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Numri i lëndës: 2021:160414 

Datë: 07.09.2021 

Numri i dokumentit:     02152131 

 PKR.nr.100/21 

                                         NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE N GJAKOVE –Departamenti për Krime te Rënda  

Kryetari i Trupit Gjykues – gjyqtari Shaqir Zika me procesmbajtësen Nushe Kadrija – sekretare 

juridike, në lëndën penale kundër të akuzuarit Sh. (N.) Z., nga Gjakova, për shkak të veprës 

penale të grabitjes  nga neni 317 par.1 të KPRK-së, i akuzuar me aktakuzës e Prokurorisë 

Themelore në Gjakovë – Departamenti për Krime të Rënda, me numër sipas  PP/I.nr.127/2021, 

të datës 28.07.2021, pas mbajtjes së seancës se shqyrtimit  fillestar me datë 30.08.2021, në 

prezencën e Prokurorit të shëtit Ali Uka, të akuzuarit Sh. Z. si dhe mbrojtëses së tij av.Blerina 

Kurtaj nga Gjakova, i caktuar sipas autorizimit  në lëndë me datën 30.08.2021 mori dhe  

publikisht  shpalli  ndërsa me dt. 07.09.2021përpiloi ketë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari: 
  

Sh. Z., nga i ati N., e ëma E., e gjinisë M., data e lindjes . . . në Gjakovë, ku edhe banon 

në rr. “. . . , i pa martuar, i pa pune, ka te kryer 6 klasë të shkollës fillore, i gjendje së dobët  

ekonomike, me numër personal . . ., rom, shtetas i Republikës së Kosovës,  

 

   Ë S H T Ë   F A J T O R 

 

 

             Me dt.19.07.2021, rreth ores 05:00 në rr.“. . .“ Gjakovë,  në shtëpinë e të demtuares A. 

N., perdor forcen, me qellim që vetit t’i sjelli përfitim pasuror të kundërligjshëm, në atë mënyrë 

që diten kritike i pandehuri shfrytezon rastin duke e ditur se e dëmtuara ishte e vetme dhe e 

moshuar ne shtepi dhe poashtu e  fjetur në atë orë të hershem, i njëjti shkon ne shtepinë e të 

demtuares, përmes ballkonit futet në katin e dytë të shtëpisë duke e thyer deren futet brenda  

pikerisht ne dhomen e saj paraprakisht e kontrollon tere katin e shtepise dhe për nje moment, e 

kap per fyti ku edhe tenton që tja këpus zingjirin e arit nga qafa e dëmtuara fillon të bërtas, i 

pandehuri merr 4 euro te cilat ndodheshin mbi tavoline dhe telefonin e tipit „Samsung J3“ me 

pas nga aty largohet ne drejtim te panjohur. 

 

 

-  me çka ka kryer vepër penale grabitje nga neni 317 parg.1 të KPRK-së 
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Andaj  Gjykata ne mbështetje te neneve 6, 7,  17, 21, 38, 39, 69, 70, 71, 72 par.1 pika 

1.3, nenit 317 par 1 të KPRK-se, dhe nenit  365, 450  dhe  463  te  KPPK-se  te akuzuarin e 

 

  

G J Y K O N 

 

 Të akuzuarin Sh. Z.  DËNIMIN ME BURGIM ne kohëzgjatje prej dy (2)  vite, ne te 

cilin dënim do te llogaritet koha e kaluar  ne paraburgim nga data 20.07.2021, gjere në 

plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi por jo më shumë se dënimi i shqiptuar me këtë aktgjykim, si 

dhe  dënimi me  gjobe  ne lartësi prej  treqind (300) €, e te cilin dënim do te  paguaj brenda  afatit 

prej  tridhjetë (30) ditëve pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimit.  

 

Nëse i akuzuari nuk e paguaj dënimin me gjobe, atëherë  ky  dënim  do te zëvendësohet  

me dënim burgimi  ne kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë (15) dite, ashtu qe  për  çdo dite te  

burgimit  do te  llogaritet me nga  njëzet (20) €.   

 

E dëmtuara A. N. nga Gjakova,   . .. , në rrugën “. . .,  udhëzohen ne  kontest te  rregullt  

civil, për realizimin e kërkesës pasurore juridike.  

 

I akuzuari obligohet qe te paguajnë  ne emër te  paushallit gjyqësor  shumen  secili 

tridhjetë (30) €uro,  si dhe ne emër  te Programit  të kompozimit te  viktimave te krimit shumen  

prej pesëdhjetë (50) €uro, të gjitha këto ne afate prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimit nen kërcenim te ekzekutimit te dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore ne Gjakovë, Departamenti  për  Krime te  Renda,  ka ngritur 

aktakuzën PP/I.nr.127/2021, të datës 28.07.2021, kundër të  akuzuarit Sh. (N.) Z., nga Gjakova, 

për shkak të veprës penale të grabitjes  nga neni 317 par.1 të KPRK-së. 

 

 Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestare me datë 30.08.2021,  ku prezent ka qenë 

përfaqësuesi i akuzës Prokurori i Shtetit Ali Uka, i akuzuari Sh. Z. si dhe mbrojtësja e tij av. 

Blerina Kurtaj, nga Gjakova, sipas autorizimit në lëndë, ndërsa nuk ka qenë prezent e dëmtuara 

A. N. e cila ka qenë e ftuar me kohë dhe me rregull, në vende të sajë është paraqitur M. N., 

kushëriri i sajë i cili ka deklaruar se e njëjta është e sëmurë dhe nuk është në gjendje të paraqitet 

në gjykatë. 

 

Gjatë kësaj seance të shqyrtimit fillestar i akuzuari është udhëzuar dhe njoftuar me të 

drejtën e tij konform nenit 246 par.1 të KPP-së, pas deklarimit të të akuzuarit është vazhduar me 

leximin e aktakuzës nga ana e prokurores së shtetit. 

 

Pas leximit te aktakuzës ne seancën e shqyrtimit fillestarë, Gjykata  është bindur se i 

akuzuari ka  kuptuar aktakuzën, iu është dhënë mundësia qe te deklarohet për pranimin  ose mos 

pranimin e fajësisë. 

 

Me këtë rast Gjykata ka udhëzuar te akuzuarin për rendësin dhe pasojat e pranimit te 

fajësisë, kështu qe  pas shpjegimeve te bëra nga  mbrojtësja e tij av. Blerina Kurtaj, i akuzuari ka 

deklaruar se : e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet. 
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I akuzuari Sh. Z. duke u deklaruar rreth pranimit të fajësisë deklaron se veprën penale të 

cilën e kam kryer e kam kryer në gjendje të ndikimit të substancave narkotike, pendohem thellë 

për veprimet e mija, kërkoj falje të dëmtuarës publikisht, të njëjtës pas rastit ia kam quar një pako 

me ushqim për festën e bajramit, e njëjta rastin ma ka falur dhe i propozoi gjykatës që më shqiptoi 

një dënim sa më të butë të paraparë me ligj. 

 

Pas deklarimit te akuzuarit Sh. Z., për pranimin e fajësisë, Kryetari i trupit gjykues kërkoj 

qe mendimin e vet ta jep Prokurori i  Shtetit,  dhe  mbrojtësja e të akuzuarit av. Blerina Kutaj. 

 

Prokurori i shtetit  Ali Uka ka deklaruar se këtu i pandehuri Sh. Z. në këtë seancë të 

shqyrtimit fillestarë e pranoi fajësinë për veprën penale nga aktakuza dhe ate të grabitjes nga 

neni 317 par.1 të KPRK-së, pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësen e tij av. Blerina 

Kurtaj, pranimi i fajësisë kemi bindjen e plotë se është bërë me vullnet dhe pa presion, i njëjti  

është njoftuar për pasojat dhe benifitet nga pranimi i fajësisë, e për të cilat gjykata e njoftoi, 

pranimi i fajësisë ka mbështetje edhe në provat e siguruara gjatë procedurës së hetimeve e të 

propozuara në aktakuzë, andaj i propozoi gjykatës që këtë pranim të fajësisë nga ana e të 

pandehurit ta aprovoi dhe të njëjtin ta shpall fajtorë, ta gjykoi sipas ligjit, ta obligoi në pagesën 

e shpenzimeve të procedurës penale. Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit të merr 

parasysh pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, ndërsa si rrethanë rënduese të merr parasysh 

se i njëjti është recidivist i veprave penale të vjedhjes. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit Sh. Z. av. Blerina Kurtaj, duke dhënë mendim për pranimin e 

fajësisë nga ana e të akuzuarit deklaron se: të mbrojturin tim Sh. Z. pasi që në tërësi i kam 

shpjeguar për të gjitha pasojat dhe benifitet e pranimit të fajësisë, i njëjti e pranon fajësinë për 

veprën penale për të cilën akuzohet nga prokuroria themelore në Gjakovë dhe këtë pranim të 

fajësisë e bënë me vullnete të plotë pa asnjë presion apo shtrëngim, në pajtueshmëri me nenin 

248 të KPP-së, si rezultat i pendimit të sinqertë për kryerjen e kësaj vepre penale. E lush gjykatën 

që ta aprovoi pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit. Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë 

të sanksionit penal gjykata të merr parasysh rrethanat posaçërisht lehtësuese pranimin e fajësisë 

së të akuzuarit prej momentit të ndalimit të tij në Polici, Prokurori, bashkëpunimin me organet e 

ndjekjes, kërkim faljen, moshën e tij të re, pendimin e tij të sinqertë, gjendjen e tij të dobët 

ekonomike, andaj gjykata ti shqiptoi dënimin nën minimumin e paraparë me ligje me të cilin 

dënim do të arrihet qëllimi i dënimit.   

 

 

2. Vlerësimi i pranimi të fajësisë 

 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, kryetari i trupit gjykues pas dëgjimit të palëve ka marr 

aktvendim me të cilin ka pranuar pranimin e fajësisë e të akuzuarit ngase ka ardhur në përfundim 

se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë 

pranimit të fajësisë kryetari i trupit gjykues konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat 

e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuara pas konsultimeve të 

mjaftueshme me mbrojtësen e tij av. Blerina Kurtaj , pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjet 

që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga Prokurorja e shtetit siç janë: deklarata e 

dëshmitares- dëmtuarës A. N.,  dhënë në prokurori me datën 28.07.2021, deklarata e të dëmtarit 

B. F. e dhënë në prokurori me datën 23.07.2021, raporti i policor i zyrtarit B. H. me numër  të 

rastit 2021 të datës 28.07.2021, vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve i datës 

20.07.2021, vërtetimi mbi kthimin e sendeve të sekuestruara përkohësisht dt. 20.07.2021, foto 

dokumentacioni  vendit të ngjarjes si dhe shkresat tjera të lëndës, dhe se aktakuza nuk përmban 
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asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike dhe se nuk ekziston asnjë nga rrethanat e 

parapara në nenin 253 paragrafët 1 dhe 2 të KPP-së, për pushimin e procedurës penale 

përkatësisht hedhjen e aktakuzës. 

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 
Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë kryetari i trupit gjykues ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike: se i akuzuari Sh. Z., me dashje  ka kryer veprën penale të grabitjes  nga neni 317 

par.1 të KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi. 

 

 

5. Vendimet e kryetarit të trupit gjykues  

 

Duke u bazuar në këto që janë cekur me lartë, kryetari i trupit gjykues të akuzuarin Sh. 

Z., e ka  shpallur fajtor për veprën penale si në dispozitiv të këtij aktgjykimi nga se në veprimet 

e tije formohen të gjitha elementet e veprës penale të grabitjes  nga neni 317 par.1 të KPRK-së 

dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta gjykoi në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar 

përgjegjësin e tij penale-juridike.  

 

 

6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 69  dhe70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit. Përpos konstatimit të kryerjes së veprës penale, mënyrën, kohën dhe vendin 

e përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit, si rrethana lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të të akuzuarit: në gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt, ndërsa si rrethanë posaçërisht 

lehtësuese gjykata ka marr parasysh se i njëjti ka pranuar fajësinë në të gjitha fazat e procedurës, 

në polici, prokurori dhe në seancën e shqyrtimit fillestar, moshën e tij të re, i njëjti pas rasti e ka 

kompensuar viktimën, i ka kthyer sendet e vjedhura telefonin dhe 4 Euro. Andaj gjykata bazuar 

në nenin 71 par.1 pika 1.2 dhe nenit 72 par.1 pika 1.3, të KPRK-së, ka zbutur dënimin nën 

minimumin e paraparë ligjor, duke ia shqiptuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej dy (2) 

vite,  dhe dënim me  gjobë në shumë prej treqind (300) €uro, me të cilat dënime do të arrihet  

efekti dhe qëllimi i dënimit nga neni 38 te  KPRK-së dhe  se  dënimet e shqiptuara  me burg dhe 

gjobë sipas bindjes së gjykatës janë në proporcion me veprën penale të kryera dhe me rrethanat 

personale të cilat i posedon i akuzuari se me dënimet e shqiptuara do të ndikojnë në parandalimin 

e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tij, do të 

parandalojnë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shprehë gjykimin shoqëror 

për veprat penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin. 

 

Vendimi që e dëmtuara A. N. të udhëzohet në kontest të rregullt civil për realizimin e 

kërkesës pasurore, juridike bazohet në dispozitat e nenit 463 par.2 të KPP-së. 

 

 

7. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor është 

marrë konform nenit 450 par.1 dhe 2 lidhur me nenin 453 par. l të KPP-së, ndërsa për shpenzimet 
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për programin për kompensimin e viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 

nënpar.3.2 të Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, komfor nenit 365 

të KPP-së. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

PKR.nr.100/2021, me datë 07.09.2021 

 

 

Sekretare juridike,                                          Kryetari i trupit gjykues, 

Nushe Kadrija                                    Shaqir Zika  

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate. 

 

 

 

 


