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Numri i lëndës: 2019:150645 

Datë: 30.09.2019 

Numri i dokumentit:     00552134 

     PKR.nr.101/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI  PËR KRIME TË 

RËNDA, me Kryetarin e trupit gjykues Sahit Krasniqi dhe me sekretaren juridike Adelina 

Sallahu, në çështjen penale kundër të pandehurit R.SH nga ...., për shkak të veprës penale në 

bashkëkryerje grabitja nga neni 329 par.3 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj, PP.I.nr.95/19 të dt. 19.06.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar, në praninë e përfaqësuesit të akuzës – Prokurorit të Shtetit Burim Çerkini, të 

pandehurit R.SH, dhe mbrojtëses se tij të caktuar sipas detyrës zyrtare av. A.H, me datë 

30.09.2019 mori dhe publikisht komunikoi këtë:  

A K T GJ Y K I M 

Ndaj të pandehurit  R.SH, i lindur më ...., në ...., nga i ati I...dhe e ëma N..., e gjinisë 

B...,  me vendbanim në ....”, shqiptar, shtetas i R. Kosovës, ka ë kryer shkollën e mesme, i 

gjendjes së dobët ekonomike, gjendet në paraburgim nga data 17.07.2019, e tutje 

ËSHTË  FAJTOR 

Sepse:  me datë 17.04.2018, rreth orës 21:00 ne Ferizaj, saktësisht ne piken “....”, e cila 

gjendet në rrugën “....”, pronar i secilës është tani i dëmtuari H. H, i pandehuri së bashku me dy 

të pandehurit C.G  dhe G. G, të cilët gjenden në arrati, në bashkëkryerje, me qëllim të përfitimit 

të kundërligjshëm pasuror, të maskuar me rroba të zeza, njëri me armë (revole ngjyrë e zezë), 

kishin hyrë në këtë lokal dhe nën kërcënim të armës nga viktima kanë marrë kasën me para, në 

vlerë prej 8000 eurosh, ku të pandehurit pasi i kanë grabitur parat janë larguar në drejtim të 

panjohur, ku pas hetimeve është arrestuar vetëm i pandehuri R.SH. 
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 - me të cilën në bashkëkryerje ka kryer veprën penale grabitja nga neni 329 par.3 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

Andaj në bazë të dispozitave të përmendura dhe nenit 4, 7, 17, 21, 41, 45, 46, 73, 74, 75 

par.1, nën. par 1.2, dhe nenit 76 par.1, nën. par. 1.2 të KPRK-së si dhe në bazë të nenit 

365 të KPP-ës, të pandehurin e 

G J Y K O N 

Me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 5/pesë/vite, në të cilin dënim do të llogaritet 

edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 17.07.2019 e tutje, dhe  

       

            Dënim me gjobë në shumë prej 1000 (një mijë) euro, të cilin dënim i pandehuri është 

i obliguar që ta paguaj në afat prej 30 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Ne rast se dënimi me gjobe nuk mund të ekzekutohet në format tjera të parapara me 

nenin 46 par. 3 të KPRK-së, dënimi i caktuar me gjobe, do ti shndërrohet ne dënim burgu, 

ashtu që për çdo 20  euro do ti llogaritet një dite burgu. 

 

Konform nenit 367 par.2 të KPPK-së, gjykata me aktvendim të veçantë të pandehurit i 

vazhdoi masën e paraburgimit deri sa aktgjykimi të merr formën e prerë, por jo më shumë se 

dënimi i shqiptuar në këtë aktgjykim. 

 

Obligohet i pandehuri qe të dëmtuarit  H.H në emër të kërkesës pasuroro juridike të i ja 

kompensoja dëmin e shkaktuar në vlerë prej 8000 euro, në afatin prej 30 ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit të detyruar. 

  

           I pandehuri, obligohet që  në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumen prej 30 

(tridhjetë) Euro, si dhe të paguaj shumen prej 50/pesëdhjetë/euro në Fondin për kompensimin e 

viktimave të dhunës, të gjitha këto në afat prej 30/tridhjetë/ditëve, nga data kur aktgjykimi të 

merr formën e prerë,  nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m i 

1. Historiku procedural 
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Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën të evidentuar si PP/I. nr. 95/19 të dt. 

11.07.2019, ka akuzuar të pandehurin R.SH nga ....., për shkak të veprës penale në 

bashkëkryerje grabitje nga neni 329 par.3 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

Kryetari i trupit gjykues duke vepruar në këtë çështje penale, mbajti seancën e 

shqyrtimit fillestar më dt.30.09.2019, në të cilën Prokurori i Shtetit  Burim Qerkini ka 

deklaruar se, pajtohem me pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit, i cili pranim është bërë 

në mënyrë vullnetare nga ana e të pandehurit, dhe i njëjti përputhet me të gjitha provat të cilat 

gjenden në shkresat e lëndë, i propozoi gjykatës që të njëjtit të i shqiptoj një dënim të paraparë 

me ligj 

 

- Deklarimi i të pandehurit për fajësinë 

 

Në seancën e shqyrtimit fillestar, me rastin e dhënies së mundësisë për të u deklaruar 

lidhur me fajësinë, i pandehuri R.SH pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij av. 

A.H, ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën e ngarkon aktakuza në të 

gjitha pikat e saj, duke shtuar se është penduar thellë për veprën e kryer penale, dhe i premton 

gjykatës se në të ardhmen nuk do të kryen më vepër të tillë apo të ngjashëm penale. 

 

- Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 

Pasi që i pandehuri ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës , Kryetari i trupit 

gjykues  në shqyrtimin fillestar vlerëson se: 

-  i pandehuri ka kuptuar natyrën dhe  pasojat e pranimit të fajësisë, 

- pranimi i fajësisë bëhet vullnetarisht nga i pandehuri pas konsultimeve të mjaftueshme  

me mbrojtësin e tij av.A. H.  

- pranimi i fajësisë  mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara  nga prokurori i shtetit, dhe në provat tjera të cilat gjinden në shkresat e lëndës siç 

janë: raporti i teknikës kriminalistike (forenzikës) të dt. 27.04.2018, deklarata e te dëmtuarit si 

dhe deklarata  e vetë të pandehurit e dhënë në procedurë paraprake, fotografitë të cilat gjenden 

në shkresat e lëndës dhe se, 

- aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime tjera faktike. 
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- Analiza e ligjit material 

 

              Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit R.SH 

ekzistojnë të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale në bashkëkryerje grabitje 

nga neni 329 par.3 lidhur me nenin 31 të KPRK-së të përshkruar si në dispozitiv të këtij  

aktgjykimi.  

 

- Përcaktimi i dënimit  

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat 

në kuptim të nenit 73 të KPK-së, si rrethanë veçanërisht  lehtësuese  për të pandehurin mori  

pranimin e fajësisë, ndërsa si rrethana lehtësuese mori faktin se i pandehuri është penduar 

thellë dhe është zotuar se në të ardhmen nuk do të përsëris vepra të tilla penale, e këto rrethana 

duke i ndërlidhur me rrethanat tjera personale si moshën relativisht të re, gjendjen e rëndë 

ekonomike, sjelljen korrekte gjatë  procedurës, gjykata konform nenit 75 dhe 76 par. 1 nënpar 

1.2 te KPRK-se aplikoi institutin e zbutjes së denimit ndaj të pandehurit dhe të njejtit i shqiptoj 

denim burgimi në kohëzgjatje prej 5/pesë/ vite, dhe denim me gjobë në lartësi prej 

1000/njëmijë/ euro. Sipas bindjes së gjykatës ky dënim  është plotësisht i justifikueshm në 

raport me peshën konkrete te veprës penale, shkallën e përgjithësisë penale të të pandehurit, 

rrethanave të kryerjes së veprës penale, me të cilin dënim do të arrihet qëllimi ndëshkimor në 

kuptim të nenit 41 të KPK-së që të njëjtin ta parandalojë nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij, si dhe të përmbajë persona të tjerë nga kryerja e 

veprave penale.  

   

- Llogaritja e paraburgimit  

 

Të pandehurit R. Sh, konform nenit 83 par.1 të KPRK-së, në dënimin e shqiptuar me 

burgim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej dt. 17.07.2019 e tutje, dhe  në 

kuptim të nenit 367 par.2 të KPPK-së të pandehurit me aktvendim të veçantë iu është vazhduar 

masa e paraburgimit derisa aktgjykimi të merre formën e prerë por jo më gjatë se dënimi i 

shqiptuar në këtë aktgjykim. 
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- Kërkesa pasuroro juridike dhe shpenzimet e procedurës penale. 

 

Konform nenit 463 par.2 të KPPRK-së, obligohet i pandehuri R.SH që të dëmtuarit  

H.H në emër të kërkesës pasuroro juridike të i ja kthej dëmin e shkaktuar ne vlere prej 8000/ 

tete mijë /euro, në afatin prej 30 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit të detyruar. 

 

Vendimi për paushallin gjyqësor është i bazuar në nenin 450 të KPPK-së duke pasur 

parasysh ndërlikueshmërinë e procedurës dhe gjendjen financiare të të akuzuarit, ndërsa 

vendimi për pagesën në Fondin për Kompensimin e Viktimave të dhunës bazohet n’ nenin 39 

të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit- Ligji nr.05-L-036. 

 

Nga  arsyet e lartë përmendura është  vendos si në diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ- DEPARTAMENTI PËR KRIME TË 

RËNDA,  PKR.nr.101/19  dt. 30.09.2019 

 

Sekretarja juridike,        Kryetari i trupit gjykues, 

Adelina Sallahu               Sahit Krasniqi 

 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

prej 15 ditëve, pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 


