëmtuari S.L nga fsh.-Kaçanik,  për realizimin e  kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest civil.  

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën: PP/II.nr. 1591/22 te dt. 20.10.2022, e akuzoi te 

pandehurin  A.Sh  nga fsh....-Ferizaj,  për veprën penale, Vjedhje e rëndë  nga neni 315 par.1 

nënpar.1.1  të KPRK-së, ndërsa të pandehurin E.Sh nga fsh....-Ferizaj,   për veprën penale, 

Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale, nga neni 333 

par.1  të KPRK-së,  dhe ka kërkuar që të njëjtit të shpallen fajtorë dhe të gjykohen sipas ligjit. 

 

Ne bazë të kësaj aktakuze, me dt.23.02.2023, gjykata ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin 

fillestar, me te cilin rast , prokurori I shtetit Albert Zejnullahu me rastin e prezentimit te 

aktakuzës,  ka deklaruar se mbetet ne tërësi pranë kësaj aktakuze pa ndryshime dhe plotësime. 

 

I pandehuri A.Sh, ne fjalen e tij në shqyrtimin fillestar, e ka pranuar fajesine per veprën penale 

për të cilën  e ngarkon aktakuza, dhe ka shtuar se, e  ndien veten shumë të penduar për 

veprimet e tij, meqë tani veq është në vuajtje të dënimit me burgim në kohëzgjatje prej prej 2 

vite e gjashtë muaj për vepër penale të vjedhjes në komunën e Ferizajit, dhe i premton gjykatës 

që pasi t’a përfundojë mbajtjen e dënimit me burgim, nuk do të përsërisë veprime të njëjta, 

prandaj edhe  ka kërkuar nga gjykata që me rastin e marrjes së vendimit t’i shqiptohet një 

dënim sa më i ulët që të jetë e mundur. 

 

I pandehuri E. Sh, ne fjalen e tij në shqyrtimin fillestar, e ka pranuar fajesine per veprën penale 

për të cilën  e ngarkon aktakuza, dhe ka shtuar se, e  ndien veten shumë të penduar për 

veprimet e tij, dhe duke i premtuar gjykatës se veprime të njëjta nuk do të përsërisë në të 

ardhmen, njëherit  ka kërkuar nga gjykata që me rastin e marrjes së vendimit t’i shqiptohet një 

dënim sa më i ulët që të jetë e mundur. 

 

Prokurori i shtetit ne fjalën e tij, nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve 

, meqë pranimi u  bë vullnetarisht, pa presion dhe i vetëdijshëm për pasojat e pranimit dhe 

pranimi i fajësisë ka mbështetje edhe në provat që gjinden në shkresat e lëndës, prandaj edhe 
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kërkon nga gjykata që të njëjtit t’i shpall fajtorë dhe t’i dënojë sipas ligjit, duke patur parasysh 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese, ashtu që me sanksionin penal të arrihet qëllimi i dënimit. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit A.Sh, av. Flamur Troni në fjalën e tij, të mbështetur edhe nga i 

pandehuri, deklaroi se, i mbrojturi i tij e ka pranuar fajësinë pas konsultimeve të mjaftueshme 

me te si avokat mbrojtës, prandaj edhe kërkon nga gjykata që të pranohet pranimi i fajësisë nga 

i pandehuri, dhe njëherit kërkon nga gjykata që me rastin e marrjes së vendimit, të merren 

parasysh si rrethana lehtësuese pranimi i fajësisë, mosha e re, premtimi se në të ardhmen nuk 

do të kryejë vepër penale, dhe të mbrojturit të tij t’i shqiptohet një dënim sa më i ulët që të jetë 

e mundur.  

 

 Gjykata ka konstatuar se janë përmbushur kushtet nga neni 242 par. 2 të KPP-së,  pasi që 

formoi bindjen se të pandehurit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se 

pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht, se pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që 

përmban akuza, se akti akuzues nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore apo gabime teknike, 

andaj me këtë  gjykata vërtetoi gjendjen  faktike si në dispozitivin e aktakuzës. 

 

Nisur nga kjo gjendje e vërtetuar në procedurë, gjykata gjeti se ne veprimet e të pandehurit A. 

Sh manifestohen të gjitha tiparet e veprës penale,  Vjedhje e rëndë  nga neni 315 par.1 

nënpar.1.1  të KPRK-së, ndërsa në veprimet e të pandehurit E. Sh, manifestohen të gjitha 

tiparet e veprës penale, Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës 

penale, nga neni 333 par.1  të KPRK-së. 

Me rastin e matjes dhe caktimit të dënimit gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese 

dhe rënduese konform nenit 70 të KPK-së, kështu që si rrethanë posaçërisht lehtësuese për të 

pandehurin A. Sh,  gjykata mori faktin se i njëjti  e  ka  pranuar fajësinë për veprën penale për 

të cilën  e ngarkon aktakuza në tërësi në seancën e shqyrtimit fillestar, pendimi real dhe i 

sinqertë i shprehur nga i njejti në sallën e gjykimit,  premtimin para gjykatës se në të ardhmen, 

pas mbajtjes së dënimit me burgim,  nuk do të përsërisë veprime të tilla, mosha e tij e re,   

ndërsa rrethanë të posaçme rënduese, gjykata gjeti se bazuar në evidencën penale të kësaj 

gjykate, raporti i së cilës i është bashkangjitur shkresave të lëndës, i njëjti ka patur  edhe tri 

raste tjera penale ,  të natyrës së njejtë, e për te cilat është shpallur fajtor me aktgjykim të 

formës së prerë.  
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Ndërsa sa i përket të pandehurit E.Sh, gjykata poashtu gjeti si rrethanë posaçërisht lehtësuese, 

faktin se i njëjti se i njëjti  e  ka  pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën  e ngarkon 

aktakuza në tërësi në seancën e shqyrtimit fillestar, pendimi real dhe i sinqertë i shprehur nga i 

njejti në sallën e gjykimit,  premtimin para gjykatës se në të ardhmen  nuk do të përsërisë 

veprime të tilla,  ndërsa rrethanë të posaçme rënduese, gjykata gjeti se bazuar në evidencën 

penale të kësaj gjykate, raporti i së cilës i është bashkangjitur shkresave të lëndës, i njëjti ka 

patur  edhe pesë raste tjera penale, për vepër penale, Vjedhje pylli,  e për te cilat është shpallur 

fajtor me aktgjykim të formës së prerë.  

Andaj gjykata, për këto arsye, të pandehurin A.Sh, i akuzuar për veprën penale, Vjedhje e 

rëndë  nga neni 315 par.1 nënpar.1.1  të KPRK-së, dhe të pandehurin E.Sh, i akuzuar për 

veprën penale,  Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale, 

nga neni 333 par.1  të KPRK-së, i  gjykoi me dënim si në dispozitiv, duke vlerësuar se dënimi i 

caktuar është në proporcion me veprën si dhe sjelljen e të pandehurve, dhe se  dënimi i 

shqiptuar është adekuat me intensitetin e rrezikimit te vlerave te mbrojtura, personalitetin e të 

pandehurve, andaj edhe konsideron se ky dënim  do te ndikojë tek të pandehurit dhe personat 

tjerë që të shmangen nga  kryerja e  veprave penale,  dhe të forcojë detyrimin për respektimin e 

ligjit, dhe me këtë edhe të arrihet në tërësi qëllimi i dënimit,  i paraparë në nenin 38 te KPRK-

së. 

Vendimi për shpenzimet e procedurës është i bazuar në dispozitën e nenit 449 të KPP-së. 

Vendimi për taksën në emër të Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit është marrë 

konform nenit 39 par.3 nenpar.3.1 te Ligjit për Kompensimin  e Viktimave te Krimit. 

Vendimi për udhëzimin e të dëmtuarit në kontest civil për realizimin e dëmit, u mor konfor 

nenit 457 të KPP-së. 

 

Bazuar në të lartëcekurat,  u vendos si në dispozitivin e këtij aktgjykimi 

 

 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 
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 DEGA KAÇANIK 

P.nr.281/22 datë 28.02.2023 

 

    Sekretarja Juridike,                                        Gjyqtarja,   

      Indira Beqa                     Zajrete Muhaxheri 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mundet të ushtrohet ankesë në afat prej 30 

ditësh nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

Gjykate. 

 


