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         PKR.nr. 5/16 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA  THEMELORE NË FERIZAJ-DEPARTAMENTI PËR KRIME 

TË RËNDA,   si gjykatë e shkallës së parë penale, me kryetarin e trupit gjykues Sahit 

Krasniqi, si dhe me sekretaren juridike Adelina Sallahu, në çështjen penale kundër të  I. S 

nga fsh _____, Komuna Ferizaj, për shkak të veprës penale grabitje në tentativë nga neni 

329 par.1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, sipas aktakuzës   PPI.193/15 të dt. 15 janar 

2016, në pranin e përf. të akuzës-prokurorit të shtetit Shukri Jashari,  të pandehurit I. S 

dhe mbrojtësit të tij av. I. M,  pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar publik më dt.22.02.2016. 

morri  dhe  publikisht shpalli këtë :  

 

A K T GJ Y K I M 

 

  I pandehuri I. S, nga Fsh. _____, Komuna Ferizaj, i lindur me datë _____ në 

_____, nga i ati _____ dhe e ëma _____, e vajzërisë _____, shqiptar shtetas i R. Kosovës, 

ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomike, mbrohet në liri, 

ka qenë në paraburgim nga dt. 23 dhjetor 2015 deri me datën 22 shkurt 2016. 

 

ESHTE FAJTOR 

 

Sepse: me datën 23 dhjetor 2015, rreth orës18:15, në posten nr. 2, në rr.”Dëshmoret e 

Kombit” në Ferizaj, me përdorimin e forcës per ta sulmuar jetën apo trupin e personit 

tjetër, ka tentuar ta përvetëson pasurin e luajtshme të personit tjetër për të i sjell vetes 

dobi pasurore të kundërligjshme, në atë mënyrë që ka hyrë në postë, është ofruar afër 

sportelit nr.1, ka shkruar në një letër të pastër numrin e telefonit dhe vlerën e mbushjes 

0.50 euro, të cilën ia dorëzon zyrtares-të dëmtuarës D. L dhe e njëjta deri sa ka qenë duke 

e shkarkuar mbushjen nga kompjuteri në telefonin e tij, i pandehuri ka goditur gjamin e 

sportelit me dorë, ka futur dorën brenda për ti marrë paratë të cilat kanë qenë në arkë, në 

pamundësi që të i tërheq parat, ka kaluar te sporteli nr.2, po ashtu e ka zgjatur dorën 

brenda sportelit ka kapur arkën mirëpo nuk ka arritur që ta tërheqë, në pamundësi që të i 
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merr parat , i pandehuri hynë në hapsirën ku ishin të dëmtuarat D. L dhe F. B, me 

përdorimin e forcës i godet të dëmtuarat me grushta në trup, me qëllim që ta kap arkën 

me para, në pamundësi që ta marrë arkën, del jashtë hapësirës së brendshme në sportel, 

prap tenton që ta marrë arkën nga sporteli por pengohet nga të dëmtuarat dhe largohet 

nga vendi i ngjarjes, 

  

- Me çka kanë kryer veprën penale grabitje në tentativë nga neni 329 par.1 

lidhur me nenin 28 të KPRK-së. 

 

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

73, 74, 75, 76 par.1 nënpar.1.3 dhe 83 të KPRK-së si dhe nenin 365 të KPPRK-së të 

pandehurin e 

 

GJ Y K O N 

 

  Me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1/një/ vit në të cilin llogaritet edhe 

koha e kaluar në paraburgim prej dt. 23.12.2015 gjer me dt. 22.02.2016 dhe dënim 

me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) euro, të cilin dënim i pandehuri është i obliguar 

që ta paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Nëse dënimi i shqiptuar me gjobë  nuk mund të ekzekutohet as në mënyrat tjera të 

parapara me nenin 46 par.3 të KPK-së do të ekzekutohet në atë mënyrë që për çdo 20 

euro i pandehuri do të vuajë nga një ditë burgu. 

 

Të dëmtuarat D. L Luri dhe F. B nuk kanë parashtruar kërkesë pasuroro juridike. 

 

           Ne baze te  nenit 367 par.1 nenpar.1.2 te KPPK-se, të pandehurit gjykata me 

aktvendim të veçantë ia ka ndërprere masën e paraburgimit. 

 

      Konform nenit 450 par.2  pika 2.6 të KPPK-së i pandehuri në emër të paushallit 

gjyqësor do të paguaj shumen prej 30 euro, në afat prej 15 dite nga dita e 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi 
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      A r s y e t i m i  

 

- Historiku i procedurës  

 

       Prokuroria e Themelore në Ferizaj-Departamenti për Krime të Rënda  me 

aktakuzën PP.I.193/15 të dt. 15.01.2016  ka ngarkuar të pandehurin I. S për shkak të 

veprës penale grabitje në tentativë nga neni 329 par.1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së. 

 

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

shqyrtimit fillestar  më dt. 22.02.2016 sipas dispozitave të nenit 245 të KPPK-së në të 

cilën Prokurori i Shtetit Shukri Jashari ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë aktakuzës 

dhe kualifikimit juridik të veprës penale, dhe mbi bazën e pranimit të fajësisë nga ana  e 

të pandehurit  i cili pranim përputhet me të gjitha provat  e siguruara në procedurën 

hetimore të cilat tani gjinden në shkresat e lëndës është vërtetuar se i pandehuri e ka kryer 

veprat penale për të cilën akuzohet, duke propozuar që të pandehurit të i bëhet pranimi i 

fajësisë dhe të i shqiptohet dënimi i 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 I. S pas konsultimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësin e tij av. I. M 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, gjithashtu deklaron se kërkon falje nga të dëmtuarat 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 
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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. I. M.  

- 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: deklaratat e të dëmtuarave D. L Luri dhe F. B të dhëna në 

procedurën hetimore, si dhe nga vetë mbrojtja e të pandehurit e dhënë në hetuesi. 

- Aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime tjera faktike. 

 

Meqenëse i pandehuri ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën e ngarkon 

aktakuza në të gjitha pikat e sajë, i cili pranim është në përputhje me kriteret  e 

përcaktuara  me neni 248 par.1 të KPPK-së, kryetari i trupit gjykues konform nenit 248 

par.4 të KPPK-së ka vazhduar me shqiptimin e dënimit (nëse i pandehuri në shqyrtimin 

fillestar pranon fajësinë dhe kryetari i trupit gjykues vlerëson se pranimi është bërë në 

pajtim me ligjin mundë të vazhdojë procesin me shqiptimin e dënimit, pa e plotësuar 

trupin gjykues dhe shkuar në shqyrtim gjyqësorë, për më tepër shih  mendimin juridik  të 

Gjykatës Supreme të evidentuar si GJA.nr.207/13 të dt. 19.03.2013)  

 

- Analiza e ligjit material 

 

              Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit I. S 

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

nga neni 329 par.1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së të përshkruar si në dispozitiv të këtij  

aktgjykimi.  

 

 

 

- Përcaktimi i dënimit  
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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 se nuk ekzistojnë 

të dhëna se më parë i pandehuri ka qenë i dënuar për ndonjë vepër penale, 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 dhe duke marrë parasysh 

faktin se vepra penale e grabitjes ka mbetur në tentativë, gjykata konform nenit 75 dhe 76 

te KPK-se aplikoi institutin e zbutjes së dënimit ndaj të pandehurit dhe të njejtit i shqiptoj 

dënim burgimi  në kohëzgjatje prej 1/një/ viti, I cili dënim është nen minimumin e 

paraparë me ligj dhe dënim me gjobë në lartësi prej 500/pesëqind/ euro. Sipas bindjes 

së gjykatës ky dënim  është plotësisht i justifikueshëm 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.  

   

- Kërkesa pasurore juridike, llogaritja e paraburgimit dhe shpenzimet 

procedurale. 

 

Të dëmtuarat D. L Luri dhe F. B në shqyrtimin fillestar kanë deklaruar se nuk 

parashtrojnë kërkesë pasuroro juridike. 

 

Të pandehurit I. S,  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. 23.12.2015  deri 

me dt. 22.02.2016, dhe  në kuptim të nenit 367 par.1 nënpar.1.2 të KPPK-së të 

pandehurit me aktvendim të veçantë iu është ndërprerë masa e paraburgimit, derisa 

aktgjykimi të merre formën e prerë, për shkak se kanë pushuar arsyet për të cilat ka qenë i 

caktuar paraburgimi. 

 

      Konform nenit 450 par.2  pika 2.6 të KPPK-së, i pandehuri  është obliguar që në 

emër të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën  prej 30 euro në afat prej 15 ditëve nga 
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dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e cila është caktuar duke pasur parasysh 

gjendjen ekonomike të pandehurit dhe komplikueshmërinë e kësaj çështje penale. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ- DEPARTAMENTI PËR KRIME TË 

RËNDA  PKR.nr.5/16  dt. 22.02.2016 

 

Sek.juridike       Kryetari i trupit gjykues 

Adelina Sallahu       Sahit Krasniqi 

 

 

      

 KËSHILLA JURIDIKE 

 Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë në afat prej  

15 ditësh  nga dita e pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, për mes   

kësaj gjykate. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


