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PKR 78/19  

         NË EMËR TË POPULLIT 

GYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - DEPARTAMENTI PER KRIME TE 

RENDA, sipas gjyqtarit Ibrahim Idrizi - kryetar i trupit gjykues, me sekretaren juridike 

Qëndresa Bobi - Neziri, në çështjen penale kundër të akuzuarit M.T  për shkak të veprës penale 

në vazhdim vjedhja grabitqare në bashkëkryerje nga neni 328 par.1 lidhur me nenin 31  të 

KPRK-së, i akuzuari sipas aktakuzes së  Prokurorisë Themelore në Ferizaj – Departamenti për 

Krime të Rënda , PP/I.nr. 86/17 lidhja PPM.148/17   të datës 30.05.2019  , pas përfundimit të 

shqyrtimit fillestar me 22.04.2021 shpall  dhe publikisht komunikoi këtë:  

A  K T GJ Y K I M 

I akuzuari M.T i biri i Xh. dhe nenes M. ,  i lindur me dt..., me numër personal ..., me 

vendbanim komuna Kaçanik, shqiptar, shtetas i R. Kosoves, pa pseudonim, ka te kryer 

shkollën e mesme, i pa punësuar, i pa martuar, me gjendje te dobët ekonomike, mbrohet ne liri,  

 

Ë s h t ë    f a j t o r 

 1.me datë 16.04.2017, rreth orës 22:10, në fsh.Bob, K.Kaçanik, në bashkëkryerje me të 

miturin L.T kanë tentuar të vjedhin naftë nga eskavatori i kompanisë “B...”, në atë mënyrë që 

kanë shkuar me kanistera për të vjedhur naftë mirepo jane vërejtur nga roja B.M., me ç‟rast nga 

të pandehurit ka nxjerrë një thikë kurse tjetri një sprej me të cilët kanë tentuar që të sulmojnë 

rojën, me qëllim që të kryejnë veprën penale të vjedhjes.  

2.me datë 04.05.2017 rreth orës 02:40, në fshatin Soponicë, komuna Kaçanik. Në 

bashkëveprim me të miturin L.T., kanë vjedhur një sasi të naftes nga eskavatori i kompanisë 



 Numri i lëndës: 2019:117095 
 Datë: 30.04.2021 
 Numri i dokumentit: 01752698 
 

2 (4)  

   
20
19
:1
17
09
6 

“B...”, në atë mënyrë që me kanistera kanë shkuar te vende punimi i firmës , ka mbushur kantat 

me naftë mirëpo pasi janë nxjerrë revolen dhe iu ka kërcenuar të dëmtuarit me fjalët “ mos 

lëviz se të qëlloj” e pastaj janë larguar në drejtim të panjohur,  

3.me date 06.05.2021 rreth ores 03:10 min në Kaqanik, në bashkëveprim me të miturin L.T, 

kanë vjedhur dy bateri prej 100AP, pronë e kompanisë “B...” në atë mënyrë që deri sa i 

dëmtuari U.M dhe kolegu i tij I.K kanë qenë duke e ruajtur vend punishten të pandehurit kanë 

shkuar të gjeneratori , e kanë hapur me forcë derën e tij dhe kanë marr dy bateri, me ç‟rast janë 

vërejtur nga roja mirepo njëri nga të pandehurit i ka kanosur me fjalë “mos u afroni se ju 

qëlloj”, e pastaj janë larguar në drejtim të panjohur,  

4. me datë 23.05.2017, rreth orës 04:50, në Komuna Kaçanik, në bashkëveprim me të miturin 

L.T kanë vjedhur 40 litra naftë nga eksavatori i kompanise „‟B...”, në atë mënyrë që kanë 

shkuar me kanistera te vend punishtja, kanë nxjerrë naftën nga eskavatori, mirëpo kur janë 

vërejtur nga roja F. dhe S.T., i mituri L.T ka nxjerrë revolen dhe iu kanosur rojeve me fjalët 

“Mos mu ofroni më shumë se ju vras”, e pastaj janë larguar në drejtim të panjohur,  

-  me këtë ka kryer vepren penale në vazhdim vjedhja grabitqare 328 par. 1 në 

bashkëkryerje nga neni 31 të KPRK-së.  

 Andaj gjykata në bazë të nenit  4, 7, 17, 21, 41, 43, 49,73, 74, 75,  328 par. 1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së dhe nenit 365 të KPPK-së, 

           E   gj  y  k  o  n 

Me dënim burgimi në kohëzgjatje prej dy (2) viteve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

me kusht që i akuzuari në afat prej 2 viteve, duke llogaritur prej ditës kur aktgjykimi të merr 

formën e prerë të mos kryej vepër penale të natyrës së njejtë ( koha e verifikimit) dhe dënim 

gjobe në shumë prej 400 euro.  

Denimin e shqiptuar me gjobë i akuzuari do ta paguaj në afat prej 30 ditësh pasi 

aktgjykimi të merr formën e prerë dhe atë në dy rata që nuk do  të tejkaloj periudhën prej 3 

muaj nga rata e parë,  e në rast se dënimi nuk mund të ekzekutohet në asnjërën prej mënyrave 

të parapara në nenin 43 të KPRK-së, dënimi me gjobë do ti zëvendeosohet në denim burgimi 

ashtu që për cdo 20 euro do ti llogaritet një ditë burgimi.  
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 Obligohet që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 30€ , si dhe shumën 

prej 50€ në Fondin për Mbrojtjen- Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

A r s y e t i m i 

Historiku i procedurës 

Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda, me aktakuzën , 

PP/I.nr. 86/17 lidhja PPM. 148/17  të datës 30.05.2019, M.T. e ka akuzuar për veprën penale në 

vazhdim vjedhja grabitqare 328 par. 1 në bashkëkryerje nga neni 31 të KPRK-së.  

 

Në seancën e shqyrtimit fillestar më datë 22.04.2021, i akuzuari M.T  e ka pranuar 

fajësinë për veprën penale  për të cilën  akuzohet me aktakuzën e prokurorit të shtetit. Ka 

deklaruar se është  penduar për kryerjen e kësaj vepre penale duke premtuar se nuk do të kryen  

në të ardhmen vepra të tilla apo vepra tjera penale.  

Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

Kryetari i trupit gjykues konstatoi se janë plotësuar kushtet e parapara në nenin 248  

par. 1 të KPPK-së  për pranimin i fajësisë, i akuzuari ka  kuptuar natyrën dhe pasojat pranimit 

të fajësisë ,pranimi i fajësisë nga i akuzuari është bërë vullnetarisht dhe pas konsultimeve të 

majftueshme me mbrojtësin, pranimi i fajësisë mbështetet në faktet dhe provat e propozuara 

nga prokurori në aktakuzë, të cilat janë siguruar gjatë procedurës hetimore,  se aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.   

 3.Vlerësimi i veprimeve të të akuzuarit  

 

Kryetari i Trupit Gjykues vlerësoi se në veprimet e të akuzuarit M.T ekzistojnë të gjitha 

tiparet subjektive dhe objektive të veprave penale në vazhdim nga neni 328 par. 1 lidhur me 

nenin 31  të KPRK-së, për të cilën vepër i  akuzuari është penalisht përgjegjës dhe fajtor, andaj 

edhe u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit.  

  

4. Vlerësimi i dënimit  

Kryetari i trupit gjykues me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, vlerësoi të 

gjitha rrethanat në kuptim të nenit 73 të KPRK-së.  
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Si rrethanë lehtësuese pati parasysh, se i akuzuari e ka pranuar fajësinë për veprën    

penale për të cilën akuzohet, nuk ka evidencë se  është i dënuar me aktgjykim të formës së 

prerë për ndonjë vepër tjetër penale, është penduar për kryerjen e kësaj vepre penale, vlera e 

sendit të vjedhur është e vogël, kurse rrethana rënduese për të akuzuarin gjykata nuk ka gjetur 

në veçanti përpos faktit se veprat e tilla penale janë të përhapura mjaft në territorin ku jeton  i 

akuzuari dhe në kuptimin abstrakt paraqesin një rrezikshmëri të caktuar për shoqërinë.  

 

Gjykata është e bindur se edhe me dënimin e shqiptuar është e pritshme që të arrihet 

qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-ës, se edhe me anë të këtij 

dënimi do të arrihet  qëllimi që i akuzuari të parandalohet nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen si dhe njëkohësisht do të arrihet edhe qëllimi tjetër që ti parandaloj personat e tjerë 

nga kryerja e veprës penale, duke i shërbyer kështu preventivës gjenerale. 

 

5. Shpenzimet procedurale  

Vendimi për pagesën e paushallit gjyqesor është i bazuar në nenin 450 par. 2 nën par. 

2.6 të  KPPK-së, nderkaq vendimi për pagesën për  Fondin për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit, është i bazuar në nenin 39 par.3 nën par.3.2 të LKVK-së. 

Nga të cekurat me lart u vendos si në dispozitivë të këtij aktgjykimi. 

 

                          GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ- 

DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

PKR.nr. 78/19 

Më 22 prill 2021   

 

      Sekretarja juridike ,                                                         Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari, 

  Qëndresa Bobi - Neziri            Ibrahim IDRIZI   

  KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë për sanksionin 

penal, në afat prej 15 dite, pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së 

Apelit të Kosovës në Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 


