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                                                                                                                                             P.nr.118/2019 

 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC/Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm 

gjykues Ilir Rashkaj, me procesmbajtësin Shani Canziba, sekretar juridik i kësaj gjykate, në çështjen 

penale kundër të akuzuarit B. P. nga Rahoveci, për shkak të veprës penale të vjedhjes së rëndë nga 

neni 327 paragrafi 1 lidhur me nënparagrafin 1.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.417/2019 të datës 11.04.2019, në 

shqyrtimin fillestar të mbajtur me datë 18.04.2019, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Enis Gashi, të 

akuzuarit B. P. dhe mbrojtësit i tij, av. I. K. nga Rahoveci, respektivisht me dt. 23.04.2019, mori dhe 

publikisht shpalli, ndërsa me datë 24.04.2019, përpiloi këtë:  

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari B. P., nga i ati H., dhe e ëma L., e lindur Sh., i lindur me dt...., në Rahovec, rruga “Xh. H.”, 

nr. ..., ku dhe tani jeton, me nr. personal ..., ka të kryer shkollën e mesme, me profesion mekanik dhe 

shofer, i shkurorëzuar, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka 

qëndruar në paraburgim nga dt.20.03.2019 deri me dt.19.04.2019, 

 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

  

Sepse, me dt.07.02.2019, rreth orës 19:30 min., në Rahovec, në rrugën “S. H.”, me qëllim që vetit apo 

tjetrit t’i sjell përfitim pasuror të kundërligjshëm, me qëllim vjedhje, i merr pasurinë e luajtshme të 

dëmtuarit A. Z. nga Rahoveci, në atë mënyrë që shkon në shtëpinë e të dëmtuarit, e me forcë e hap 

derën kryesore të shtëpisë duke e hequr një xham dhe depërton brenda dhe nga aty vjedh një orë dore 

në vlerë prej 250 Euro, një telefon të tipit IPHONE 5S në vlerë prej 350 Euro, një laptop në vlerë prej 

400 Euro, një palë varëse të arit në vlerë prej 200 Euro, bizhuteri dhe serm, një sony playstation në 

vlerë prej 200 Euro dhe një burmashinë, dhe është larguar në drejtim të panjohur. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 paragrafi 1 lidhur me nënparagrafin 

1.1  të KPRK-së.  

 

 

Andaj, gjykata konform neneve 4, 6, 7, 17, 21, 41, 42, 43 par.1 nënpar.1.2 dhe 1.3, 45, 46, 73, 76 
par.1, nënpar. 1.3 dhe 83 të KPRK-së, si dhe neneve 360, 361 dhe 365 të Kodit të Procedurës 

Penale, të akuzuarit i shqipton: 
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DËNIMIN ME GJOBË DHE DËNIMIN ME BURGIM  
 

Ashtu që të akuzuarin B. P., e gjykon me dënim me gjobë në shumën prej pesëqind (500) Euro, dhe 

dënim burgimi në kohëzgjatje prej një (1) viti, të cilin dënim do ta paguaj dhe vuaj pesëmbëdhjetë 

(15) ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Koha e kaluar në paraburgim prej datës 20.03.2019 deri me datën 19.04.2019, do ti llogaritet në 

dënimin e shqiptuar me burgim. 

 

Nëse dënimi me gjobë nuk mund të realizohet konform nenit 46 të KPRK-së, i njëjti do të 

zëvendësohet me dënimin me burgim në kohëzgjatje prej njëzet e pesë (25) ditësh. 

 

Obligohet i akuzuari B. P. që në emër të shpenzimeve të procedurës penale – paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 50 Euro, të gjitha këto në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

I dëmtuari A. E. Z. nga Rahoveci, rruga “S. H.”, p.nr., udhëzohet që kërkesën pasurore juridike ta 

realizoj në kontest civil. 

 

 

 

A r s y e t i m 

 
Prokuroria Themelore Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm, në këtë gjykatë ka paraqitur aktakuzën, 

PP/II.nr.417/2019 të datës 11.04.2019, me të cilën e ka akuzuar të akuzuarin B. P. nga Rahoveci, për 

shkak të veprës penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 paragrafi 1 lidhur me nënparagrafin 1.1 të 

KPRK-së, dhe ka propozuar që pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe vlerësimit të provave i akuzuari 

të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Gjykata me datë 18.04.2019, si gjykatë me kompetencë lëndore dhe territoriale, ka mbajtur seancën e 

shqyrtimit fillestar, në të cilën kanë marrë pjesë Prokurori i Shtetit Enis Gashi dhe i akuzuari B. P., së 

bashku me mbrojtësin e tij av. I. K. nga Rahoveci, i angazhuar sipas detyrës zyrtare. 

 

Prokurori i Shtetit, edhe pas leximit dhe analizimit të aktakuzës ka qëndruar në tërësi pranë saj.   

 

Gjyqtari i vetëm gjykues pasi është bindur se i akuzuari e ka kuptuar aktakuzën, të njëjtit i ka dhënë 

mundësinë që të pranojë ose të mos e pranojë fajësinë, por paraprakisht i’a ka tërhequr vërejtjen lidhur 

me pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale që i ngarkohet.  

 

I akuzuari B. P., pas konsultimit me mbrojtësin e tij, ka deklaruar se është penduar për rastin që i ka 

ndodhur, publikisht i ka kërkuar falje palës së dëmtuar, poashtu e ka njoftuar gjykatën se është i 

gatshëm që të dëmtuarit t’ia kompensoj dëmin e shkaktuar, si dhe e ka njoftuar gjykatën se një sasi e 

konsiderueshme e sendeve i janë kthyer të dëmtuarit, por edhe për burmashinën e cila nuk i është 

kthyer është i gatshëm që t’ia kompensojë.   

 

Mbrojtësi i të akuzuarit, avokati I. K., duke u deklaruar me pranimin e fajësisë nga ana e klientit të tij 

ka theksuar se: Klienti i tij e ka pranuar fajin dhe nuk e ka kundërshtuar një gjë të tillë, por i ka 

propozuar gjykatës që me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit të ketë parasysh këto 

rrethana lehtësuese: fillimisht faktin se nuk është i familjes që njihet për kësi lloj veprash edhe pse e ka 

kryer veprën penale, kjo vepër është pasoj e shoqërimit me shokët jo mjaftueshëm të edukuar për atë 

arsye edhe veprën të cilën e ka bërë nuk rrjedh nga edukata familjare të cilës i takon i akuzuari, si dhe 
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ka theksuar se më herët nuk ka kryer ndonjë vepër penale të ngjajshme me këtë. Andaj e ka lutur 

gjykatën që gjatë caktimit të dënimit të merr parasysh këtë gjendje si dhe faktin se është relativisht i ri, 

për këtë arsye i është lutur gjykatës që duke vlerësuar edhe pranimin e fajësisë, t’i caktojë një dënim sa 

më të ulët.     

 

Gjykata, gjithashtu e ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit, sa i përket pranimit të fajësisë 

nga ana e të akuzuarit. 

 

Prokurori i Shtetit Enis Gashi, ka deklaruar se: Sa i përket deklarimit të akuzuarit lidhur me pranimin e 

fajësisë, nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e tij, duke marrë për bazë faktin se këtë pranim 

e ka bërë në mënyrë të vullnetshme, pa presion, dhe pas konsultimit të mjaftueshëm me mbrojtësin e 

tij, po ashtu ka marrë për bazë se në shkresat e lëndës ka prova të mjaftueshme në bazë të së cilave 

është paraqitur gjendja faktike në dispozitiv të aktakuzës, ku dhe formohen të gjitha elementet e veprës 

penale me të cilat ngarkohet i akuzuari. Po ashtu, i ka propozuar gjykatës që i akuzuari të shpallet 

fajtor, të dënohet sipas ligjit, si dhe të obligohet në kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale.     

 

Gjykata ka gjetur se i akuzuari ka kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 paragrafi 1 

lidhur me nënparagrafin 1.1 të KPRK-së, dhe gjendjen e këtillë faktike e mori në tërësi ashtu siç ishte 

e përcaktuar në aktakuzë dhe në provat të cilat i përmbante aktakuza, e ato janë:  

   -Raporti i oficerit A. K. PK#... të dt.07.02.2019; 

   -Raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes i dt.25.02.2019; 

   -Raporti shtesë i Stacionit Policor në Rahovec i dt.29.03.2019;  

   -Deklarata e të dëmtuarit A. Z., e dhënë në PTH. Gjakovë, me dt. 02.04.2019; 

   -Deklarata e dëshmitarit F. G., e dhënë në SP. Rahovec, me dt.07.02.2019 dhe 22.02.2019; 

   -Leximi dhe konstatimi i mendimit të ekspertit J. B. #... nga laboratori i kriminalistikës se PK-së, 

Njësia e Daktiloskopisë Prizren nr. AFIS-it, PZ 28/2019CAF të dt.19.02.2019, 

   -Foto-dokumentacioni, si dhe shkresat tjera në lëndë. 

 

Prandaj në bazë të këtyre provave dhe vet pranimit të fajësisë, gjykata ka ardhur në përfundim se në 

veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta gjykojë 

në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij.  

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata ka vlerësuar rregullat e 

përgjithshme për matjen e dënimit të parapara në nenet 73 dhe 74 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës, respektivisht rrethanat rënduese dhe lehtësuese, të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit.  

 

Gjykata si rrethanë rënduese mori parasysh shkallën e lartë të dashjes nga ana e të akuzuarit, pasi që 

njëjti veprën penale e ka kryer me paramendim dhe atë duke i hequr pengesat me forcë, e krejt këtë e 

ka bërë me qëllim që vetit ti sjellë dobi pasurore në mënyrë të kundërligjshme, ndërsa prej rrethanave 

lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të kryesit, është hera e parë që ka rënë në 

kundërshtim me ligjin, premtimin para gjykatës se në të ardhmen nuk do të kryen vepra të tjera penale, 

është i papunë, i pamartuar, i gjendjes së dobët ekonomike; moshën e tij, i akuzuari është i moshës 

relativisht të re; sjellja e tij pas kryerjes së veprës, ka pasur sjellje korrekte në gjykatë, por edhe me 

organet tjera të drejtësisë, përfshirë këtu edhe kohën e kaluar në Qendrën Korrektuese në Dubravë, 

pastaj faktin se një pjesë të sendeve të vjedhura ia ka kthyer të dëmtuarit, e sidomos gatishmërinë që 

edhe sendet të cilat i ka shitur t’ia kompensoj të njëjtit, pranimi i fajësisë, qysh në shqyrtim fillestar e 

ka pranuar fajin për rastin që ka ndodhur, ka kërkuar falje publikisht, si dhe është penduar për veprën 

penale të cilën e ka kryer.  
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Andaj, gjykata duke marrë parasysh të gjitha këto që u thanë më lartë ka aplikuar dispozitat për 

zbutjen e dënimit, pasi që ka ardhur në përfundim se dënimi i shqiptuar sikurse në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe shkallën e përgjegjësisë penale 

të të akuzuarit, dhe është e bindur se me këtë dënim do të mund të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit 

konform nenit 41 të KPRK-së, dhe i njëjti është në proporcion me peshën e veprës penale, me sjelljen 

dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari, si dhe konsiston në parandalimin e kryerësit 

nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, rehabilitimin e tij, si dhe të parandalojë personat e tjerë 

nga kryerja e veprave penale. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, u mor konform nenit 450 paragrafi 1 dhe 2 nënpar.2.6 

të KPPK-së. 

 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, është udhëzuar në kontest civil, sipas nenit 

463 par.1 dhe 2 të KPPK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 365 të KPP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC 

- Divizioni Penal - 

                                                  P.nr.118/2019 me datë 24.04.2019 

 

Sekr. juridik,                                            Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Shani Canziba                                          Ilir Rashkaj 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 15 

ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate.  

 

 


