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Numri i lëndës: 2020:080347 

Datë: 21.05.2021 

Numri i dokumentit:     01799752 

 

  

       2021:063050 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

     GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - DEPARTAMENTI PËR KRIME TË 

RËNDA, si gjykatë e shkallës së parë me kryetarin e trupit gjykues Sahit Krasniqi, dhe me sek 

juridike Adelina Sallahu, në çështjen penale kundër të akuzuarve F.A. per veprën penale 

grabitje nga neni 317 par.1 te KPRK-se dhe V.D. per veprën penale blerja, pranimi ose fshehja 

e sendeve te përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 333 par.2 te KPRK-se,  te akuzuar 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj - Departamenti për Krime të Rënda 

PP/I.nr.76/21 të datës 14.06.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me dt.09.07.2021, në 

praninë e përfaqësuesit të aktakuzës prokurorit të shtetit Rasim Maloku, të akuzuarit F.A. dhe 

mbrojtësve te tij te autorizuar av. Fitim Shabani dhe Qendresa Lajqi, te akuzuarit V.D., te 

dëmtuarve M.F. dhe L.S-I, të njejtën ditë mori  dhe publikisht komunikoi këtë:  

 

A K T GJ Y K I M  

   

Te Akuzuarit:  

F.A., i lindur me dt.... ne Ferizaj, nga i ati L.... dhe e ëma L..., e vajzërisë P..., me 

vendbanim ne rr. “...” nr..... ne Ferizaj, shqiptar, shtetas i R. Kosovës, i martuar, ka te kryer 

shkollën e mesme, rrobaqepës, i gjendjes se mesme ekonomike, me numër personal ... , ka qene 

në paraburgim nga data 01.04.2021 deri me dt. 09.07.2021. 

V.D., i lindur me ... ne Ferizaj, nga i ati Z... dhe e ëma H..., e vajzërisë R..., me 

vendbanim ne Ferizaj rr.” ...”, shqiptar, shtetas i R. Kosovës, arëtar, beqar, ka te kryer shkollën 

e mesme, i gjendjes se mesme ekonomike, me numër personal ..., mbrohet ne liri. 
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JANË FAJTOR 

 

 I pandehuri F.A. 

 

Sepse: me date 31 Mars 2021, rreth ores 18:40 ne rrugen “Ahmet Kaqiku” ne Ferizaj, 

me perdorimin e forces ka pervetesuar pasurine e luajtshme te te demtuares L.S.I, ne ate 

menyre qe derisa e demtuara ishte duke e shtyer karrocen ne te cilen kishte femijen, pasi kalon 

nenkalimin dhe del ne rrugen “Ahmet Kaçiku”, I pandehuri ishte duke ardhur perball te 

demtuaress, kur afrohet I ja kap me forc zinxhirin e arit ku ishte vendosur dhe nje pllak te arit e 

gdhendur ne forme te kokes se tigrit, ne vlere rreth 2300 euro, t3e cilen e kishte ne qafe , duke 

terhequr me force derisa zingjiri shkepute nga qafa, e pastaj ike perms nenkalimit ne drejtim te 

qendres se qytetit, kurse te nesermen zinxhirin e shet tek argjendaria “...” ne Ferizaj me pronar 

M,F, per çmimin prej 675 euro, kurse pllaken e shet tek argjentaria “...” ne Ferizaj me pronar 

V.D. per çmimin prej 70 euro . 

 

   - Me çka kreu vepren penale grabitje nga neni 317 par.1 të KPRK-së. 

 

I pandehuri V.D. 

 

Sepse: me date 01 prill 2021, ne dyqanin e argjentaris “...”, I cili gjendet ne rrugen 

“Deshmoret e Kombit” ne Ferizaj, ka blere nje pllak te arit nga I pandehuri I pare , edhe pse ka 

mundur te di se eshte perfituar nga vepra penale ne ate menyre qe derisa ishte duke punuar ne 

lokaalin e tij I pandehuri F.A. I ka ofruar per shitje nje plake te arit ne forme te kokes se tigrit, 

te cilin e kishte grabitur nga e demtuara L.S.I, kurse I pandehuri e ka blere prej 70 euro, me 

qrast nuk ka bere identifikimin e shitsit dhe as nuk ka leshuar kupon fiscal, edhe pse vlera reale 

e places ishte shume me e larte dhe ka mundur ta di qe eshte perfituar nga vepra penale.  

 

   - Me çka kreu vepren penale bl;erja, pranimi oe fshehja e sendeve te perfituara me 

kryerjen e vepres penale nga neni 333 par.2 të KPRK-së. 

 

Në bazë të dispozitave të sipërcituara dhe neneve 4, 7, 17, 21, 38, 42, 43, 46, 47,48, 

49, 69, 70, 71 të KPRK-së si dhe në bazë të nenit 365 të KPPK-ës, te akuzuarit i : 
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GJYKON 

  

 F.A. me dënim burgimi ne kohëzgjatje prej 1/një/ vit e 6/gjashte/ muaj, ne te cilin 

dënim llogaritet edhe koha e kaluar ne paraburgim prej dt. 04.04.2021 deri me dt. 09.07.2021 

dhe dënim  me gjobe ne shume prej 500 euro, te cilin dënim është i obliguar qe ta paguaj ne 

afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.  

  

 Nëse dënimi i shqiptuar me gjobe nuk mund te ekzekutohet as me mënyra tjera te 

parapara me nenin 43 par.3 te KPRK-se, do te ekzekutohet ne atë mënyrë qe për çdo 20 euro i 

pandehuri do te vuaj 1 dite burgim. 

 

 Konform nenit 367 par.1 nenpar 1.2 te KPPK-se, gjykata te pandehurit me aktvendim te 

veçantë i ndërpreu masën e paraburgimit.  

 

  Obligohet i akuzuari F.A. qe ne emër te kërkesës pasuroro juridike te dëmtuarit M.F. te 

ia kompensoj shumen prej 405 euro, ne afat prej 15 d itëve nga dita e plote4fuqishmerise se 

këtij aktgjykimi, nen kërcënimin e përmbarimit te detyruar.  

 

E dëmtuara L.S.I. nuk ka parashtruar kërkesës passuroro juridike.  

 

V.D.  me dënim burgimi ne kohëzgjatje prej 3/tre/muaj i cili dënim nuk do te 

ekzekutohet ne qoftese ne periudhën kohore prej 1/një/viti nga dita e plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale.  

  

           Te pandehurit, obligohen që  në emër të paushallit gjyqësor secili veç e veç të paguajnë 

shumen prej 30 (tridhjetë) Euro, si dhe të paguajnë shumen prej 50/pesëdhjetë/euro në Fondin 

për kompensimin e viktimave të dhunës, të gjitha këto në afat prej 15/pesëmbëdhjetë/ditëve, 

nga data kur aktgjykimi të merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m i 

  

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

PP/I.nr.76/21 te dt. 14.06.2021 ka ngarkuar të akuzuarit F.A., për veprën penale grabitje nga 
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neni 317 par.1 të KPRK-së dhe V.D. për veprën penale blerja, pranimi, ose fshehja e sendeve 

te përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 333 par.2 te KPRK-se. 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda duke vepruar sipas 

kësaj aktakuze, ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin fillestar me datën 09.07.2021 ku i 

akuzuari F.A. u deklarua qe e pranon fajësinë për veprën penale grabitje nga neni 317 par.1 te 

KPRK-se dhe i akuzuari V.D. gjithashtu u deklarua se e pranon fajësinë për veprën penale me 

te cilën e ngarkon aktakuza ne te gjitha pikat.  

 

Prokurori i shtetit Rasim Maloku ne fillim te shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar qe 

mbetet ne tersi pran aktakuzës duke propozuar qe te pandehurve te iu behet pranimi i fajësisë 

dhe te njëjtëve te i ju shqiptohet një dënim i paraparë me ligj.  

 

Mbrojtësi kryesor i autorizuar i te pandehurit F.A. av. Fitim Shabani deklaroi se i 

mbrojturi i tij ka pranuar fajësinë pas konsultimeve te mjaftueshme me te si mbrojtës dhe i ka 

propozuar gjykatës qe te pranoje pranimin e fajësisë nga i pandehuri, dhe gjate matjes se llojit 

dhe lartësisë se dënimit te këtë parasysh si rrethane veçanërisht lehtësuese pranimin e fajësisë 

nga i pandehuri dhe si rrethana lehtësuese te këtë parasysh se i pandehuri me pare nuk ka rene 

ndesh me ligjin, faktin se te dëmtuarit nuk i janë bashkangjitur ndjekjes penale dhe te njëjtit te i 

shqiptoje një dënim te paraparë me ligj.  

 

          Kryetari i trupit gjykues konstaton se janë plotësuar kriteret nga nen. 248 par.1 të KPPK-

së, nga se: 

              - te akuzuarit kane kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

              - pranimi i fajit bëhet vullnetarisht  nga te akuzuarit, pas konsultimit te te akuzuarit 

F.A. me mbrojtësit e tij av. Fitim Shabani dhe av. Qendresa Lajqi.  

 - pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materiale te 

prezantuara nga prokurori i shtetit si dhe në provat tjera që gjenden në shkresat e lëndës,  siç  

janë: vërtetimi për sekuestrimin e përkohshëm të sendeve i dt. 01.04.2021, vërtetimi për 

kthimin e sendeve i dt. 02.04.20121, vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve – 

parave i datës 01.04.2021 nga i pandehuri F.A., vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të 

sendeve i datës 02.04.2021 nga i pandehuri V.D., vërtetimi mbi kthimin e sendeve i datës 

02.04.2021 – pllakës së arit, faktuar numër 0064263 e lëshuar me dt. 01.04.2021 nga DPZ “...” 

ne Ferizaj, urdhëresa për kthimin – dorëzimin e sendeve të dëmtuarit M.Fe datës 04.06.2021 
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dhe CD me video incizime nga kamerat e sigurisë në argjendarinë “...” , fotografit për lëndimet 

e te dëmtuarit si dhe deklarata e te dëmtuarit dhe e te pandehurit e dhënë ne procedurën 

hetimore.  

        -aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.  

 

 Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit F.A.  

formësohen të gjitha tiparet objektive dhe subjektive te veprës penale grabitje nga neni  317 

par.6 të KPRK-së, dhe se ne veprimet e te akuzuarit V.D. formësohen te gjitha tiparet objektive 

dhe subjektive te veprës penale blerja, pranimi, ose fshehja e sendeve te përfituara me kryerjen 

e veprës penale nga neni 333 par.2 te KPRK-së. 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat të 

cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, si 

rrethana  veçanërisht lehtësuese mori faktin se të akuzuarit e kanë pranuar fajësinë, ndërsa si 

rrethana lehtësuse mori parasysh faktin se te akuzuarit me pare asnjëherë nuk kane rene ndesh 

me ligjin, janë penduar për kryerjen e këtyre veprave penale, te dëmtuarit nuk i ju kane 

bashkangjitur ndjekjes penale për te akuzuarit,  ndërsa në mungesë të rrethanave veçanërisht 

rënduese gjykata vlerësoi shkallen e përgjegjësisë penale të të akuzuarve dhe rrezikshmërinë 

konkrete të veprave penale. Mbi bazën e rrethanave të tilla, gjykata për te akuzuarin F.A. 

konform nenit 71 par.1, nenpar 1.2 dhe 1.3 dhe nenit 72 par.1 nenpar.1.3 te KPRK-se aplikoi 

institutin e zbutjes se dënimit dhe të akuzuarit i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej 

1/një/vite e 6/gjashtë/muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej 500/pesëqindën/euro, kurse 

të akuzuarit V.D. i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3/tre/ muaj, i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet nëse i akuzuari në periudhën kohore prej 1/një/ viti nga dita e plotfuqishmërisë 

se këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale, me bindjen se në rastin konkret edhe përmes 

këtij dënimi do të arrihet qëllimi i dënimit, në kuptim të preventives speciale dhe asaj gjenerale 

duke konsideruar se një dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të drejt në raport me 

peshën e veprave penale, rrethanave të kryerjes së veprave penale, shkallen e përgjegjësisë 

penale dhe personalitetin e të pandehurve.  

 

Konform nenit 367 par.1 nenpar 1.2 te KPPK-se, gjykata te pandehurit F.A. me 

aktvendim te veçantë i ndërpreu masën e paraburgimit.  
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  Obligohet i akuzuari F.A. qe ne emër te kërkesës pasuroro juridike te dëmtuarit M.F te 

ia kompensoj shumen prej 405 euro, ne afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi, nen kërcënimin e përmbarimit te detyruar.  

 

E dëmtuara L.S.I nuk ka parashtruar kërkesë pasuroro juridike. 

 

Te pandehurit, obligohen që  në emër të paushallit gjyqësor secili veç e veç të paguajnë 

shumen prej 30 (tridhjetë) Euro, si dhe të paguajnë shumen prej 50/pesëdhjetë/euro në Fondin 

për kompensimin e viktimave të dhunës, të gjitha këto në afat prej 15/pesëmbëdhjetë/ditëve, 

nga data kur aktgjykimi të merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  

 

           Nga arsyet e sipër cekura është vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-DEPARTAMENTI PER KRIME TE RENDA, 

2021:063050, te dt. 09.07.2021 

 

Sekretarja Juridike                               Kryetari i trupit gjykues, 

Adelina Sallahu                                 Sahit Krasniqi  

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi, lejohet ankesa  në afat prej 15 ditëve nga 

dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 


