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Numri i lëndës: 2020:005092 

Datë: 02.03.2020 

Numri i dokumentit:     00867061 

 

                                       

  PKR.nr.8/2020                                           
                    

           NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti për Krime të Rënda, 

kryetari i trupit gjykues Shaqir Zika  me procesmbajtësen Bute Ramosaj  – sekretare juridike 

pranë e kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarit S.S.V. nga Gjakova, për shkak të 

veprës penale vjedhje  grabitqarë nga neni  316 prg 1  te  KPRK-se, i akuzuar sipas aktakuzës 

së Prokurorisë Themelore në Gjakovë – Departamenti për Krime të Rënda, me numër 

PP/I.nr.07/2020, të datës 31.01.2020, pas mbajtjes së seancës publike të shqyrtimit  fillestar me 

datë 27.02.2020, në prezencën e Prokurores së shtetit Ramiz  Buzhala,   te   akuzuarit  S.V.  

dhe mbrojtësit te  tij av. Masar  Vula  nga Gjakova,  i caktuar  sipas detyrës  zyrtare,  me datën 

02.03.2020 ditë mori dhe publikisht shpalli,  dhe të njëjtën datë 02.03.2020 e përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari: S.V., nga i ati S., e ëma A. e gjinisë A. data e lindjes...,  në Gjakovë,  ku dhe 

jeton, i martuar,  i  ati  i pese  fëmijëve,   nuk dine shkrim dehe lexim, i pa punë, i gjendjes së 

dobët ekonomike, Egjitas – shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal...  

 

 

Ë SH T Ë  F A J T O R 

 

   

  Me dt.  17.12.2019 ne  Gjakovë,  ne rrugën “A.I.“  i zëne ne  befasi ne kryerën   e  aktit 

te  vjedhjes  e me qellim qe  pasurinë  e vjedhur te mbaje, e  përdor  forcën  për te  sulmuar  

jetën  apo trupin e personit tjetër këtu te  dëmtuarit  B.M., ne  atë mënyre  qe  natën kritike 

rreth orës  01:00/h  te  mes natës  i dëmtuari  duke punuar  si taksist ne  firmën  “ Q.T.” me 

automjetin e tij nga  lokalet  “ X.R.”  qe  gjendet  përballe  pikës se  karburanteve   B-3  Benz,  

duke  transportuar  te  pandehurin  S.V.  i cili ishte  se  bashku me te  miturin  Z.Sh.,   për ne 

lagjen  “ A.I.“  i pandehuri  rrugës  duke përdorur  forcën  fut  dorën  ne  kuletën  - kacen  ku  i 

dëmtuari  lente para nga  pazari ditor  pasi  vërehet nga  i dëmtuari  reziston  dhe  gjate   atij  

kundërshtimi  e kap për dore  por i pandehuri  i cili pasi arrin  te merr para ne  shumë prej  25  

€  del nga  automjeti  menjëherë largohet  nga vendi i ngjarjes ne drejtim te pa njohur  ashtu  qe 

pas një pune  operative  taktike  i njëjti  me dt.  19.12.2019,  arrihet  qe te  arrestohet nga  ana  e 

policisë.  
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Me këto veprime ka kryer veprën penale:  vjedhjes  grabitqare  nga neni 316 par.1 të 

KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17 par. 1, 38, 39, 40, 42, 69, 70, 71 par.1 

nënpar.1.3, 72 par.1 nënpar.1.5, nenit 316 par.1 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPP-së të 

akuzuarin e:  

 

 

GJ Y K O N 

 

ME DËNIM ME BURGIM, në kohëzgjatje prej 1 (një) vit,  i cili dënim dot e  

ekzekutohet ne afat prej  15  ditëve nga   dita  e plotfuqishmërisë  se këtij aktgjykimi,  si dhe  

 

 ME DENIM ME  GJOBE   ne  shume prej  200 ( dyqind )€,  të cili dënim  i  akuzuari  

duhet  te  paguaj ne afat prej  15  ditëve  nga  dita  e  plotfuqishmërisë se  këtij  aktgjykimit.  

 

Nëse i  akuzuari  nuk dëshiron  ose  nuk mund te paguaj dënimin me gjobe,  Gjykata  ja  

zëvendëson dënimin me gjobe  me dënim burgimi ne kohëzgjatje prej 10 ditëve  duke  

llogaritur  për  çdo  dite  te kaluar ne  burg  nga  20 €.  

 

I akuzuari  obligohet qe  te  dëmtuarit  B.M., ti  kompensoi  demin ne shume prej  25 €, 

pas  plotfuqishmërisë  se këtij aktgjykimi.  

 

I  akuzuari S.V. lirohet nga pagesa shpenzimeve te procedurës penale dhe  paushallit 

gjyqësor, për shkak se  i njëjti është  përfitues  i ndihmës  sociale.  

 

 

 

  A  r  s  y  e  t  i  m 

 

1. Ecuria e procedurës penale 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti për Krime të Rënda, pranë kësaj 

gjykate ka ngritur aktakuzën me numër PP/I.nr. 07/2020, të datës 31.01.2020, kundër të 

akuzuarit S.S.V.  nga Gjakova, për shkak të veprës penale  vjedhje  grabitqare  nga neni  316 

par.1 të KPRK-së. Prokurori  i shtetit Ramiz  Buzhala, gjatë shqyrtimit fillestar ka qëndruar në 

tërësi pranë aktakuzës kundër të akuzuarit, andaj ka propozuar që i njëjti të shpallët fajtor dhe 

të dënohet sipas ligjit.  

 

I akuzuari S.V., gjatë shqyrtimit fillestar ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën 

penale për të cilën akuzohet, duke shtuar se më vjen keq për këtë rast që ka ndodh, i ka kërkuar  

falje te dëmtuarit, i njëjti rastin me ka  falur, andaj i premtoi gjykatës që në të ardhmen nuk do 

të përsëris veprime të këtilla. 

 

Mbrojtësi i te  akuzuarit  S.V.  av.  Masar  Vula   ka deklaruar  se:   para  fillimit te  

seancës  gjyqësore  jam  konsultuar me te mbrojturin  tim  S.V.  për vepër penale për te cilën   

akuzohet  sipas aktakuzës, i kam shpjeguar  se cilat janë  favoret  nëse  benë pranimin e  

fajësisë,  dhe se  cilat janë pasojat  i njëjti  ne mënyrë  vullnetare  pa  asnjë  shtytje  ka 

deklaruar  se  e pranon  fajësinë  për vepër penale  për te cilën  akuzohet  ka deklaruar  se   ka 
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qene  nen ndikim te  alkoolit,  dhe  i njëjti  ka premtuar  qe ne te ardhmen  nuk do te  kryej 

vepra te tilla  apo te ngjashme penale.  Gjykata  gjate  shqiptimit t e dënimit te ketë parasysh   

se  i mbrojturi  im  është prind  i  5  fëmijëve te mitur, është  i gjendjes se  varfër  ekonomike,  

është  përfitues  i ndihmës  sociale, Andaj te  njëjtit  i  shqiptohet  edhe një  dënim nen 

minimumin e parapare  Ligjore  do t e  arrihet  qëllimi i dënimit.  

 

Prokurori  i shtetit Ramiz  Buzhala, duke dhënë mendim rreth pranimit të fajësisë nga 

ana e të akuzuarit ka deklaruar se:  pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e këtu të akuzuarit, 

pasi që pranimi i fajësisë është në përputhje me provat që gjendet në shkresat e lëndës, e po 

ashtu pranimin e fajësisë e ka bërë me vullnetin e tij konfrom dispozitave të ligjore të KPP-së.  

 

I dëmtuari B.M.   ka qene  i ftuar  për seancën e  shqyrtimit  gjyqësore me ftese te 

rregullt,  mirëpo  Gjykatës  nuk i është paraqitur  ne seance   dhe i njëjti  ne  deklaratën e dhënë 

ne  Prokurori  me dt. 21.01.2020,  ka  deklaruar se ndaj te  pandehuri  i bashkëngjitëm ndjekjes  

penale  dhe ka parashtruar kërkesën  pasurore  juridike  ti kthehen  parat te cilat  i ka marrë 

natën kritike  i  akuzuari.  

 

2. Vlerësimi i pranimit 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 ngase ka ardhur në përfundim se 

pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuari 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 akuzuari, pranimi i fajit 

mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga Prokurori 

i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban 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 S.V., me dashje ka kryer veprën penale:  vjedhje   grabitqare  nga neni   

316  prg  1  te  KPRK-se,  në kohën dhe vendin dhe mënyrën e përshkruar si në 

dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

4. Elementet e veprës penale 

 

Në nenin 316 paragrafi 1 të KPRK, është parashikuar se formën themelore të veprës 

penale vjedhjes  grabitqare e kryen: “Kushdo qe  i  zëne  ne  befasi  ne kryerjen e aktit  te  

vjedhjes  dhe me  qellim qe  pasurinë e  vjedhur te mbajë,  e përdor  forcën  apo kanosjen  

serioze,  për  te  sulmuar jetën   apo trupin  e personit  tjetër,  dënohet me  gjobe d he me  

burgim prej  3  ( tre)  deri  ne  10  (  dhjete) vjet”.  
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Duke u bazuar në këto që janë cekur me lartë, kryetari i trupit gjykues, të akuzuarin 

S.V.  e  ka  shpallur  fajtor për shkak të veprës penale vjedhje  grabitqarë  nga neni 316 par.1 të 

KPRK-së,  ngase në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e kësaj vepre penale 

dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpall fajtor dhe të gjykojë në bazë të ligjit, e më 

parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

 

5. 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 dispozitave të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen 

e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të akuzuarit se: është i moshës relativisht të re, i pa punë, i gjendjes së dobët 

ekonomike, është  përfitues  i ndihmës  sociale,  i ati i  5  fëmijëve, në gjykim ka pas qëndrim 

tejet korrekt, premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepër tjetër penale. Ndërsa si 

rrethana posaçërisht lehtësuese gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit 

në shqyrtimin fillestar për veprën penale për të cilën ngarkohet, pendimin e tij dhe shprehjen e 

keqardhjes për rastin e ndodhur, duke i kërkuar falje të dëmtuarit, ndërsa si rrethanë rënduese 

gjykata ka vlerësuar faktin se ka qenë i dënuar për vepra tjera penale sipas aktgjykimeve të 

kësaj gjykate dhe atë: me aktgjykimin P.nr.31/20  te  dt.  06.02.2020, për veprën penale  

vjedhje  e rende  nga neni 315  prg  1 të KPRK-së, është  gjykuar me dënim  burgim prej  12  ( 

dymbëdhjetë )  muaj  dhe dënim me gjobe ne shume prej  300  ( tre qind ) €. Kështu që duke 

mos gjetur rrethana tjetër rënduese gjykata ka ardhur në përfundim se në rastin konkret 

ekzistojnë kushtet për zbutjen e dënimit nga neni 71 par.1 nënpar.1.3 të KPRK-së dhe në rastin 

konkret ka aplikuar dispozitën e nenit 72 par.1 nënparg.1.5 të KPRK-së kur ka shqiptuar 

dënimin me burgim nën kufijtë e përcaktuar me ligj si në dispozitiv të aktgjykimit për të 

akuzuarin dhe ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit nga neni 38 të KPRK-së dhe se ky dënim 

si i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe 

me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se dënimi e shqiptuar do të ndikoj në 

parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë 

rehabilitimin e tij, do të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të 

shprehë gjykimin  shoqëror  për  veprën  penale,  ngritjen  e  moralit  dhe  forcimin  e  detyrimit 

për respektimin e ligjit. 

 

 

6.Vendimi mbi lirimin   e te pandehurit  për  shpenzimet  e procedure penale  dhe  

paushallit  gjyqësor, bazohet ne dispozitat  e nënti  453  prg  1  lidhur me prg  4  nga  se  

pagesa  e tyre  do te  rrezikonte  gjendjen materiale te pandehurit  dhe  familjes  se  tij nga  se i 

njëjti është  përfitues  i ndihmës  sociale  e kjo është vërtetuar nga  kartoni  i mirëqenës  

sociale  për  S.V. me numër  personal  1170703754, me  numër te  regjistrit te kartonit  social 

37926.  

 

 

7. Lidhur me kërkesën pasurore juridike 

 

Gjykata ka  obliguar te pandehurin qe te  kompensoi te  dëmtuarin  B.M. ne shume prej  

25€, komform  dispozitave  te  nenit  463 prg  1  pika  2  te  KPPK-se. 
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 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 për Krime të Rënda - 

PKR.nr.8/2020, me datë 02.03.2020 

 

 

 

Sekretare Juridikë                                 Kryetari i trupit gjykues, 

Bute Ramosaj                                                                        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. 

 

 


