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Numri i lëndës: 2018:024956 

Datë: 11.02.2020 

Numri i dokumentit:     00824328 

 

P.nr.446/17                                                                                   

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i Përgjithshëm, 

gjyqtari i vetëm gjykues Drilon Haraçia, me procesmbajtësen Valbone Hoxha, në lëndën 

penale kundër të akuzuarit I.(S.)V. nga Gjakova,  për shkak te veprës penale vjedhje e rende 

nga neni  327 par.1  nen parg.1.1 të  KPRK-se, i akuzuar sipas aktakuzave me numër 

PP.nr.213/16, të datës 11.07.2017, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor, publik,  me 

datën 10.02.2020, në prezencën e  Prokurorit të shtetit Anton Hasanaj, të akuzuarit dhe 

mbrojtëses së tij av.Feride Xani, avokate nga Gjakova, e caktuar sipas detyrës zyrtare, në të 

njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 I akuzuari: 

 

I.V., me nofkën E., nga i ati S., e ëma A., e gjinisë A., data e lindjes..., në Gjakovë, ku 

dhe tani banon, i martuar, atë i dy fëmijëve, i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomike, ashkali - 

shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Ë S H T Ë  F A J T O R 

 

Sepse me datën 12.02.2016 rreth orës 19:00 minuta, në Gjakovë në rr. “P.N.L.”, me 

qëllim që vetit apo tjetrit ti sjell përfitim pasuror të kundërligjshëm me qëllim vjedhje, i merr 

pasurinë e luajtshme të dëmtuarit B.K. nga Gjakova, në atë mënyrë që shkon te shtëpia, 

përkatësisht garazhe e bagjanakut të tij T.B., në të cilën garazhe i dëmtuari i kishte lënë veglat 

e punës, e me forcë e hap derën kryesore të garazhes e depërton brenda dhe vjedh një makita 

me rrymë e tipit “Boch” në vlerë prej 120 €, një (1) kabllo vazhduese të rrymës elektrike në 

vlerë prej 25 €, dhe disa vegla më të vogla të ndërtimtarisë (fasadë), e është larguar në drejtim 

të pa njohur.  

 

- Me këto veprime ka kryer veprën  penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 

nënpar.1.1  të KPRK-së. 
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Andaj, gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17 par. 1, 41, 42, 43, 45, 46, 73, 74, 75, 76,  

nenit 327 par.1 nënpar.1.1  të KPRK-së, të akuzuarin e: 

 

G J Y K O N 

 

ME DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, dhe  

 

ME DËNIM ME GJOBË në shumë prej 100 (njëqind) €uro, të cilin dënim i akuzuari 

duhen ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron apo nuk mund ta paguaj dënimin me gjobë në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi atëherë dënimi me 

gjobë të akuzuarit i zëvendësohet me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) ditëve, 

ashtu që për çdo ditë të kaluar në burg do të llogaritet nga 20 (njëzetë) €uro.  

 

I dëmtuari B.K. nga Gjakova, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, udhëzohet në 

kontest të rregullt juridiko-civil. 

Detyrohet i akuzuari I.V., që t’i paguajë shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën 

prej 20 (njëzetë) €uro, si dhe për programin për kompensimin e viktimave të krimit  shumën 

prej 30 (tridhjetë) €uro të gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate 

ka ngritur aktakuzën me numër PP.nr.213/16, të datës 11.07.2017, kundër të akuzuarit I.V. nga 

Gjakova, veprën penale për shkak te veprës penale vjedhje e rende nga neni 327 par.1  

nenprg.1.1 të KPRK-se.  

 

I akuzuari  I.V., gjatë shqyrtimit gjyqësor pas konsultimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësen e tij av.Feride Xani ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën 

akuzohet, shton se jam penduar dhe në atë kohë kam qenë përdorues i narkotikëve, palës së 

dëmtuar i kërkoi falje. Shton se tani jam i martuar dhe i kam dy fëmijë dhe kam gabuar dhe tani 

jam përmirësuar. Po ashtu i kam kushtet e vështira ekonomike, pasi që jetojmë në një barak. 

Shton se tani jam i gatshëm që të kthehem jetës normale. 

 

Prokurori i Shtetit Anton Hasanaj, lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit 

deklaron se nuk e kundërshtoi pranimin e fajësisë, pasi që pranimi është bërë në mënyrë 

vullnetare dhe pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësen e tij, andaj propozoi Gjykatës 

që të aprovoi pranimin e fajësisë. 
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 I dëmtuari B.K. nga Gjakova lidhur me pranimin e fajësisë deklaron se nuk e 

kundërshtoi pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit duke shtuar se nuk i bashkëngjitëm 

ndjekjes penale dhe nuk kërkoi kompensim dëmi. 

 

 Mbrojtësja e të akuzuarit I.V., Av. Feride Xani lidhur me pranimin e fajësisë, deklaron 

se e mbështesë pranimin e fajësisë nga ana e të mbrojturit tim, i njëjti e ka pranuar fajësinë 

vullnetarisht pa presion, paraprakisht duke ju sqaruar pasojat juridike dhe benifitet e pranimit të 

fajësisë ka shprehur pendim të thellë, keqardhje dhe njiherit palës së dëmtuar i kërkon falje, 

duke u zotuar se veprat e tilla nuk do të kryhen më asnjëherë. Andaj propozoi Gjykatës që të 

bëjë, të aprovoi  pranimin e fajësisë. 

 

Në fjalën përfundimtare Prokurori i Shtetit Anton Hasanaj ka deklaruar se: se meqenëse 

gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, i akuzuari I.V. u deklarua fajtor për shkak të veprës penale 

vjedhje e rëndë, me vet pranimin e tij u vërtetua në tërësi gjendja faktike e përshkruar si në 

dispozitivin e aktakuzës, këtë gjendje faktike përveç pranimit të fajësisë, e mbështesin edhe 

provat materiale dhe personale të cilat janë pjesë e shkresave të lëndës. Andaj propozoi 

Gjykatës që i pandehuri të shpallet fajtor, të dënohet sipas ligjit dhe me rastin e caktimit të llojit 

dhe lartësisë së dënimit ti vlerësoi të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese, njiherit të 

obligohet në kompensimin e shpenzimeve procedurale. 

 

I dëmtuari B.K. nga Gjakova, në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se edhe njëherë 

nuk i bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe nuk kërkoi kompensim dëmi. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit I.V., Av. Feride Xani në fjalën e saj përfundimtare ka 

deklaruar se në shqyrtimin e sotëm gjyqësor i mbrojturi im e ka pranuar fajësinë për veprën 

penale e cila i vihet në barrë, siç deklaruam edhe më herët për këtë vepër ka shpreh pendim të 

thellë dhe keq ardhje, vepra në fjalë për të cilën akuzohet është kryer në kohën kur i mbrojturi 

im ka qenë përdorues ose më mirë të themi abuzues i substancave narkotike, andaj edhe këtë 

vepër ka kryer kur ka qenë në ndikim të këtyre substancave. I mbrojturi im është baba i dy 

fëmijëve të mitur, njëri 6 dhe tjetri 3 vjet si dhe bashkëshort e deri sa ai është në vuajtje të 

dënimit, familjarët e tij janë në një gjendje tejet të rëndë të mjerueshme, kërkoi nga gjykata që 

ta ketë në konsiderate faktin se në kohën e  kryerjes së veprës, i mbrojturi im nuk ka qenë i 

vetëdijshëm për veprimin e marrë, si dhe pasojat e shkaktuara e gjithashtu për veprat e kryera 

është duke vuajtur dënim, është rehabilituar, është në trajtim të rehabilitimit nga substancat 

narkotike. E ka shprehur gatishmërinë që pas daljes në liri ti kthehet jetës normale dhe familjes 

e cila po i vuan më së shumti në kohën deri sa i mbrojturi im është në vuajtje të dënimit. Lus 

Gjykatën që me rastin e marrjes së vendimit mbi shqiptimin e dënimit ti ketë parasysh këto 

rrethana dhe të ia shqiptoi një dënim sa më të ulët.  

  

 I akuzuari I.V. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se e mbështesë fjalën 

përfundimtare të mbrojtëses time, duke shtuar se jam penduar, i kërkoi falje palës së dëmtuar 

duke i propozuar Gjykatës që të ketë parasysh një dënim sa më të butë dhe se në të ardhmen 

nuk do të kryej vepra penale të tilla. 
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Në shqyrtimin gjyqësor gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Në tërësi u vërtetua se i akuzuari I.V., se me datën 12.02.2016 rreth orës 19:00 minuta, 

në Gjakovë në rr. “P.N.L.”, me qëllim që vetit apo tjetrit ti sjell përfitim pasuror të 

kundërligjshëm me qëllim vjedhje, i merr pasurinë e luajtshme të dëmtuarit B.K. nga Gjakova, 

në atë mënyrë që shkon te shtëpia, përkatësisht garazhe e bagjanakut të tij T.B., në të cilën 

garazhe i dëmtuari i kishte lënë veglat e punës, e me forcë e hap derën kryesore të garazhes e 

depërton brenda dhe vjedh një makita me rrymë e tipit “Boch” në vlerë prej 120 €, një (1) 

kabllo vazhduese të rrymës elektrike në vlerë prej 25 €, dhe disa vegla më të vogla të 

ndërtimtarisë (fasadë), e është larguar në drejtim të pa njohur.  

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i 

akuzuari, i cili në shqyrtimin gjyqësor vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për shkak të cilës 

gjykata nuk ka administruar provat, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga i 

akuzuari është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtari i 

vetëm gjykues konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, 

pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, pas konsultimeve të mjaftueshme me 

mbrojtëses e tij av.Feride Xani, 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 ekzistojnë 

asnjë nga rrethanat e parapara në nenin 253 paragrafët 1 dhe 2 të KPP-së për hedhjen e 

aktakuzës përkatësisht pushimin e procedurës penale.  

 

Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

I.V., formohen të gjitha elementet e veprës penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 

nënpar.1.1 të KPRK-së,  andaj për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor për veprën 

penale për të cilën ngarkohet dhe ta gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar 

përgjegjësinë penale-juridike të tij. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen 

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

personale të akuzuarit: është i pa punë, i gjendje së dobët ekonomike, në gjykim ka pas 

qëndrim tejet korrekt, premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale, faktin se nga 

koha kur është kryer vepra penal kanë kaluar më shumë se 4 vite. Ndërsa si rrethana 

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

shqyrtimin gjyqësor për veprën penale për të cilën ngarkohet, shprehjen e keq ardhjes për rastin 

e ndodhura, kërkim faljen publike ndaj palës së dëmtuar. Ndërsa si rrethana rënduese gjykata 

ka vlerësuar faktin se i akuzuari ka qenë i dënuar më parë për vepra penale të ngjashme të 

vjedhjes së rëndë dhe i njëjti është në vuajtje të dënimit në burgun e Dubraves. Kështu që duke 

mos gjetur rrethana tjera rënduese për të akuzuarin, gjykata ka ardhur në përfundim se në rastin 

konkret eksitojnë kushtet për zbutjen e dënimit nga neni 75 par.1 nënpar.1.2 të KPP-së dhe në 

rastin konkret ka aplikuar dispozitën e nenit 76 par.1 nënparg.1.3 të KPRK-së kur ka shqiptuar 

dënimin me burgim nën kufijtë e përcaktuar me ligj si në dispozitiv të aktgjykimit për të 
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akuzuarin dhe ka ardhur në përfundim se me dënimet e shqiptuara si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit nga neni 41 i KPRK-së dhe këto dënime si 

të tilla të shqiptuara sipas bindjes së gjykatës janë në  proporcion me veprën penale të kryer 

dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë 

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. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

në kontest civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 par.2 të KPP-së.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor është marrë konform nenit 450 par.1 dhe 

2  nënpar.2.6 lidhur me nenin 453 par.l të KPP-së, ndërsa për shpenzimet për programin për 

kompensimin e viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 të Ligjit 

Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitivin të këtij aktgjykimi, konform nenit 365 

të KPP-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.446/17, me datë: 10.02.2020 

 

Procesmbajtësja,                   Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Valbone Hoxha                               Drilon Haraçia  

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


