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VEPRAT PENALE KUNDËR PASURISË
Elizabeta Imeraj 1

Abstrakt:

Mbrojtja juridike penale e pronës private, daton që nga koha e lindjes
së shtetit dhe së drejtës. Në kuptimin e gjerë, në veprat penale kundër pasurisë
bëjnë pjesë të gjitha ato vepra, të cilat janë të drejtuara kundër pronës,
gjegjësisht që kryerësi vetes t’i sjellë dobi pasurore të kundërligjshme, pa
marrë parasysh se a gjenden në këtë grup, apo në ndonjë grup tjetër të veprave
penale. Në raport me veprat penale, të cilat janë kryer në të kaluarën, veprat e
sotme penale, kryesisht dallohen sipas mënyrës, formës dhe teknikës së
kryerjes. Edhe sot ekzistojnë vepra penale kundër pasurisë si: vjedhje, vjedhje
të rënda, vjedhje grabitqare, mashtrime dhe vepra penale të tjera klasike, por
mënyra e kryerjes së veprave penale të cekura ka ndryshuar, duke iu përshtatur
raporteve të reja pasurore, si dhe mundësive bashkëkohore, teknike dhe
mjeteve të cilat shfrytëzohen gjatë operacioneve dhe transaksioneve të
ndryshme financiare. Sot vjedhjet, mashtrimet dhe veprat të tjera kryhen
shpeshherë përmes futjes, fshirjes apo ndryshimit të të dhënave kompjuterike,
apo programeve dhe mënyrave tjera të ndikimit në rezultatet e procedimit të
përpunimit elektronik të të dhënave përmes të të cilave kryhen dobi pasurore
të kundër ligjshme jashtëzakonisht të mëdha.
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Vështrime të përgjithshme

Veprat penale kundër pasurisë bëjnë pjesë në të ashtuquajturin kriminalitet klasik dhe
janë të njohura edhe me ligjet penale më të vjetra. Me pasuri, nënkuptohen sendet e luajtshme
dhe të paluajtshme, të drejtat pronësore dhe interesat pronësore, të cilat i takojnë personit
fizik dhe juridik2. Mbrojtja juridike penale e pronës private, daton që nga koha e lindjes së
shtetit dhe së drejtës. Në kuptimin e gjerë, në veprat penale kundër pasurisë bëjnë pjesë të
gjitha ato vepra, të cilat janë të drejtuara kundër pronës, gjegjësisht që kryerësi vetes t’i sjellë
dobi pasurore të kundërligjshme, pa marrë parasysh se a gjenden në këtë grup, apo në ndonjë
grup tjetër të veprave penale. Në raport me veprat penale, të cilat janë kryer në të kaluarën,
veprat e sotme penale, kryesisht dallohen sipas mënyrës, formës dhe teknikës së kryerjes.
Edhe sot ekzistojnë vepra penale kundër pasurisë si: vjedhje, vjedhje të rënda, vjedhje
grabitqare, mashtrime dhe vepra penale të tjera klasike, por mënyra e kryerjes së veprave
penale të cekura ka ndryshuar, duke iu përshtatur raporteve të reja pasurore, si dhe mundësive
bashkëkohore, teknike dhe mjeteve të cilat shfrytëzohen gjatë operacioneve dhe
transaksioneve të ndryshme financiare. Sot vjedhjet, mashtrimet dhe veprat të tjera kryhen
shpeshherë përmes futjes, fshirjes apo ndryshimit të të dhënave kompjuterike, apo
programeve dhe mënyrave tjera të ndikimit në rezultatet e procedimit të përpunimit
elektronik të të dhënave përmes të të cilave kryhen dobi pasurore të kundër ligjshme
jashtëzakonisht të mëdha3. Mbrojtja e pasurisë, e cila përfshinë jo vetëm sendet-objektet, por
edhe mbrojtjen e të drejtave pasurore (nga mashtrimi, shtrëngimi) dhe interesave pasurore
(cenimi i interesave pasurore - është keqpërdorimi i besimit) në masën më të madhe
realizohet me masat e së drejtës civile dhe ekonomike, ndërsa me aplikimin e sanksioneve
penale, vetëm kur vjen deri te cenimi, apo rrezikimi i pasurisë, ka ardhur përmes përdorimit
të forcës, kërcënimit, shantazhit apo përmes veprimeve të ngjashme, që janë me rrezikshmëri
shoqërore. Mund të theksohet, se kjo mbrojtje është e kufizuar për arsye se, kryesisht ka të
bëjë me cenimin e drejtave pasurore, që janë gjëra të luajtshme, ndërsa në raste të rralla te ato
të paluajtshme dhe për arsye se me këtë mbrojtje janë përfshirë cenimet të bëra me
paramendim. Megjithatë, pa marrë parasysh nivelin e kufizuar të mbrojtjes juridike penale të
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pasurisë, rëndësia e kësaj mbrojtje është e pakontestueshme. Në kuadër të mbrojtjes juridike
të pasurisë, mbrojtja juridike penale pa dyshim paraqet vetëm një pjesë të saj, por specifike
dhe shumë të rëndësishme, se pa mbrojtjen juridike penale nuk mund të mendohet mbrojtja
efikase dhe efektive e pasurisë. Për këtë dëshmojnë, veçanërisht numri jashtëzakonisht i
madh i veprave penale. Objekt mbrojtës i këtyre veprave penale, është pasuria private dhe
shtetërore, si dhe pasuria shoqërore e cila u takon personave juridik dhe e cila ende nuk ёshtё
privatizuar. Me dispozitat e këtij kapitulli, janë paraparë ato vepra penale, me tё cilat objekt
dominues ёshtё mbrojtja e pasurisё.4 Por pasuria nuk mbrohet vetëm me dispozitat e kapitulli,
ajo mbrohet edhe me dispozitat tё kapitujve tё KPK-sё, tё cilat kanё objekt tё posaçёm grupor
tё mbrojtjes juridike-penale, por me tё cilat mbrohet edhe pasuria si për shembull, veprat
penale kundёr mjedisit, kafshёve, bimёve dhe objekteve kulturore, veprat penale kundёr
sigurisё sё përgjithshme tё njerёzve, veprat penale kundёr pasurisё etj. Dallimi ndёrmjet
kёtyre veprave penale ёshtё nё atё se, veprat kundёr pasurisё, prona paraqitet si objekt
themelor, i vetёm mbizotёrues i mbrojtjes, ndёrsa te veprat tjera penale, ajo paraqitet si objekt
i mbrojtur sё bashku me ndonjё objekt tjetёr, me ç’rast ky objekt tjetёr ka domethёnie
primare. Kjo do tё thotё, qё veprat penale nga ky kapitull, paraqesin veprat penale kundёr
pasurisё klasike tё cilat kanё, sё bashku me veprat me veprat penale kundёr jetёs dhe trupit ka
njё histori mё tё gjatё. Kanё ndrushuar mёnyrat dhe mjetet e kryerjes sё veprave dhe format e
shfaqjes, por esenca e tyre ka mbetur e njёjtё. Karakteristikё themelore e numrit mё tё madh
tё veprave kundёr pasurisё, ёshtё pёrvetёsimi i kundёrligjshёm i dobisё pasurore. Kёto janë tё
gjitha ato vepra penale, te tё cilat veçori konstituive ёshtё qёllimi i pёrvetёsimit tё dobisё
pasurore tё kundёrligjshme. Veprat e tilla janë psh. vjedhjet, vjedhjet e rёnda, vjedhjet
grabitqare, shantazhi etj. Te disa vepra penale tё këtij kapitulli (veprat penale kundёr
pasurisё) kryhen vetёm me qёllim qё ta mbajё nё posedim tё vetin, por pa pasur qёllim tё
pёrvetёsimit.
Ekzistojnё vepra penale, te tё cilat nuk ekziston asnjёri prej kёtyre qёllimeve tё
pёrmedura, vetёm qёllimi i marrjes sё sendit tё huaj pёr shkak tё shёrbimit dhe pёrdorimit pёr
qёllimet pёr tё cilat ёshtё destinuar, nё mёnyrё qё pas kёsaj pёrsёri t’i kthehet pronarit tё
mёparshёm. Vepra e tillё ёshtё e njohur edhe nga e drejta penale romake si shfrytёzim i
kundёrligjishёm i sendit pa qёllim tё pёrvetёsimit. Anёn subjektive tё tё gjitha veprave penale
kundёr pasurisё e paraqet paramendimi, sepse pёrveç qёllimit si karakteristikё subjektive,
kёto vepra mund tё dallohen edhe sipas disa rrethanave objektive. Kёshtu, objekt tё sulmit
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mund tё renditen nё dy grupe:vepra kundёr sendeve tё luajtshme dhe nё vepra penale kundёr
pasurisё nё pёrgjithёsi dhe tё drejtave dhe interesave pasurore. Te tё parat, veprimi i kryerjes
apo sulmit, pёrbёn rrёmbimin apo pёrvetёsimin e sendeve tё huaja tё luajtshme (vjedhje,
vjedhje e rёndё, vjedhje grabitçare, grabitje etj). Derisa te veprimet tё tjera, kryerja paraqitet
nё forma tё tjera siç janё:mashtrimi, mashtrimi me subvencionet, keqpёrdorimi i sigurimit,
shantazhi, keqpёrdorimi i besimit, dёmtimi i tё drejtave tё personit tjetёr etj. Sipas mёnyrёs sё
kryerjes, dallohen veprat e rrёmbimit (vjedhja,vjedhja e rёndё, grabitja etj), veprat e
pёrvetёsimit (psh. shpёrdorimi), veprat tё cilat kryhen me pёrdorimin e forcёs dhe kёrcёnimit
(detyrimi,shantazhi), veprat tё cilat kryhen me mashtrim apo shfrytëzim, gjegjёsisht me
keqpёrdorimin e ndonjё rrethane (psh.mashtrimi, kontraktimi joproporcional). Veprat te tё
cilat veprimin, ose mosveprimin nё dёm tё pasurisё e ndёrmerr vet i dëmtuari, gjegjёsisht
viktima (psh. mashtrimi, detyrimi, shantazhi), veprat tё cilat nuk kanё pёr qёllim
pёrvetёsimin e sendit por vetёm dёmtimin apo asgjёsimin e tij (psh dёmtimi i pasurisё sё
luajtshme).Te shumica e veprave penale, vlera pasurore bёhet me vepёr penale, gjegjёsisht
dёmet e shkaktuara paraqesin rrethanё kualifikuese. Pasi qё veprat penale kundёr pasurisё,
kanё elementin vleror sepse dёmi i shkaktuar nga kryerja e tyre mund tё shprehet nё para,
kёshtu edhe format kualifikuese te shumica e veprave penale (vjedhja e rёndё, mashtrimi,
shpёrdorimi, fajdeja) paraqiten kur dёmi tejkalon shumёn e caktuar nё para, gjegjёsisht kur
shuma e pёrvetёsuar e dobisё pasurore nё mёnyrё tё kundёrligjshme e kalon shumёn e
caktuar me ligj. Nё rastet e ekzistimit tё dёmeve tё vogla, krahas ekzistimit tё rrethanave
tjera, vepra kualifikohet si formё e lehtё, e priviligjuar, e shpёrdorimit apo mashtrimit.
Veprat penale kundёr pasurisё, konsiderohen forma tё rёnda, tё kualifikuara nё rastet kur
kryhet me dhunё apo me kanosje, duke pёrdorur armё apo mjete tё rrezikshme, duke vepruar
posaçёrisht nё mёnyrё tё rrezikshme dhe tё vrazhdё etj. Me dispozita tё KPK-sё, ёshtё
inkriminuar mundёsia e lirimit nga dёnimi, nёse kryerёsi i veprёs penale e kthen pasurinё e
pёrvetёsuar, ose e ka nё posedim para se tё jetё njoftuar pёr fillimin e procedurёs penale.

Llojet e veprave penale tё vjedhjes sipas Kodit Penal
Vjedhja ёshtё delikt mё i vjetёr i sё drejёs civile i njohur qysh nga e drejta romake me
termin fortum. Vjedhja, apo fortumi nё tё drejtёn romake ishte delikt, qё do tё thoshte cёnim i

pasurisё sё huaj, krahas nxjerrjes së njёkohshme tё dobisё pёr delikuentin.5Ky ishte kuptimi
fillestar i vjedhjes (fortumit), pёrmbajtja e tё cilit mё vonё do tё zgjerohet me qёllim tё
ruajtjes sa mё tё sigurtё tё poseduesve tё pronёs nga shtresat e varfёra. Vjedhja ёshtё
pёrvetёsimi i qёllimshёm kundёrligjor i pronёs sё luajtshme, e kryer me qёllim tё pёrfitimit.
Vepra penale e vjedhjes, nё Kodin Penal ёshtё inkriminuar.
1. Kushdo qё personit tjetёr ia merr pasurinё, e cila vlerёsohet nё shumёn prej pesёdhjetё
(50) euro apo mё shumё, me qёllim tё pёrvetёsimit tё kundёrligjshёm pёr vete, apo pёr
personin tjetёr, dёnohet me gjobё dhe me burgim deri nё tre (3) vjet.
2. Nёse vlera e pasurisё sё vjedhur ёshtё mё pak se pesёdhjetё (50) euro, kryerёsi
dёnohet me gjobё ose me burgim deri nё gjashtё (6) muaj.
Pra, vepra penale e vjedhjes, definohet si marrje e pasurisё sё huaj (e sendeve tё
luajtshme) me qёllim tё pёrvetёsimit tё kundёrligjshёm tё saj pёr vete, apo personin tjetёr. Në
kёtё mёnyrё ёshtё dhёnё koncepti i pёrgjithshёm i vjedhjes, i cili pёrfshinё tё gjitha elementet
tё cilat janё tё pёrbashkёta pёr tё gjitha format e kёsaj vepre penale, si veprimi i marrjes së
sendit të huaj i luajtshёm, si objekt i veprimit dhe qëllimit të kryerёsit tё veprimit qё pёr vete,
apo pёr personin tjetёr tё pёrvetёsojё dobinё pasurore tё kundёrligjshme. Nёse marrja e
pasurisё sё huaj, nuk ёshtё bёrё me qёllim tё pёrvetёsimit, atёherё mund tё bёhet fjalё pёr
vepёr penale tё marrjes sё pasurisё sё huaj tё luajtshme.
Pasuria e cila ёshtё objekt i vjedhjes, duhet tё jetё e luajtshme. Me shprehjen pasuri e
luajtshme, duhet nёnkuptuar tё gjitha sendet tё cilat mund tё barten prej njё vendi nё vendin
tjetёr, pa e dёmtuar substancёn e tyre. Andaj, nё tё drejtёn penale nocioni i pasurisё sё
luajtshme ёshtё mё i gjerё, se nocioni i pasurisё sё luajtshme nё tё drejtёn civile. Kёshtu, disa
sende tё cilat nё tё drejtёn civile konsiderohen tё paluajtshme pёr shkak se u takojnё gjёrave
tё paluajtshme, psh. Pajisjet e shtёpisё (radiatorёt, tjegullat, vaska bojleri etj.) nё tё drejtёn
penale konsidohen sende tё luajtshme. Tё gjitha ato sende tё cilat mund tё çmontohen, nё tё
drejtёn penale konsiderohen sende tё luajtshme.6
Objekt i vjedhjes ёshtё sendi i huaj i luajtshёm, i cili gjendet nё posedim tё personit
tjetёr. Sendi nё kuptimin e veprёs penale tё vjedhjes duhet tё kuptohet si pjesё materiale e
natyrёs (pёrfshirё edhe kafshёt), i cili gjendet nё posedim njerëzor, mund tё jetё objekt i sё
drejtёs sё pronёs nё kuptimin e sё drejtёs pronёsore. Gjendja agregate nё tё cilёn gjendet
sendi nuk ёshtё me rёndёsi, kёshtu qё sendet mund tё jenё nё gjendje tё ngurtё, tё lёngёt apo
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tё gaztё. Nuk konsiderohen sende, ato pjesё materiale tё natyrёs tё cilat nuk mund tё jenё nё
zotёrimin dhe nёn kontollin e njeriut, siç janё psh. ajri atmosferik, nxehtёsia e diellit,
elektriciteti i lirё nё natyrё, sentimentet nё natyrё-shiu, bora etj.
Qё sendi tё jetё objekt i vjedhjes, gjegjёsisht qё tё mund t’i merret tjetrit, duhet patjetёr
qё tё jetё i luajtshёm. Si gjёra tё luajtshme, nё kuptimet juridike-penale duhet tё konsiderohen
pjesёt e ndara materiale tё natyrёs tё arritshme (pёrshatshme) pёr njerёzit tё cilat njeriu mund
t’i ketё nё posedim dhe zotërim, po sipas rregullit mund tё transferohen nga njё vend nё
vendin tjetёr, e qё nё kёtё rast nuk ndryshon pёrbёrja e tyre. Send i luajtshёm nё kuptimin e
veprёs penale ,konsiderohet ai send i cili mund tё jetё i luajshёm gjegjёsisht i lёvizshёm nga
vendi dhe i marr apo bartur. Nëse shtё ndarё sendi i luajtshёm nga sendi i paluajtshëm, apo
nga sendi tjetёr i luajtshёm para kryerjes sё vjedhjes apo ёshtё ndarё gjatё marrjes sё sendit,
pёr ekzistimin e vjedhjes nuk ёshtё e rёndёsishme.
Njeriu i gjallё nuk mund tё jetё objekt i vjedhjes, sepse nuk ёshtё send dhe nё rastin e
marrjes sё njeriut nuk bёhet fjalё pёr vjedhje, por pёr rrëmbim (grabitje). Mirëpo, pjesёt e
trupit tё njeriut, kur janë të ndara nga trupi, bёhen sende tё luajtshme dhe mund tё bёhen
objekt vjedhjeje (psh.flokёt e prera, tё cilat mund tё shfrytёzohen pёr ndёrtimin e parukeve
dhe si tё tilla kanё vlerё pronёsore). As kufoma e njeriut, para varrimit, as pas varrimit, nuk
konsiderohet send i luajtshёm dhe sipas rregullit nuk mund tё jetё objekt i vjedhjes.
Pёrjashtimisht, kufoma e njeriut nё institutin e anatomisё ku shfrytёzohet pёr qёllime
shkencore dhe arsimore-medicinale, mund tё jetё objekt vjedhjeje, nёse ka vlerё pasurore.
Objekt i vjedhjes mund tё jenё sendet artificiale tё cilat gjenden nё kufomё, siç janё dhёmbёt
e arit apo pjesё tё tjera tё ndёrtuara nё organizёm. Objekt i vjedhjes, mund tё jenё sidomos
stolitё e arit, rrobat apo gjёrat tjera tё cilat gjenden te kufoma, sepse ato janё pronё e
trashёgimtarit tё tё vdekurit, e nёse nuk ka trashëgimtar, atёherё i pёrkasin pronёs shoqёrore,
nё ujdi me rregullat e trashёgimisё. Nё kёtё rast, kёto sende merren nga personi i vdekur,
sepse nuk janё nё zotёrim tё tij, por janё nё zotёrim tё atij qё kujdeset pёr kufomёn deri nё
rastin e varrimit. Konsiderohet se sendet e tё vdekurit nё varr, apo sendet nё varr mund tё
jenё objekt i vjedhjes sepse ato sende nuk janё tё braktisura, sepse kёto janё gjёra tё
trashёgimtarit tё tё ndjerit dhe se gjenden nё zotёrim tё tyre. Nёse trashёgimtarёt shuhen dhe
nuk ka kush tё disponojё me kёto sende, ato kalojnё nё pronё shoqёrore.
Objekt i vjedhjes mund tё jetё sendi i huaj i luajshёm , d.m.th.vetёm ai send i luajtshёm i
cili ёshtё nё pronёsi tё personit tjetёr, fizik apo juridik. Kёshtu qё, vjedhja e sendit tё vet nuk
ёshtё e mundur. Edhe sendi i luajtshёm nё tё cilin kryerёsi ёshtё bashkёpronar apo nё pronёsi
tё pёrbashkёt mund tё jetё objekt i vjedhjes.

Koncepti i pronёsisё pёrputhet nё kёtё rast me konceptin e pronёsisё nё tё drejtёn civile.
Sendet tё cilat fare nuk mund tё jenё nё pronёsi tё personit fizik apo juridik, si tё mira nё
pёrdorim tё pёrgjithshёm, ashtu qё janё tё destinuara t’iu shёrbejnё tё gjithё njerёzve, nuk
mund tё jenё objekt i vjedhjes psh.uji i detit. Objekt i vjedhjes nuk mund tё jenё sendet e
braktisura apo sendet pёr tё cilat nuk dihet se kujt i takojnё.7
Marrja e sendit tё huaj tё luajtshёm, paraqet vepёr penale vetëm nёse marrja ёshtё kryer
me qёllim qё pёrmes pёrvetёsimit tё sendit t’i sigurojё vetes apo tjetrit, dobi tё
kundёrligjshme pasurore. Nёse marrja e sendit nuk ёshtё kryer me qёllimin e pёrmendur nuk
ekziston vjedhja, por mund tё ekzistojё ndonjё vepёr tjetёr penale psh. marrja e automjetit.
Kryerёs i veprёs penale tё vjedhjes mund tё jetё çdo person. Vepra penale mund tё
kryhet vetёm me dashje. Krahas dashjes, pёr t’u konsideruar se ekziston vjedhja, marrja e
sendit huaj duhet tё kryhet me qёllim tё pёrvetёsimit tё pasurisё, nё mёnyrё tё
kundёrligjshme.8
Tentimvjedhja, gjithashtu ёshtё e dёnueshme.
Veprat penale tё vjedhjes kundёr pronёs private dhe shoqёrore tё njohura nga praktika
kriminalistike, kryesisht janё kёto: vjedhje tё banesave, tё shtёpive, vjedhje e çantave, vjedhje
me rastin e marrёdhёnieve seksuale, vjedhje tё rrymёs elektrike, vjedhje tё motoçikletave, tё
magazinave, vjedhje tё kafshёve, tё shpezёve, vjedhje tё automjeteve, vjedhje nё automjete,
vjedhje ngas xhepat etj.9

Vjedhje e shёrbimeve
Vjedhja e shёrbimeve si vepёr penale kundёr pasurisё nuk ka ekzistuar nё KPPK-nё e
shfuqizuar. Pra,vepra penale e vjedhjeve tё shërbimeve, ёshtё e inkriminuar me KPK-nё nё
fuqi. Vepra të tilla penale kryhen vetëm me dashje. Vjedhja e shёrbimeve ёshtё e inkriminuar
nё nenin 326, kapitulli XXVII (vepra penale kundёr pasurisё. Kjo vepёr penale kryhet me anё
tё lajthimit, largimit apo mёnyrave tjera kur siguron shërbime, pёr tё cilat dihet se mundёson
vetёm nё shkёmbim tё kompensimit dhe shmang pagesёn pёr shërbime, pёr tё cilat dihet se
mundёson vetёm nё shkёmbim tё kompensimit dhe shmang pagesёn pёr shёrbime tё tilla.
Çdo person qё kryen kёtё lloj vepre penale, dёnohet me gjobё dhe me burgim deri nё njё (1)
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vit. Kur vepra penale nga paragrafi 1. kryhet me forcё, apo kanosje serioze, kryerёsi dёnohet
me gjobё dhe me burgim deri nё tre(3)vjet.
Nёse vlera e shёrbimeve tё vjedhura ёshtё mё pak se pesёdhjetё (50) euro, kryerёsi
dёnohet me gjobё ose me burgim deri nё gjashtё (6) muaj. Pёr qёllime tё kёtij neni, shërbimet
pёrfshijnё, por nuk kufizohet nё transportimin, punёn, shёrbimet profesionale, teknike, apo
mekanike, shёrbimet e skiliftit, objektet pёr biseda telefonike, shёrbimet e komunikimit ose
telefonisё, ofrimi i ushqimit apo akomodimit, furnizimi me pasisje, vegla, vetura ose kampshtёpiza pёr pёrdorim tё pёrkohshёm, furnizimi i pajisjeve pёr shfrytёzim ose qasja nё
sistemin e internetit, kompjuterik apo kabllor. Shёrbim po ashtu pёrfshinё çmimin e hyrjes nё
evenimente sportive, zbavitёse, shfaqje ose ngjarje tjera qё kanё çmim tё hyrjes ose tarifё
tjetёr pёr pjesёmarrje.
Largimi nga biznesi, hoteli apo restoranti pa ofruar pёr tё paguar ose pa paguar pёr hotel,
restorant apo shёrbime tjera pёr tё cilat kompensimi zakonisht paguhet pas pranimit tё
shërbimeve, ёshtё dёshmi se shёrbimet janё pranuar me qёllim tё shmangies sё pagesёs.
Kryerёsit e kёtyre veprave penale ndiqen sipas detyrёs zyrtare.

Vjedhja e rёndё
Vepra penale e vjedhjes sё rёndё, ёshtё pёrcaktuar me nenin 327 siç vijon: 1. Kushdo qё
kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 KPK-sё, dёnohet me gjobё dhe me burgim prej tre
(3) deri nё shtatё (7) vjet, nёse: 1.1. Vepra ёshtё kryer duke kaluar, apo depёrtuar me forcё nё
veturat e mbyllura, ndёrtesat, dhomat, arkat sanduqet, apo hapёsirat tjera tё mbyllura, ose
duke hequr pengesat tjera me qёllim tё pёrvetёsimit tё pasurisё sё luajtshme. 1.2. Kryerёsi ka
vepruar nё mёnyrё posaçёrisht tё rrezikshme, apo tё vrazhdё. 1.3. Kryerёsi ka shfytёzuar
gjendjen e krijuar, si rezultat i zjarrit, vёrshimit, tёrmetit apo fatkeqёsive tё tjera. 1.4.
Kryerёsi ka shfrytёzuar paaftёsinё, ose gjendjen tjetёr tё rёndё tё personit tjetёr. 2. Kushdo qё
kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 i KPK-sё, ose paragrafi 1. i kёtij neni dёnohet me
burgim prej tre (3) deri nё dhjetё (10) vjet nёse; 2.1. Pasuria apo shёrbimi i vjedhur ka vlerё
mbi pesёmijё (5000) euro. 2.2. Pasuria e vjedhur, shёrben pёr qёllime fetare, ose ёshtё
vjedhur nga ndёrtesa fetare, apo ndёrtesa tjetër, qё shёrben pёr mbajtjen e ceremonive fetare .
2.3. Pasuria e vjedhur ka vlerё kulturore,fetare, apo historike, ka rёndёsi tё posaçme
shkencore, teknike apo artistike, ёshtё pjesё e koleksionit publik, koleksionit privat tё

mbrojtu, apo e ekspozites publike,ose eshtё monument apo objekt i natyrёs nёn mbrojtje. 2.4.
Pasuria ёshtё vjedhur nga varri. 2.5. Pasuria e vjedhur ёshtё armё. 2.6. Kryerёsi ka pasur me
vete armё, apo mjet tjetёr tё rrezikshёm 2.7. Kryerёsi ka vepruar si anёtar i grupit.
Vjedhja e rёndё ёshtё formё kualifikuese e vjedhjes, e cila ekziston kur vjedhja e
zakonshme kryhet nёn kushtet e veçanta, tё cilat vjedhjes sё zakonshme i japin formёn
(trajtёn) e rёndё. Kёto rrethana, kanё tё bёjnё me mёnyrёn e kryerjes, kohën e kryerjes,
rrezikun e veçantё tё kryerёsit tё veprёs dhe vlerёn e sendeve tё vjedhura.
Nё varёsi tё rrethanave tё përmendura, KPSH pёrmend kёto forma tё vjedhjeve tё rёnda:
a) Vjedhje me thyerje, a vjedhje tё kryera duke depёrtuar a kaluar me forcё, ose duke hequr
pengesat tё tjera, me qёllim tё pёrvetёsimit tё pasurisё sё luajtshme qё gjendet nё hapёsirat e
mbyllura. b) Vjedhje tё kryera nё mёnyrё posaçёrisht tё rrezikshme apo tё vrazhdё,. c)
Vjedhje tё kryera, nga ana e personit, i cili me vete ka pasur ndonjё armё apo mjet tё tjetёr tё
rrezikshёm pёr tё sulmuar, apo pёr t’u mbrojtur. d) Vjedhje tё kryer, nga ana e grupit, tё cilёt
janё bashkuar pёr tё kryer vjedhjen,. e) Vjedhje tё kryera, kur kryerёsit kanё shfrytёzuar
gjendjen e krijuar, si rezultat i zjarrit, vёrshimit, tёrmetit apo fatkeqёsive tё tjera tё ngjashme.
f) Vjedhje tё kryera, kur kryerёsi ,apo kryerёsit kanё shfrytёzuar paaftёsitё, apo gjendjen
tjetёr tё rёndё tё personit tjetër. g) Nёse sendi i vjedhur ka vlerё tё madhe, ndёrsa kryerёsi e
ka bёrё vjedhjen me qёllim tё pёrfitimit nga kjo vlerё. h) Nёse sendi i vjedhur, shёrben pёr
qёllime fetare apo sendi ёshtё vjedhur nga ndёrtesa fetare apo ndёrtesa tjera qё shёbejnё pёr
mbajtjen e shёrbimeve fetare, i) Nёse pasuria e vjedhur, ka vlerё kulturore, fetare apo
historike, ka rёndёsi tё posaçme shkencore, teknike, artistike, apo ёshtё pjesё e koleksionit
privat, tё mbrojtur apo tё ekspozitёs publike,ose ёshtё monument natyral apo objekt i natyrёs
qё ёshtё nёn mbrojtje.
Si kryerёs i kёtyre veprave tё rёnda, mund tё jetё çdo person, ndёrsa nё kёndvёshtrimin e
fajtorit ёshtё i nevojshёm paramendimi apo dashja direkte. Secila nga mёnyrat e shumta tё
kryerjes ёshtё karakteristikё edhe pёr nga gjurmёt tё cilat mbesin nё vendin e ngjarjes, ndёrsa
gjetja e tyre dhe pёrpunimi profesional ka rol jashtёzakonisht tё madh pёr identifikimin dhe
zbulimin e kryerёsit. Gjatё zgjedhjes sё objektit tё sulmit, si dhe mёnyrёs sё kryerjes,
kryerësit mbajnё kujdes pёr njё varg faktorёsh tё natyrёs objektive dhe subjektive. Faktorёt
objektiv janё niveli i sigurisё sё objektit tё sulmit (psh. lloji i mjetit tё alarmit qё
shfrytёzohet), mundёsia pёr t’iu afruar objektit pa u vёrejtur, mundёsia e ndonjё faktori tё
jashtёm (psh.trafiku i dendur, afёrsia e aeroportit etj) qё tё ndikojё nё fshehjen e zhurmёs e
cila bёhet si mbulues i thyerjes dhe vjedhjes, pёrdorimi i mjeteve tё nevojshme, i veglave dhe
mjeteve tё tjera, tё cilat janё tё nevojshme pёr kryerjen e veprёs penale. Te kjo vepёr penale,

si figurё e veçantё ёshtё parashikuar edhe krijimi i krijimi i kushteve dhe i mjeteve materiale
pёr ta vjedhur pasurinё. Me krijimin e kushteve kuptohen: njohja e mjedisit ku ndodhet
objekti i vjedhjes, e orarit tё punёs (fillimit dhe mbarimit) nё njё ndёrmarrje apo institucion,
vёzhgimi i largimit pёr nё punё i personave tё njё shtёpie, mёnjanimi i rojёs sё ndёrmarrjes
nё kohёn e kryerjes sё vjedhjes, krjimi i situatёs sё simulimit, studimi i hyrjeve nё banka
private ose shtetёrore, ku janё vendosur aparatura teknike tё fshehta me qёllim qё tё nxirren
jashtё pёrdorimit etj. Me sigurimin e mjeteve materiale kuptohen: pёrgatitja e çelsave tё
dyerve tё ndёrmarrjeve ose shtёpive, levave tё posaçme, e mjeteve pёr hapjen e kasafortave,
pёrdorimin e automjeteve pёr transportimin e sendeve tё vjedhura, studimi i vendeve pёr
fshehjen e sendeve tё vjedhura, paraqitja e dokumenteve tё falsifikuara, mjeteve teknike me
qёllim tё vjedhjeve tё pasurisё.10 Nё faktorё tё natyrёs subjektive bёjnё pjesё shkathtёsitё, tё
cilat i njohin dhe teknikat me tё cilat i pёrdorin , shprehitё e fituara nё kryerjen e veprave
penale, pёrvojёn e mё hershme dhe veçantitё fizike. Poashtu anёn subjekteve tё tё gjitha
formave pёrmendura tё vjedhjeve tё rёnda e bёnё paramendimi. Ai ёshtё i ndryshёm te disa
forma, por krahas veçorive tjera tё vjedhjes duhet tё shihet ajo rrethanё e cila kёtё formё tё
vjedhjes e bёnё tё rёndё (psh.shfrytёzimin e paaftёsisё sё ndonjё personi, qё vjedhja tё kryhet
me thyerje etj.). Ndёrsa kryerёs i veprёs penale, siç e cekёm mё parё, mund tё jetё çdo
person.11

Vjedhja grabitqare
Vjedhja grabitqare nё Kodin Penal ёshtё inkriminuar nё kёtё formё: 1. Kushdo qё ёshtё
zёnё nё befasi, nё kryerjen e aktit tё vjedhjes dhe me qёllim qё pasurinё e vjedhur ta mbajё, e
pёrdorё forcёn ose kanosjen serioze pёr tё sulmuar jetёn apo trupin e personit tjetёr, dёnohet
me gjobё dhe me burgim prej (3) deri nё dhjetё (10) vjet. 2. Kur vepra penale nga paragrafi 1.
i kёtij neni kryhet nga kryerёsi i cili vepron si anёtar i grupit tё armatosur ose i cili ka me vete
armёn apo mjetin e rrezikshёm, kryerёsi dёnohet me gjobё dhe me burgim prej (5) deri nё
dymbёdhjetё (12) vjet. 3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i kёtij neni kryhet nga kryerësi i
cili vepron si anёtar i grupit tё armatosur ose kur vepra penale rezulton me lёndim trupor,
kryerёsi dёnohet me gjobё dhe me burgim prej shtatё (7) deri nё dymbёdhjetё (10) vjet. 4.
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Kur vepra penale nga paragrafi 1. i kёtij neni rezulton me vdekje, kryrёsi dёnohet me gjobё
dhe me burgim sё paku dhjetё (10) vjet ose me burgim tё pёrjetshёm.

Forma themelore e veprёs penale vjedhje grabitqare
Vepra penale e vjedhjes grabitqare ёshtё njё nga veprat penale pronёsore mё tё rёnda,
ndёrsa format e rёnda tё saj, u takojnё veprave mё tё rёnda penale nё pёrgjithёsi.
Vjedhja grabitqare,ёshtё vepёr penale e pёrbёrё (komplekse) e cila pёrbёhet nga vjedhja
dhe pёrdorimi i dhunёs apo kanosjes. Vjedhja grabitqare fillon me vjedhje dhe pasi qё
kryerёsi ёshtё hasur nё vjedhje, e pёrdor dhunёn ose kanosjen me qёllim qё ta mbajё sendin
(pasurinё) e vjedhur. Nga kjo rezulton, se vjedhja i paraprin dhunёs. Konsiderohet se kryerёsi
ёshtё hasur nё vjedhje, nё rastet kur ka filluar kryerjen e vjedhjes, por nuk e ka pёrfunduar,
apo kur ik me sendin e vjedhur, sepse edhe nё kёtё rast konsiderohet se nuk e ka pёrfunduar
vjedhjen.12
Pёr ekzistimin e kёsaj vepre penale ёshtё e nevojshme qё tё plotёsohen kёto kushte:
- Qё kryerёsi tё jetё zёnё (nё befasi) nё kryerjen e aktit tё vjedhjes. - Qё tё ketё pёrdorur
forcёn ndaj ndonjё personi, apo kanosjen qё drejtpёrsёdrejti do ta sulmoj jetёn apo trupin e
tij. - Qё forca, apo kanosja ёshtё pёrdorur me qёllim që sendi i vjedhur tё mbahet.
Pёr dallim nga vepra penale e grabitjes (neni 329 i KPK), te e cila pёrdorimi i forcёs i
paraprinё vjedhjes, kёtu vjedhja i paraprinё pёrdorimit tё forcёs, gjegjёsisht kёtu pёrdorimi i
forcёs ёshtё mjet pёr mbajtjen e sendit tё vjedhur nga ana e kryerёsit i cili ёshtё zёnё nё aktin
e kryerjes sё vjedhjes. Karakteristikё qenёsore e kёsaj vepre penale ёshtё vjedhja, nё tё cilёn
kryerёsi ёshtё zёnё nё befasi.

Forma e kualifikimit tё veprёs penale tёvjedhjes grabitçare si formё e rёndё.
Kualifikimi i veprёs grabitçare si e rёndё, ёshtё pёrcaktuar duke marrur parasysh pasojat
e shkaktuara (shkaktimi i lёndimeve tё rёnda trupore) apo duke marrë parasysh mёnyrёn e
kryerjes (vepra penale ёshtё kryer nga grupi gjegjёsisht shumë persona apo vepra penale
ёshtё kryer me pёrdorimin e ndonjё arme apo mjeti tjetёr tё rrezikshёm).
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Pra, rrethanat tё cilat i japin veprёs formё tё rёndё janë:
- shkaktimi i lёndimit tё rёndё trupor ndonjё personi,
- kryerja e veprёs nё pёrbёrje tё grupit, - kryerje e veprёs me pёrdorim tё armёs apo
mjetit tjetit tjetёr tё rrezikshёm.13

Forma mё e rёndё e veprёs penale tё vjedhjes grabitqare
Nё paragrafin 4. tё nenit 328 tё KPK-sё, ёshtё pёrcaktuar forma mё e rёndё e veprёs
penale tё vjedhjes grabitçare dhe ajo ekziston, kur gjatё kryerjes sё veprёs ndonjё person
rezulton me vdekje. Kjo nё tё vёrtetё, ёshtё njё rast special i kualifikimit tё vrasjes sё kryer
me qёllim pёrvetёsimi, por me qё kёtu privimi nga jeta, paraqitet si mjet pёr sigurimin e
veprёs sё kryer dhe lidhshmёrisё sё kёtyre veprave, KPSH kёtё rast e përcakton, si rast mё tё
rёndё tё veprёs penale. Kёtu duhet theksohet , qё pёr ekzistimin e kёsaj forme tё veprёs
penale, nuk ёshtё e nevojshme qё ndonjё person me paramendim tё privohet nga jeta me
qёllim tё mbajtjes sё sendit i cili ёshtё objekt i vjedhjes grabitçare. Me kёtё lloj, vepre kemi
tё bёjmё edhe nёse ndonjё person privohet nga jeta, duke u detyruar qё tё zbulojё se ku
gjenden sendet, tё cilat kryerёsi dёshiron t’i marr apo mbaj, apo nё raste kur kёtё e bёnё qё tё
thyej rezistencen, tё pamundёsojё thirrjen e ndihmёs etj. Kryerёs i kёsaj vepre penale, mund
tё jetё çdo person. Kjo formё e veprёs penale mund tё kryhet me dashje, vetёm me dashje
direkte.

Perfundime:

Sot, organet e drejtësisë, është bërë sfidë lufta kundër kryerësve të veprave penale kundër
pasurisë, e veçanërisht kundër veprave penale të vjedhjes. Numri i kryerësve të veprave
penale kundër pasurisë po rritet me shpejtësi në mbarë botën. Gjithashtu rritje të veprave
penale kundër pasurisë është i shënuar edhe në Kosovë dhe në veçanti edhe në komunën e
Malishevës.
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Vepra penale e vjedhjes përkufizohet si marrje e pasurisë së huaj me qëllim të
përvetësimit të kundërligjshëm të saj për vete apo personin tjetër. Në këtë mënyrë bëhet
përkufizimi i përgjithshëm i vjedhjes, i cili përfshinë të gjitha elementet të cilat janë të
përbashkëta për të gjitha format e kësaj vepre penale: veprimi i marrjes, sendi i huaj i
luajtshëm si objekt i veprimit dhe qëllimi i kryerësit të veprimit që për vete apo personin
tjetër të përvetësojë dobinë pasurore të kundërligjshme.
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