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Numri i dokumentit:     00394343 

                                                                                                                                                                                     

PKR. nr. 32/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Krimeve të Rënda- 

gjyqtari Nikollë Komani, kryetar i trupit gjykues, me sekretaren juridike Mandushe Doli, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit Sh.Ll. Komuna Pejë, për shkak të veprës penale të grabitjes 

nga neni 329 par. 3 lidhur me par. 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë PP/I nr. 76/2018 të datës 29.05.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar më datë 

01.07.2019, në prezencën e prokurorit Ali Uka, të dëmtuarit Sh.K., përfaqësueses së autorizuar 

të dëmtuarës-kompanisë SH.P.K. “. . .”, E.F., të akuzuarit Sh.Ll. dhe mbrojtësit të tij H.Sh. 

avokat në Gjakovë, me datë 04.07.2019 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 05.07.2019 

përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 
I akuzuari SH.LL, i biri i Sh. dhe Sh., e gjinisë M., data e lindjes... Komuna Pejë, i 

papunë, i pa martuar, i gjendjes së mesme ekonomike, ka të kryer shkollën e mesme, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, ka qenë në paraburgim nga data 07.11.2018 e deri me datë 

06.12.2018, ndërsa nga data 06.12.2018  deri me datë 04.07.2019 në masën e arrestit shtëpiak. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse me datë 27.10.2018 rreth orës 03:00/h, me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm të sendit të huaj të luajtshëm ka kryer veprën penale të grabitjes, në atë mënyrë 

që i pandehuri Sh.Ll. së bashku me një person tjetër me nofkën “B.” për momentin i panjohur, 

të pajisur me armë zjarri dhe atë pushkë automatike AK-47 dhe revole, të maskuar shkojnë në 

pompën e derivateve të naftës “. . .” Komuna Gjakovë, hyjnë në lokalin e pompës dhe nën 

kërcënim të armëve i detyrojnë të dëmtuarit Sh.K. dhe R.S. punëtor në pompë që të shtrihen 

për tokë, gjersa gjatë kësaj kohe të pandehurit nga arka marrin të holla të gatshme prej 300,oo 

euro, si dhe rreth 100 boksa cigare të llojeve të ndryshme, e më pas largohen me të shpejtë nga 

vendi i ngjarjes në drejtim të një pylli aty në afërsi, ashtu që pas një punë intensive operativo-

taktike arrihet që të arrestohet nga ana e policisë me datë 07.11.2018. 

 

- me çka ka kryer veprën penale të grabitjes nga neni 329 par. 3 lidhur me par. 

1 të KPRK-së. 
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Gjykata në bazë të nenit 6, 7, 17, 21, 41, 43, 45, 46, 73, 74, 75, 76, par. 1 nën par. 

1.2, 83, 329 par. 3 lidhur me par. 1 të KPRK-së dhe nenit 365 të KPP-së, e:  

 

GJ Y K O N 

 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) viteve, në të cilin dënim do ti llogaritet 

edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 07.11.2018 e gjerë me datë 06.12.2018, si dhe në 

masën e arrestit shtëpiak nga data 06.12.2018 deri me datë 04.07.2019, si dhe Dënim me gjobë 

në shumën prej 2000,oo € (dymijë euro), të cilin dënim është i detyruar ta paguaj në afatin prej 

1 (një) muaji nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë, atëherë i njëjti dënim zëvendësohet 

me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 100 ditëve, duke ja llogaritur 20,oo € për një ditë 

burgimi. 

 

Të dëmtuarit “. . .” dhe R.S. për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në 

kontest civil. 

 

Detyrohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej             

100,oo €, si dhe në emër të kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 50,oo €, në afatin 

prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

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

PP/I. nr. 76/2018 të datës 29.05.2019, ka akuzuar Sh.Ll. Komuna Pejë, për shkak të veprës 

penale të grabitjes nga neni 329 par. 3 lidhur me par. 1 të KPRK-së. 

 

Prokurori Ali Uka pas leximit të aktakuzës dhe deklarimit të akuzuarit se e pranon në 

tërësi fajësinë, ka theksuar se janë të bindur se pranimi i fajësisë është bërë me vullnet, pa 

presion, i njëjti i ka kuptuar pasojat e pranimit të fajësisë dhe se pranimi i fajësisë ka 

mbështetje në provat e siguruara gjatë procedurës se hetimeve, e të propozuara me aktakuzë, 

andaj i ka propozuar gjykatës që këtë pranim të fajësisë ta aprovoi. Ka shtuar se njëkohësisht i 

propozon gjykatës që me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit si rrethanë lehtësuese 

të merret pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit, ndërsa sa i përket dëmit të shkaktuar ka 

propozuar që pala e dëmtuar kërkesën për kompensim dëmi ta bëjë në kontest civil. 

 

Përfaqësuesja e autorizuar e të dëmtuarës “. . .”, E.F. ka theksuar se nuk e kundërshton 

pranimi e fajësisë së bërë nga ana e të akuzuarit, i bashkëngjitet ndjekjes penale, mirëpo sa i 

përket kompensimit të dëmit, ka deklaruar se dëmi ju është kompensuar nga kompania e 

sigurimeve “. . .”, ku e kanë të siguruar pronën dhe shuma të cilën ua kanë kompensuar është 

2356,65 €.  

 

I dëmtuari Sh.K. ka deklaruar se i bashkëngjitet ndjekjes penale, ndërsa sa i përket 

kompensim të dëmit ka theksuar se nuk kërkon kompensim dëmi. 

             I akuzuari Sh.Ll. duke u deklaruar lidhur me fajësinë, ka theksuar se e pranon në tërësi 

fajësinë, i kërkon falje të dëmtuarit Sh.K., por edhe familjes së tij, duke shtuar se ka ndodhur 

ky rast, nuk zhbëhet dhe është e vërtetë se vet personalisht ka qenë  
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me pushkë automatike, ndërsa ai personi i quajtur B., e ka pasur revolen në dorë dhe është e 

vërtetë se të gjitha gjësendet i kanë ndarë në tri pjesë. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit, avokati H.Sh. ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë 

së bërë nga ana e të mbrojturit të tij, pasi para fillimit të shqyrtimit fillestar është konsultuar me 

të, i akuzuari në mënyrë të vullnetshme i ka deklaruar se dëshiron ta pranoi fajësinë,  nga ana e 

tij si mbrojtës i janë sqaruar të gjitha rrethanat, çka nënkupton se i njëjti në mënyrë të 

vullnetshme ka deklaruar se e pranon fajësinë. Ka shtuar se i propozon gjykatës që si rrethana 

lehtësuese të ketë parasysh moshën relativisht të re, gjendjen e tij ekonomike familjare, pasi 

është i papunë, është i vetmi djalë në familje dhe për herë të parë ka rënë në konflikt me ligjin. 

 

Pasi që gjykata ka fituar bindjen se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajësisë për veprën penale që i vihet në barrë, është bindur se pranimin e fajësisë e ka bërë në 

baza vullnetare pas konsultimeve paraprake me mbrojtësin e tij, gjykata ka vërtetuar se pranimi 

i fajësisë ka mbështetje edhe në provat e bashkëngjitura aktakuzës, si deklaratat e të dëmtuarit 

R. S. e dhënë në prokurori me datë 19.11.2018, deklarata e të dëmtuarit Sh.K. e dhënë në 

prokurori me datë 20.11.2018, CD-ja, foto-albumi, raporti i oficerit policor i datës 27.10.2018,  

procesverbali mbi bastisjen e banesës dhe personave i datës 07.11.2018, raporti i oficerit 

policor i datës 27.11.2018, raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes së bashku me foto-albumin, si 

dhe nga vet deklarimi i të akuzuarit i cili e ka pranuar në tërësi fajësinë, ka gjetur se janë 

përmbushur të gjitha kushtet ligjore nga neni 248 par. 4 të KPP-së, ka aprovuar pranimin e 

fajësisë së bërë nga i akuzuari dhe shqyrtimin e ka vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin dhe llojit të tij, gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara me nenin 73 dhe 74 të KPRK-së, të cilat ndikojnë 

në llojin dhe lartësinë e dënimit. Përpos konstatimit të kryerjes së veprës penale në mënyrën, 

kohën dhe vendin e përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit nuk ka gjetur rrethana rënduese, 

ndërsa si rrethana lehtësuese për të akuzuarin ka marr parasysh pranimin e fajësisë, sjelljen 

korrekte gjatë shqyrtimit fillestar, kërkim faljen, moshën relativisht të re, jo dënueshmerinë e 

mëparshme të akuzuarit, e të cilat rrethana lehtësuese kanë ndikuar që gjykata ti zbatoj 

dispozitat e zbutjes së dënimit të parapara me nenin 76 par. 1 nën par. 1.2 të KPRK-së, e të 

akuzuarit Sh.Ll. ti shqiptohet dënimi me burgim nën minimumin e përcaktuar ligjor dhe atë 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) viteve, në të cilin dënim do ti llogaritet edhe 

koha e kaluar në paraburgim nga data 07.11.2018 e deri me datë 06.12.2018, si dhe në masën e 

arrestit shtëpiak nga data 06.12.2018 e deri me datë 04.07.2019 dhe dënim me gjobë në 

shumën prej 2000,oo €, me bindjen e plotë se ky dënim është në harmoni me peshën e veprës 

penale, shkallën e përgjegjësisë dhe personalitetin e të akuzuarit dhe se gjykata është e bindur 

se me dënimin e shqiptuar ndaj të akuzuarit do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 të 

KPRK-së.  

 

Vendimi që palët e dëmtuara “. . .” dhe R.S. të udhëzohen në kontest civil për 

realizimin e kërkesës pasurore juridike është marrë bazuar në nenin 463 par. 2 të KPP-së, pasi 

në kryerjen e kësaj vepre penale përpos të akuzuarit Sh. Ll., kanë marrë pjesë edhe dy të 

dyshuar tjerë, e i dëmtuari R.S. nuk ka qenë i pranishëm për tu deklaruar lidhur me kërkesën 

pasurore juridike, edhe pse përfaqësuesja e autorizuar e të dëmtuarës–kompanisë  “. . .” ka 

deklaruar se janë kompensuar në shumën prej 2356,65 €, nga kompania e sigurimeve “. . .”, 

nga ana e gjykatës nuk ka mundur të caktohet saktësisht lartësia e dënimit që duhet ta 

kompensoi ky i akuzuar, andaj mbi këto baza të  
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dëmtuarit janë udhëzuar në kontest civil. Ndërsa vendimi që i dëmtuari Sh.K. të mos udhëzohet 

në kontest civil për realizimin e kërkesës pasurore juridike është marrë pasi i njëjti gjatë 

shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se nuk kërkon kompensim dëmi. 

 

           Vendimi për shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 100,oo €, është marrë 

bazuar në nenin 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.6 të KPP-së, si dhe bazuar në nenin 39 par. 3 nën 

par. 3.2 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit numër 05/L-036, është marrë 

vendimi për kompensimin e viktimave të krimit në shumën prej 50,oo €. 

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

PKR. nr. 32/19 datë 04.07.2019 

 

 

Sekretarja Juridike                                                         Kryetari i Trupit Gjykues-gjyqtari, 

   Mandushe Doli                                                                                 Nikollë Komani 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa dorëzohet 

përmes kësaj gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 

 
 

 

 

 


