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Numri i lëndës: 2018:032094 

Datë: 27.08.2020 

Numri i dokumentit:     01080936 

 

 

P.nr.342/14 

 

     NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Ferizaj - Dega në Kaçanik, Gjyqtarja individuale  Zajrete Muhaxheri me 

procesmbajtesen Indira Beqa  në çeshtjen penale ndaj të pandehurit H.B nga Kaçaniku , per  

veprën penale vjedhje  nga neni 325 par.1 te KPRK-se , sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj PP/II.nr. 2265-2/14  të datës 20.10.2014 dhe per vepren penale vjedhje ne 

tentative nga neni 325 par.1 lidhur me nenin 28 te KPRK-se , sipas aktakuzes PP/II.nr. 2779-

3/14  të datës 12.05.2015 pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me dt.26.08.2020  në prezencë të 

Prokurorit të Shtetit Besnik Nuredini dhe  të pandehurit , me dt.27.08.2020  mori ,  shpalli dhe  

perpiloi këtë: 

 

 

  A K T GJ Y K I M 

 

 

I  akuzuari H.B nga Kacaniku , i lindur më  dt.... , nga i ati I...  dhe e ema R... , e gjinisë R... , 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosoves, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme , i pa 

pune shfrytezues i pensionit invalidor, i gjendjes së dobet  ekonomike, me nr.personal: ... . 

    

 

    ESHTE  FAJTOR 

 

 

1.Sepse me dt. 17.09.2014 rreth orës 01:30  ne rrugën “Agim Bajrami “ Kaçanik, përkatësisht 

ne fabriken e gelqeres “N...“, ne automjetin transportues “Scania “prone e te dëmtuarit S.D nga 
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fshati ...-Kacanik, ne bashkëkryerje me te miturin B.C, pas marrëveshjes paraprake , me qellim 

te përvetësimit te kundërligjshëm te pasurisë se luajtshme te tjetrit , kane marre dy bateri 125 

ampera dhe te njëjtit i fshehin ne nje vend larg nga aty diku rreth 150 metra dhe kthehen prape 

aty dhe nga nje automjet transportues “Kras “prone e fabrikës nga rezervari i naftës i nxjerrin 

30 litra nafte dhe e fusin ne tre bidona dhe aty marrin edhe disa hekurishte si 14 çelsa te 

ndryshëm , 4 kaqavida , 2 pale darë , 2 skalpera , 4 siguresa , 9 startera dhe dy priza dhe i 

fshehin, mirëpo kur kthehen prape  pas disa orësh per t’i ngarkuar ne automjetin “Opel Corsa “ 

me targa ...  , kapen ne flagrance nga zyrtarë policore te cilët  sendet e vjedhura i  konfiskojnë 

dhe u’a kthejnë pronareve , 

 

Me çka ka  kryer  vepren  penale vjedhje   nga neni 325 par.1 të KPRK-se. 

 

2.Sepse me dt.08.11.2014 rreth orës 20:00 ne rrugën “Mejdi Dalloshi “ ne Kaçanik,  me qellim 

te përvetësimit te kundërligjshëm te pasurisë se luajtshme te tjetrit ndërmerr veprime ashtu qe 

derisa ishte duke e ndërtuar nje rruge nga kompania “M...“ i pandehuri hap dhunshëm kapakun 

e rezervarit te nje kamioni dhe me gyp plastik mbush 2 kanistera me nga 20 litra karburant dhe 

i dërgon ne kamionin e tij te llojit “Mikser” mirëpo i njëjti  eshte nderprere nga disa qytetarë . 

 

Me çka ka  kryer  vepren  penale vjedhje ne tentative  nga neni 325 par.1lidhur me nenin 28  të 

KPRK-se. 

 

Prandaj gjykata në baze të nenit 2,3,41,45,46, 48,73,74 ,80 të KPRK-se, si dhe nenit 

359,360,361 dhe 365 të KPPRK-se, e 

 

GJ Y K O N  

 

 

1.Per vepren penale si ne piken 1  te dispozitivit me denim me gjobe ne shume prej 150 €( 

njeqind e pesedhjete euro ) dhe me denim me burg ne kohezgjatje prej 90 ditesh. 

 

Denimi me burgim  konfor nenit 48 te KPRK-se , me pelqimin e te pandehurit i zevendesohet 

me pune ne dobi te pergjithshme ne kohezgjatje prej 180 oreve. 

 

2.Per vepren penale si ne piken 2  te dispozitivit me denim me gjobe ne shume prej 100 €( 

njeqind euro ) dhe me denim me burg ne kohezgjatje prej 30 ditesh . 
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Denimi me burgim,  konfor nenit 48 te KPRK-se , me pelqimin e te pandehurit  i zevendesohet 

me pune ne dobi te pergjithshme ne kohezgjatje prej 60 oreve. 

 

Konfor nenit 80 te KPRK-se te pandehurit  i caktohet denim unik me gjobe ne shume prej 250 

€ dhe pune ne dobi te përgjithshme ne kohezgjatje prej 240 oreve. 

 

I pandehuri është i obliguar qe dënimin me gjobe t’a paguaje brenda afatit prej 60 ditesh, pasi 

qe ky aktgjykim te merr formen e prere dhe ate ne dy keste mujore, ne te kundërtën  , gjykata 

do t’a zevendesoje denimin me gjobe me denim me burgim duke llogaritur shumen prej 20 € 

per çdo dite burgu, ndërsa puna ne dobi te përgjithshme   duhet te kryhet ne kohezgjatje prej 1 

viti nga dita e plotfuqishmerise se ketij aktgjykimi, ne te kundërtën gjykata do te urdheroje 

denimin me burgim ashtu qe per çdo 8 ore pune do te llogaritet nje dite burgimi.  

  

Detyrohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve procedurale të paguaje  pranë kësaj gjykate  

shumën prej  prej 20,00 € në emër të paushallit gjyqësor  në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotëfuqishmërise së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë.   

 

Te  dëmtuarit S.D dhe XH.G , 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. 2265-2/14  të datës 20.10.2014 të 

pandehurin e ka  akuzuar për  veprën penale vjedhje  nga neni 325 par.1  te KPRK-se , ndersa 

me aktakuzen PP/II.nr. 2779-3/14  të datës 12.05.2015 te pandehurin e ka  akuzuar për  veprën 

penale vjedhje ne tentative  nga neni 325 par.1 lidhur me nenin 28  te KPRK-se  dhe ka kerkuar 

qe i njejti te shpallet fajtor dhe te gjykohet sipas ligjit. 

 

Ne shqyrtimin fillestar te mbajtur me dt.26.08.2020 gjykata konstatoi se sipas aktakuzave te 

ngritura janë formuar lendet penale te evidentuara pranë kësaj gjykate si lënda penale  

P.nr.342/14 dhe P.nr.203/15 , e meqë lendet kane qene te natyrës dhe peshës se njejte , gjykata  
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për hir te ekonomizimit te procedurës vendosi qe te zhvillohet procedure e përbashkët duke e 

udhëhequr procedurën sipas lendes  P.nr.342/14. 

 

Prokurori i   shtetit  Besnik Nuredini   ne fjalën e tij  deklaroi se mbetet pranë aktakuzave dhe 

cilësimit juridik te veprave penale dhe ka propozuar qe i pandehuri te shpallet fajtor dhe t’i 

shqiptohet sanksion penal te parapare me ligj. 

 

I  pandehuri ne fjalen e tij ne shqyrtimin fillestar e ka pranuar fajesine per veprat  penale per te 

cilat akuzohet dhe njeherit ka deklaruar se ndihet I penduar per veprimet e tij, se ka gati 3 vite 

qe me nuk ka rene ne kundërshtim me ligjin duke u munduar qe te punoje pune te tjera private 

ne sektorin e ndertimtaris , si dhe duke i premtuar gjykatës  se veprime te tilla nuk do te 

përsërise ne te ardhmen njeherit ka kërkuar  qe me rastin e marrjes se vendimit t’i shqiptohet 

nje  dënim sa me i ulet qe te jete e mundur ,gjegjësisht t’i mundësohet qe dënimin t’a kryej me 

pune ne dobi te përgjithshme. 

 

Me pranimin e fajësisë nga i pandehuri eshte dakorduar edhe Prokurori i shtetit Besnik 

Nuredini. 

 

Gjykata ka konstatuar se janë përmbushur kushtet nga neni 248 par. 1 të KPK pasi që formoi 

bindjen se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajesisë, se pranimi i 

fajesise është  bërë vullnetarisht , se pranimi i fajit mbeshtetet ne faktet e çeshtjes qe permban 

akuza, se akti akuzues nuk permban asnje shkelje te qarte ligjore apo gabime teknike andaj me 

kete  gjykata vertetoi gjendjen  faktike si ne dispozitivin e aktakuzes. 

 

Nisur nga kjo gjendje e vërtetuar ne procedure gjykata gjeti se ne veprimet e te pandehurit , 

manifestohen te gjitha tiparet e veprës penale vjedhje nga neni 325 par.1   te KPRK-se dhe 

veprës penale vjedhje ne tentative nga neni 325 par.1 lidhur me nenin 28 te KPRK-se,  andaj 

për këto arsye gjykata, te pandehurin e gjykoi me   dënim unik  me gjobe ne shume prej  250 € 

( dyqind e pesedhjete  euro) dhe me 240 ore pune ne dobi te përgjithshme, duke  vleresuar se 

edhe me keto denime do te arrihet qëllimi  i denimit te parapare ne nenin 41 te KPRK-se. 

 

Me rastin e caktimit te dënimit gjykata pati parasysh te gjitha rrethanat lehtësuese dhe renduese 

konform nenit 74 te KPRK-se, kështu qe si rrethane lehtësuese gjykata mori faktin se i 

pandehuri e  ka  pranuar fajesine per veprën penale ne shqyrtimin fillestar,  ndihet i  penduar 

per veprimet e tij, ka premtuar para gjykatës se veprime te tilla nuk do te përsërisë ne te 
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ardhmen,  jeton ne gjendje te dobet ekonomike, pastaj faktin se i njëjti sipas evidencës se 

gjykatës veprime te ndryshme kunderligjore ka kryer kryesisht deri ne  vitin 2016, ndërsa si 

rrethana te posaçme renduese gjykata  nuk  gjeti pos veprimeve te pandehurit te cilat paraqesin 

tiparet e veprës penale për te cilën eshte shpallur  fajtor. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedures është i bazuar në dispozitën e nenit 450 par 2 të KPPK-

se ,  me të cilin rast gjykata e detyroi të pandehurin që ne emër te shpenzimeve procedurale te 

paguajë pranë kësaj gjykate  shumen prej 20,00 € ne emër te paushallit gjyqësor dhe ate ne afat 

prej 15 ditesh nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nen kërcënimin e përmbarimit me 

dhune. 

 

Vendimi per udhezimin e te demtuarve  ne contest civil u mor konfor nenit 463 te KPPK-se. 

me te cilin rast gjykata konsideron se te dhenat e bashkangjitura ne shkresat e lendes nuk 

paraqesin baze te sigurte ne formen e nje ekspertize per te gjykuar qoftë plotesisht apo 

pjeserisht  kerkesen pasurore juridike. 

 

Nga të cekurat e mësipërme u vendos si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

 DEGA KAÇANIK 

P. nr. 342/14 datë 27.08.2020 

 

    Procesmbajtesja,                                             Gjyqtarja,   

       Indira Beqa                       Zajrete Muhaxheri 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mundet të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

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

Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 


