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Numri i lëndës: 2019:126816 

Datë: 11.01.2021 

Numri i dokumentit:     01397444 

 

P.nr.19/2020 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - DEGA NË GRAQANICË–  

DEPARTAMENTI  I  PËRGJITHSHËM PENAL                                                                                  

Gjyqtari i vetëm gjykues Rrustem Begolli me sekretarin juridik Fatmir Gashi, në çështjen penale 

kundër të pandehurit R. S., për shkak të veprës penale Vjedhje e rënde nga neni 327 par. 1 

nënpar.1.1 të KPRK-së, të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë-

Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr.5907/2018, të datës 14.02.2019, pas shqyrtimit gjyqësore, 

të mbajtur me datë 11.01.2021, në të cilën kanë qenë të pranishëm: Prokurori i Shtetit Remzush 

Latifi, i pandehuri R. S.,, në bazë të nenit 366 të KPP të Republikës së Kosovës, me datë 

11.01.2021 në prezencën e palëve publikisht shpalli dhe përpiloi këtë: 

 

              

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri: R. S., nga i ati A., dhe e ëma D., i lindur me ..., G., me vendbanim në L. e r.. në 

Graqanicë, ku edhe tani jeton, me numër personal ...,ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së 

dobët ekonomike, rom, shtetas i Republikës së Kosovës 

                                              

                                                           ËSHTË FAJTOR  

S e p s e:  

 

Ekziston dyshimi i arsyeshëm se gjatë natës në mes të 19.03.2018 dhe 20.03.2018 në lagjen e 

romëve në Graqanicë, i akuzuari R. S., me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme në 

mënyrë të kundërligjshme për vete apo për personin tjetër, me përdorimin e forcës me mjet të pa 

identifikuar deri me tani kishte arritur të hap derën e shtëpisë së tani të dëmtuarit I. B. e më pas 

nga objekti ndihmës i cili gjendet në përbërje të shtëpisë kishte mare tri tengjere, një mini shporet 

elektrik, pllakat e shporetit dhe një bocë të plinit, me qka të dëmtuarit i kishte shkaktuar dëm 

material. 

 

 - me këtë ka kryer veprën penale Vjedhje e rendë nga neni 327 par. 1 nën par.1.1  të KPRK-së. 

 

Prandaj gjykata në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve: 4; 7; 17; 23; 41; 42; 43; 45; 49; dhe 51 

të KPRK, si dhe nenit dhe neneve 248 dhe 365 të KPP të Republikës së Kosovës të pandehurin 

R. S.,                                                             

EGJYKON 
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Me dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, me kusht nëse në periudhën verifikuese prej 

2 (dy) viteve, nuk kryen vepër tjetër penale si dhe shqipton dënimin me gjobë 200 (dyqind) €, 

të cilin dënim është i obliguar që ta paguaj brenda 15 dite nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi  

.  

   

Obligohet i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësorë të paguaj  20 (njëzet) Euro në afat prej 

15 dite nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi.  

 

E dëmtuara  S. B. nga lagja e romëve në Graqanicë, udhëzohen në kontest të rregullt civilo-

jurdik për realizmin e kërkesës pasuroro-juridike.   

 

A r s y e t i m i 
 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP/II.nr.5907/2018, të datës 14.02.2019, ka akuzuar të pandehurin R. S.,, për shkak të veprës 

penale Vjedhje e rënde nga neni 327 par. 1 nënpar.1.1 të KPRK-së. 
 

Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor me dt.11.01,2021, ku në seancë kanë 

qenë të pranishëm prokurori i shtetit Remzush Latifi, i pandehuri R. S.,   

 

Në shqyrtimin gjyqësor të hapur të mbajtur me dt.11.01.2021, prokurori i shtetit lexoi aktakuzën 

PP/II.nr.5907/2018, të datës 14.02.2019, dhe menjëherë të pandehurit iu dha mundësia për ta 

pranuar fajësinë apo të deklarohen të pafajshëm. 

 

I pandehuri R. S.,  në shqyrtimin gjyqësor, deklaroi se e ka kuptuar aktakuzën në tërësi dhe pas 

konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësen e tij dhe me vullnet të plotë dhe i vetëdijshëm për 

pasojat e pranimit të fajësisë, e pranon në tërësi fajësinë për veprën penale për të cilën i vihet në 

barrë sipas aktakuzës së prokurorit të shtetit, shpreh keqardhje për rastin që i ka ndodh dhe 

pendim të thellë dhe premton se do të jetë hera e fundit që ka kryer vepër penale në Kosovë.   
 

Prokurori i shtetit Remzush Latifi, lidhur me pranimin e fajësisë nga të pandehurit deklaroi se 

pranimi i fajësisë nga i pandehuri është në pajtueshmëri të plotë me dispozitat ligjore nga neni 

248 te KPPRK-së po ashtu me të gjitha provat dhe faktet e tjera të cilat e mbështesin ketë 

aktakuzë si dhe me rastin e shqiptimit të dënimit ti vlerësoj të gjitha rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese  si dhe pranimin e fajësisë e cila është bërë në fazën fillestare. 

  

Nga pranimi i fajësisë në mënyrë të plotë dhe të vullnetshme nga i pandehuri R. S., gjykata në 

bazë të nenit 248 par.4 të KPP të RK-së, në seancën e shqyrtimit fillestar, me Aktvendim pranoi 

pranimin e fajësisë nga i pandehuri pasi që është bindur plotësisht se i pandehuri ishte i 

vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë dhe se i pandehuri e ka pranuar fajësinë pa presion 

dhe me vullnetin e tij të plotë.  

 

Nisur nga rrethanat e vërtetuara në procedurë, dhe provat që gjenden në shkresat të lëndës, e po 

ashtu edhe nga vet pranimin i fajësisë nga i pandehuri, gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit 

R. S.,  formësohen të gjitha elementet qenësore objektive dhe subjektive të veprës penale Vjedhje 

e rënde nga neni 327 par. 1 nënpar.1.1 të KPRK-së së. Andaj, gjykata të njëjtin e shpalli fajtor, 

dhe i gjykoj si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, pasi që më parë gjeti se penalisht është i 

përgjegjshëm dhe nuk ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale të tij. 

 

Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata mori parasysh rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit në bazë të nenit 73 të KPRK-së, ashtu që 
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si rrethana lehtësuese gjeti se: i pandehuri e kanë pranuar fajësinë për veprat penale të cilat u 

vihen në barrë, se ishte korrekt dhe me sjellje korrekte në gjykatë, pendimin e tij të sinqertë për 

veprat penale dhe kërkim faljen për të dëmtuarit, se ka, gjendjen e rëndë ekonomike, ndërsa 

rrethana rënduese gjykata gjeti, andaj duke i vlerësuar këto rrethana gjykata të pandehurit i 

shqiptoi dënimin si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata me rastin e matjes, përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, në bazë të neneve 45; 

51 dhe 80 par.1 të KPRK-së, i ka shqiptuar dënimin si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, në rastin 

konkret gjykata vlerësoi se dënimi i shqiptuar është në proporcion me peshën e veprave penale, 

me sjelljen dhe rrethanat e kryesve sipas nenit 73 par.2, të KPRK-së, shkallën e rrezikshmërisë 

shoqërore dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurit me bindje se dënimi i tillë do të 

ndikoj në risocializimin dhe riedukimin e kryerësit, si dhe do të ndikoj te të tjerët të mos kryejnë 

vepra penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, çka është edhe 

qëllimi i dënimit sipas nenit 41 të KPRK-së. 

 

Gjykata në rastin konkret ndaj të pandehurit Ragip Selimi ka zbatuar dispozitat e zbutjes së 

dënimeve në bazë të neneve 74 dhe 76, të KPRK-së dhe atë: pasi që për veprën penale Vjedhje 

e rendë në bazë të nenit 327 par.1 të KPRK-së parashihet dënimi me gjobë dhe me burgim prej 

tre (3) deri në shtatë (7) vjet, ndërsa në bazë të nenit 76 par.1 nën par. 1.3 të KPRK-së, lidhur me 

kufijtë e zbutjes së dënimeve se nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët dënimi 

me burgim prej së paku tre (3) vjet, dënimi mund të zbutet deri në një (1) vit burgim dhe ka 

vendosur si në dispozitivit e këtij aktgjykimi.       

   

Vendimi për kompensimin e paushallit gjyqësor është marrë në bazë të nenit 450 par.2 pika 2.1 

dhe 2.6 të KPPK-së. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarve për realizimin e kërkesës pasurore juridike në kontest 

civil është marrë në bazë të nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPK-së. 

 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - DEGA NË GRAQANICË – 

DEPARTAMENTI  I  PËRGJITHSHËM  
 

                                                P.nr.19/2020, datë 11.01.2021 
 

Sekretari juridik,                                  Gjyqtari, 

Fatmir Gashi                                                                                     Rrustem Begolli 

_____________       _______________ 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi, ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda pesëmbëdhjetë 

(15) ditësh, nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes  kësaj Gjykate, 

për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 


