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Numri i lëndës: 2022:099677 

Datë: 02.06.2022 

Numri i dokumentit:     03092223 

P.nr.201/2022 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË/ DEGA NË MALISHEVË - DEPARTAMENTI 
I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI PENAL, gjyqtari i vetëm gjykues Njazi Morina, me 
zyrtaren ligjore Albane Morina, në lëndën penale kundër të akuzuarit B. (M.) K. nga Gj., 
për shkak të veprës penale vjedhjes së rëndë në vazhdimësi nga neni 315 par.1 nën 
par.1.1 e lidhur me nenin 77 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore 
në Gjakovë: PP.nr.661/2022, PP.nr.660/2022, PP.nr.663/2022, dhe PP.nr.662/2022, të 
datave: 18.05.2022, në shqyrtimin fillestar të mbajtur më 30.05.2022, në prezencën e 
Prokurores së Shtetit Mone Syla, të dëmtuarit L. H., të akuzuarit B. K.së bashku me 
mbrojtësin e tij Avdi Rizvanolli avokat në Gjakovë, më 02 qershor 2022, nxjerr dhe 
publikisht shpalli këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 
I akuzuari B. K.nga i ati M., e ëma L., e lindjes N., i lindur më ..., nga Gj. Rr. ”M.B.” nr. 
..., shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, i pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, i pa dënuar 
me parë, i gjendjes së dobët ekonomike, me numër personal .... 
 

ËSHTË FAJTOR 
Sepse, 
 
I. Më datën13.04.2022, rreth orës 20:30/h, në Rr. “H. B. A.”, në Gj., me qëllim që vetit 

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

luajtshme të dëmtuarit L. . në atë mënyrë që i pandehuri me parë vëzhgon situatën në 

shtëpinë e të dëmtuarit dhe vërteton se ku i lënë çelësat e shtëpisë, ashtu që natën 

kritike duke shfrytëzuar rastin e volitshëm pasi që në shtëpinë e të dëmtuarit nuk ishte 

askush, shkon aty dhe mbi derë të shtëpisë i merr çelësat, e hap derën e shtëpisë, hynë 

brenda, shkon tek dhoma e fjetjes dhe nga aty merr dy ora dore, një zinxhir dore, si dhe 

para të gatshmen në shumë prej 500 euro, dhe nga aty largohet në drejtim të pa njohur, 

me ç’ rast të dëmtuarit i shkakton dëm material rreth 3000 euro. 

II. Më datën16.04.2022, rreth orës 20:30/h, në Rr. “M. C.”, në Gj., me qëllim  që vetit 

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

luajtshme të dëmtuarës V. K., në atë mënyrë që i pandehuri natën kritike duke 

shfrytëzuar rastin e volitshëm pasi që në shtëpinë e të dëmtuarës nuk ishte askush, 

shkon aty dhe me anë të mjetit të fortë kaçavidë, thyen dritaren e shtëpisë, depërton 

brenda dhe shkon tek dhoma e fjetjes dhe nga aty merr dy unaza dhe një zinxhir dore 
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dhe i pandehuri me të vërejtur se gjerat e vjedhura nuk ishin ari i hedhë dhe nga aty 

largohet në drejtim të panjohur, me ç’ rast të dëmtuarës i shkakton dëm material në 

vlerë prej 150 euro. 

III. Më datën 18.04.2022, rreth orës 20:00/h, në Rr. “S. R.”, në Gj., me qëllim që vetit 

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

luajtshme të dëmtuarës H. Th., në atë mënyrë që i pandehuri natën kritike për deri sa 

ishte duke ecur rrugës është afruar tek banesa  e të dëmtuarës dhe fillimisht hynë në 

ballkonin e banesës dhe nga aty e hap derën e ballkonit me një kaçavidë të cilën e 

kishte me veti dhe pasi depërton në brendi të banesës i kontrollon-demolon të gjitha 

dhomat e banesës dhe i hedh në shtrat të dhomës së fjetjes të gjitha bizhuteritë, ku e 

dëmtuara nuk mund të përcaktoj se a ka marr ndonjë bizhuteri apo jo edhe pse vet i 

pandehuri ka pranuar se aty ka marr një znaqke dhe një unazë, ashtu që e dëmtuara 

ka deklaruar se dëmi i shkaktuar është rreth 200 euro. 

IV. Më datën 19.04.2022, rreth orës 20:00/h, në Rr. “M.Sh.”, në Gj., me qëllim që vetit 

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

luajtshme të dëmtuarës Y. H., në atë mënyrë që i pandehuri natën kritike duke 

shfrytëzuar rastin e volitshëm pasi që në shtëpinë e të dëmtuarës nuk ishte askush, ku 

me forcë me një kaçavidë e hap dritaren e shtëpisë dhe hyn brenda, shkon tek dhoma 

e fjetjes dhe nga aty merr tre zinxhir ari, dy unaza ari, në vlerë prej 1500 euro, një pajisje 

kompjuterike (kartel grafike) në vlerë prej 400 euro, si dhe para të gatshme në shumën 

prej 70 euro, dhe nga aty largohet në drejtim të panjohur, me ç’ rast të dëmtuarës i 

shkakton dëm material rreth 2000 €. 

- me çka ka kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë në vazhdimësi nga neni 315 par.1 

nën par.1.1 e lidhur me neni 77 të KPRK-së. 

Gjykata ma aplikimin e neneve 3,4,6,7,17,38,39,40,42,43,69,70,71,72 par.1 nën par. 
1.3, 315 par.1 nën par.1.1 e lidhur me neni 77 të KPRK-së, si dhe neneve 248,359 
par.2,365,450 par.1 dhe 2 pika 2.6 të KPPK-së të akuzuarit B.K. i shqipton, 
 

DËNIM ME GJOBË DHE DËNIM ME BURGIM 
 
Ashtu që i pandehuri B. K.dënohet me dënim me gjobë në shumë prej treqind (300) 
euro, të cilën duhet ta paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi dhe me dënim me BURGIM ne kohëzgjatje prej DY (2) VJET E SHTATË (7) 
MUAJSH, të cilin dënim është i obliguar që ta vuaj pas plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi.  
 
Nëse personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund të paguaj gjobën, gjykata në bazë 
të nenit 43 paragrafi 3 të KPRK-së, dënimin me gjobë do ta zëvendësoj me dënim 
burgimi në kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, duke llogaritur për çdo ditë të 
qëndrimit në burgim, nga njëzet (20) euro. 
 
Në kuadër të dënimit të shqiptuar me burg të akuzuarit i llogaritet edhe koha e kaluar 
në PARABURGIM, nga data 20.04.2022, deri sa aktgjykimi të merr formën e prerë, por 
jo më shumë se koha e dënimit të shqiptuar me këtë aktgjykim. 
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Detyrohet i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit ti paguaj 
shpenzimet në shumën prej 30.00 €, dhe për shpenzimet e paushallit gjyqësor në 
shumën prej 50.00 €, në afatin prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi. 
 
Të dëmtuarit: 1. L. H. nga Gjakova Rr. “H. B. A.”; 2. V. K. nga Gjakova Rr. “M. C.” nr. 
...; 3. H. T. nga Gj. Rr. “M. B.”, nr. 13; dhe 4. Y. H. nga Gjakova Rr. “M. Sh.”, lidhur me 
kërkesat pasurore juridike udhëzohen në kontestin civil. 

A r s y e t i m  
 
Prokuroria Themelore në Gjakovë, në këtë gjykate ka paraqitur aktakuzë: 
PP.nr.661/2022, PP.nr.660/2022, PP.nr.663/2022, dhe PP.nr.662/2022, të datave: 
18.05.2022, kundër të akuzuarit B. (M.) K. nga Gj., për shkak të veprës penale vjedhje 
e rëndë në vazhdimësi nga neni 315 par. 1 nën par. 1.1 e lidhur me nenin 77 të KPRK-
së. 
Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin fillestar më 30.05.2022. 
 
Gjykata me aktvendim procedural e aprovoj propozimin e mbrojtësit së të akuzuarit B. 
K. Avokat Avdi Rizvanolli, për bashkimin e katër (4) lëndëve penale për zhvillimin e një 
procedure të përbashkët penale të evidentuar sipas numrave: P.nr.201/2022, 
P.nr.202/2022, P.nr.203/2022, P.nr.204/2022, ashtu që do të zhvillohet procedura e 
përbashkët për katër (4) lëndët penale dhe do të identifikohen MË NUMRIN UNIK 
P.NR.201/2022, sipas regjistrit të kësaj gjykate dhe bashkimi procedurë behët në pajtim 
të nenit 35 të KPPK-së. Koneksiteti subjektiv ekziston atëherë kur një person ka kryer 
disa vepra penale (bashkimi real i veprave penale), bashkimin e këtyre lendeve gjykata 
e beri për shkak të ekonomizimit të procedurës penale. 
 
Prokurorja e shtetit Mone Syla, pasi që gjykata e aprovoj kërkesën e mbrojtësi së të 

akuzuarit për bashkimin e lëndëve njëherë lexoj aktakuzat e Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë – departamenti i përgjithshëm: 1. lexohet aktakuza PP.nr.661/2022 datë 

18.05.2022; 2. lexohet aktakuza PP.nr.660/2022 datë 18.05.2022; 3. lexohet aktakuza 

PP.nr.663/2022 datë 18.05.2022; dhe 4. lexohet aktakuza PP.nr.662/2022 datë 

18.05.2022.  

Tash e tutje përshkrimi i veprës penale duhet të jetë: SEPSE, 

 

I. Më datën13.04.2022, rreth orës 20:30/h, në Rr. “H. B. A.”, në Gjakovë, me qëllim që 

vetit apo tjetrit t’i sjell përfitim pasuror të kundërligjshëm me qëllim vjedhje, i merr 

pasurinë e luajtshme të dëmtuarit L. H., në atë mënyrë që i pandehuri me parë vëzhgon 

situatën në shtëpinë e të dëmtuarit dhe vërteton se ku i lënë çelësat e shtëpisë, ashtu 

që natën kritike duke shfrytëzuar rastin e volitshëm pasi që në shtëpinë e të dëmtuarit 

nuk ishte askush, shkon aty dhe mbi derë të shtëpisë i merr çelësat, e hap derën e 

shtëpisë, hynë brenda, shkon tek dhoma e fjetjes dhe nga aty merr dy ora dore, një 

zinxhir dore, si dhe para të gatshmen në shumë prej 500 euro, dhe nga aty largohet në 

drejtim të pa njohur, me ç’ rast të dëmtuarit i shkakton dëm material rreth 3000 euro. 
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II. Më datën16.04.2022, rreth orës 20:30/h, në Rr. “M. C.”, në Gjakovë, me qëllim  që 

vetit apo tjetrit t’i sjell përfitim pasuror të kundërligjshëm me qëllim vjedhje, i merr 

pasurinë e luajtshme të dëmtuarës V. K., në atë mënyrë që i pandehuri natën kritike 

duke shfrytëzuar rastin e volitshëm pasi që në shtëpinë e të dëmtuarës nuk ishte 

askush, shkon aty dhe me anë të mjetit të fortë kaçavidë, thyen dritaren e shtëpisë, 

depërton brenda dhe shkon tek dhoma e fjetjes dhe nga aty merr dy unaza dhe një 

zinxhir dore dhe i pandehuri me të vërejtur se gjerat e vjedhura nuk ishin ari i hedhë dhe 

nga aty largohet në drejtim të panjohur, me ç’ rast të dëmtuarës i shkakton dëm material 

në vlerë prej 150 euro. 

III. Më datën 18.04.2022, rreth orës 20:00/h, në Rr. “S. R.”, në Gjakovë, me qëllim që 

vetit apo tjetrit t’i sjell përfitim pasuror të kundërligjshëm me qëllim vjedhje, i merr 

pasurinë e luajtshme të dëmtuarës H.Th., në atë mënyrë që i pandehuri natën kritike 

për deri sa ishte duke ecur rrugës është afruar tek banesa  e të dëmtuarës dhe fillimisht 

hynë në ballkonin e banesës dhe nga aty e hap derën e ballkonit me një kaçavidë të 

cilën e kishte me veti dhe pasi depërton në brendi të banesës i kontrollon-demolon të 

gjitha dhomat e banesës dhe i hedh në shtrat të dhomës së fjetjes të gjitha bizhuteritë, 

ku e dëmtuara nuk mund të përcaktoj se a ka marr ndonjë bizhuteri apo jo edhe pse vet 

i pandehuri ka pranuar se aty ka marr një znaqke dhe një unazë, ashtu që e dëmtuara 

ka deklaruar se dëmi i shkaktuar është rreth 200 euro. 

IV. Më datën 19.04.2022, rreth orës 20:00/h, në Rr. “M. Sh.”, në Gjakovë, me qëllim që 

vetit apo tjetrit t’i sjell përfitim pasuror të kundërligjshëm me qëllim vjedhje, i merr 

pasurinë e luajtshme të dëmtuarës Y.H., në atë mënyrë që i pandehuri natën kritike 

duke shfrytëzuar rastin e volitshëm pasi që në shtëpinë e të dëmtuarës nuk ishte 

askush, ku me forcë me një kaçavidë e hap dritaren e shtëpisë dhe hyn brenda, shkon 

tek dhoma e fjetjes dhe nga aty merr tre zinxhir ari, dy unaza ari, në vlerë prej 1500 

euro, një pajisje kompjuterike (kartel grafike) në vlerë prej 400 euro, si dhe para të 

gatshme në shumën prej 70 euro, dhe nga aty largohet në drejtim të panjohur, me ç’ 

rast të dëmtuarës i shkakton dëm material rreth 2000 €. 

- me çka ka kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë në vazhdimësi nga neni 315 par.1 

nën par.1.1 e lidhur me neni 77 të KPRK-së. 

Pas bashkimit të lëndëve të pandehurit iu dha mundësia për ta pranuar fajësinë apo të 
deklarohet i pafajshëm. 
 
Pas deklarimit të pandehurit se ndjehet fajtor për kryerjen e veprës penale për të cilën 
akuzohet nga Prokuroria, gjykata me Aktvendim pranoi pranimin e fajësisë nga i 
pandehuri pasi që është bindur plotësisht se ishte i vetëdijshëm për pasojat e pranimit 
të fajësisë. 
 
Prokurorja e Shtetit Mone Syla, deklaron se nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë ndaj 
të akuzuarit, pasi që i njëjti këtë pranimi e ka bërë më vetëdije të plotë duke i ditur më 
parë favoret dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe këtë pranimi e ka bërë që në fazat e 
para kur dhe është zënë nga zyrtaret policor në kryerjen e veprave penale te njëjtën gjë 
e ka bere edhe ne Prokurori mirëpo në rastin konkret duhet të kemi parasysh që ti merr 
për bazë gjatë shqiptimit të dënimit të gjitha rrethanat lehtësues e po ashtu rëndues 
sepse kemi të bëjmë më veprën penale të vjedhjes së rëndë siç janë të përshkruar në 
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bashkimin e këtyre lëndëve sot. Andaj kërkoj që në rastin konkret i njëjti të shpallet fajtor 
të dënohet sipas ligjit e po ashtu të obligohet në pagimin e shpenzimeve procedurale 
sipas ligjit. 
 
I dëmtuari L. H.deklaron se sa i përket që të dënohet i akuzuari këtë i’a lë në vlerësim 
gjykatës unë kërkoj vetëm kompensim dëmi pasi që i njëjti më ka bërë dëm. 
 
Mbrojtësi i të akuzuarit B. K. Av. Avdi Rizvanolli deklaron se: do të duhet theksuar se 
pas konsultimit të mjaftueshëm më të mbrojturin tim këtu të akuzuarin B., për kundër 
faktit jo kontestues së i njëjti si në procedurën para penale në polici dhe atë hetimore 
ne Prokurori ka pranuar dhe tej mase është penduar për veprën penale e cila i vihet në 
barrë, duke u penduar dhe njëherë duke u deklaruar se në të ardhmen asnjë herë nuk 
do të ndodh një veprim i tillë apo i ngjashëm nga ana e tij, si dhe tani paraprakisht jemi 
konsultuar më të mbrojturin tim B. duke u njoftuar edhe për favoret që i ka në deklarimin 
e tij për pranimin e fajësisë dhe i njëjti duke shprehur vullnetin e tij të lirë pa kurrë far 
presioni dhunë a kanosje pranon në tersin fajësinë për veprën e cila i vihet në barrë për 
çka edhe e lus gjykatën që të mbrojturit tim ti ndërpritet masa e paraburgimit që nga sot, 
dhe se duke pasur parasysh edhe raportet ndërshtetërore te shtetit të Kosovës më 
shtetet tjera është e pamundshme çdo shmangej nga vuajtja e dënimit për çka edhe i 
propozoj edhe gjykatë e lus që të mbrojturin tim nga sot ta liroj nga paraburgimi, dhe të 
njëjtit të ia mundësoj mbrojtjen në liri.  
 
I pandehuri B. K., deklarohet i fajshëm për veprën penale për të cilën e ri kualifikoj 
prokurorja e shtetit si vepër penale vjedhje e rëndë në vazhdimësi nga neni 315 par.1 
nën par.1.1 lidhur me neni 77 të KPRK-së, sipas aktakuzës të evidentuar sipas lëndëve 
PP.nr.660/2022, PP.nr.663/2022, PP.nr.661/2022, dhe PP.nr.662/2022, i premtoj 
gjykatë së më nuk do të përsëris vepër tjetër penale, të dëmtuarve ju kërkoj falje, ndjej 
keqardhje për rastet të cilat ka ndodhur, unë kam jetuar në shtetin e Gj., dhe në Kosovë 
kam ardhur dikur para një viti, ku jam ardhur në mënyrë vullnetare, unë nuk kam qenë 
më parë i dënuar këto janë rastet e para të mija. Kam qëndruar në Gj. rreth 15 vite herën 
e parë jam kthyer në vitin 2015, ndërsa në Kosovë kam qëndruar nga viti 2015, deri ne 
vitin 2017, pastaj kam shkuar në Gj. si çdo herë në të zezën, në Gj. kam shkuar më 
autobus ndërsa jam kthyer me aeroplan  në vitin 2021. Nga marsi i vitit 2021, kam 
punuar në firmën “C.” në Gj., deri ne fillimin e muajit prill të vitit 2022. 

Nga thëniet e vet të pandehurit në shqyrtimin fillestar u vërtetua se ai me datë, kohë 
dhe vend si në dispozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tij ka kryer veprën penale për të 
cilën akuzohet. 

Po ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: Raporti i Policit F. C. 
ID#..., nr. i rastit ...., dt. 16.04.2022; raporti fillestar i incidentit  nr. i rastit ...., dt. 
16.04.2022; raport policor mbi marrjen në pyetje të ankuesit-viktimës V. K. nr. i rastit ..., 
dt. 16.04.2022; procesverbal i marrjes në pyetje për të dyshuarin B. K. nr. i rastit ..., dt. 
20.04.2022, të dhënë në Stacionin Policor Gj.; foto dokumentacioni; raporti fillestar i 
incidentit ...,dt. 18.04.2022; raport policor mbi marrjen në pyetje të dëshmitarit/ dëmtuarit 
H. Th.  nr. i rastit ..., të dt. 18.04.2022, dhënë në Stacionin Policor në Gjakovë; 
procesverbal i marrjes në pyetje për të dyshuarin B. K. nr. i rastit ..., të dt. 20.04.2022, 
dhënë në Stacionin Policor në Gj.; raport i shpejt nr. i rastit ..., të dt. 13.04.2022, dhënë 
në Stacionin Policor në Gj.; foto dokumentacioni; raporti i policit D. Sh. ID# ..., nr. i rastit 
...., të dt. 18.04.2022, dhënë në Stacionin Policor në Gj.; përmbajtja e dosjes, njësia e 
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forenzikës, nr. i dosjes së forenzikës ..., nr. i rastit ...., nr. dosjes së hetimeve ....; njësia 
e forenzikës, raport i këqyrjes së vendit të ngjarjes nr. i rastit ...., të dt. 18.04.2022; foto 
album; CD-ja, nr. i rastit ...; raporti fillestar i incidentit, nr. i rastit ... dt. 13.04.2022; raporti 
i policor mbi marrjen në pyetje të dëshmitarit/dëmtuarit L. H., nr. i rastit ... dt. 13.04.2022; 
procesverbal i marrjes në pyetje për të dyshuarin B. . nr. i rastit ... dt. 20.04.2022 të 
dhënë në Stacionin Policor në Gj.; foto albumi; raport i shpejt nr. i rastit .... dt. 
13.04.2022; foto dokumentacion; raporti i oficerit T. S. KPS ..., nr. i rastit .... dt. 
13.04.2022; vërtetim mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, nr. i rastit ...,dt. 
20.04.2022; CD-ja nr. i rastit ...;CD-ja, nr. i rastit ...; raporti fillestar i incidentit nr. i rastit 
...,  dt.19.04.2022, raport policor mbi marrjen në pyetje të dëshmitarit/dëmtuarit Y.H., nr. 
i rastit ...,  dt.19.04.2022; procesverbal i marrjes në pyetje për të dyshuarin B.K. nr. i 
rastit ..., dt.12.04.2022; përmbajtja e dosjes së forenzikës, nr. i dosjes së forenzikës ..., 
raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes dosja e hetimit ...., të dt. 19.04.2022; foto albumi; 
raport i shpejt ..., të dt. 13.04.2022; raporti i policit F. Q. ID# ..., nr. i rastit ...., 
dt.12.04.2022; vërtetimi mbi kthimin e sekuestruara përkohësisht, nr. i rastit ...., 
dt.21.04.2022, Stacioni Policor Gj.; foto dokumentacioni, i dhe shkresa tjera të lëndës. 
 
Gjykata me pranimin e fajësisë nga i pandehuri ka vlerësuar se janë përmbushur 
kushtet ligjore që pranimi i fajësisë të aprovohet nga ana e gjykatës. Gjykata ka pranuar 
deklarimin e pranimit të fajësisë nga i pandehuri dhe vlerëson se ky pranim i fajësisë 
është i mbështetur edhe në provat që gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto 
vërtetojnë në mënyrë bindëse për gjykatën elementet inkriminuese të veprës penale e 
ku krijohet edhe figura në tërësi e veprës penale që ka kryer i pandehuri, andaj mbi këtë 
bazë edhe gjykata i ka vlerësuar këto prova dhe deklarimin e pranimit të fajësisë nga i 
pandehuri e ka pranuar si të tillë. 
 
Me rastin e matjes së dënimit, Gjykata i ka pasur parasysh të gjitha rrethanat nga neni 
69 dhe 70 të KPRK-së, të cilat ndikojnë në zbutjen apo ashpërsimin e dënimit si rrethanë 
lehtësuese, Gjykata ka marrë parasysh pranimin e vullnetshëm të fajësisë, ju ka kërkuar 
falje të dëmtuarve gjatë shqyrtimit fillestar, ndjen keqardhje për rastet që i kanë ndodhur, 
nuk ka qen i dënuar më parë, i ka premtuar gjykatës se nuk do të përsërit vepër tjetër 
penale, të gjitha këto rrethana ndikuan që Gjykata ti zbatoi dispozitat e zbutjes së 
dënimit të parapara me nenin 69, 70 të KPRK-së. Gjykata si arsyetim të sanksionit të 
cekur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi gjene se: për këtë ekziston dyshimi i bazuar mirë 

se po te gjendet ne liri, i njëjti mund te kryej përsëri vepra te njëjtë apo te ngjashme 
penale ndaj të dëmtuarve të njëjtë apo të ndryshëm, e kur dihet se i akuzuari mund të 
arratiset në drejtim të G. në të ZEZË, pasi që atje ka jetuar rreth 15 vjet, e kur dihet 
pesha e veprës penale, mënyra e kryerjes së veprës penale ku i pandehuri duke i hequr 
pengesat me anë të mjetit të fortë me anë të kaçavidës, depërton brenda në shtëpitë e 
të dëmtuarve, me qëllim që vetit apo tjetrit ti sjell përfitim pasurorë të kundërligjshëm 
me qëllim vjedhje, ju merre pasuritë e luajtshme të dëmtuarve: L.H., V. K., H.Th., dhe 
Y. H., të përshkruar si në katër pikat e dispozitivit të aktgjykimit.   Gjykata si rrethanë 
rënduese për të akuzuarin mori faktin se i akuzuari ka kryer veprën për të cilën 
akuzohet. Gjykata i shqiptoi dënim me gjobë në shumë prej treqind (300) euro, dhe me 
dënim me BURGIM ne kohëzgjatje prej DY (2) VJET E SHTATË (7) MUAJSH, me 
bindje se edhe me ketë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitën e 
nenit 38 të KPRK-së.  
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Vendimi për shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marr bazuar 
në nenin 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.1, 2.6 të KPPK-së, si dhe bazuar në nenin 39 par. 
3 nën par. 3.2 te Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit nr. 05/L-036. 
 
Vendimi për udhëzimin e palëve të dëmtuara në kontest civil, për realizim e kërkesave 
pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 paragrafi 2 të KPPK-së. 
 
Nga sa u tha më lart, e në bazë të neneve 365 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të 
këtij aktgjykimi.   

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË/ DEGA NË MALISHEVË 
DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI PENAL 

P. nr.201/2022, datë 02 qershor 2022 
 
Zyrtarja ligjore,           Gjyqtari i vetëm gjykues, 
Albane MORINA          Njazi MORINA 
 
 
KËSHILLË JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën 
e Apelit në Prishtinë,  në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e 
pranimit të tij. Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për 
palët dhe Gjykatë. 
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