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Numri i lëndës: 2018:059136 

Datë: 02.10.2020 

Numri i dokumentit:     01160668 

 

P. nr. 376/13 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË/ DEGA NË MALISHEVË- DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM- 
gjyqtari i vetëm gjykues Njazi Morina, me zyrtaren ligjore Albane Morina, në lëndën penale 
kundër të akuzuarve: B. B.dhe K. B. që të dy nga fshati K., Komuna e M., për shkak se në 
bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par. 1 pika 1 e lidhur me 
nenin 31 të KPRK-së, dhe F. S.nga fshati B., Komuna e S., për shkak të veprës penale blerja, 
pranimi, ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par. 1 
të KPRK-së, të akuzuar nga Prokuroria Themelore- Departamenti i përgjithshëm me aktakuzë 
PP. nr. 667/2013, të datës 19.09.2013, në shqyrtimin fillestar të mbajtur më datën 26.08.2020, 
në prezencën e Prokurorit të Shtetit Mone Syla, të akuzuarit B. B.së bashku me mbrojtësin e tij 
B. K. avokat në Malishevë, më 31 gusht 2020 nxjerr dhe publikisht shpalli këtë: 
 
 
 

A K T G J Y K I M  
 
 
I akuzuari B.B., nga i ati Rr., e ëma M., e gjinisë I., i lindur më  datën ..., nga fshati K., Komuna e 
Malishevës, shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, më parë i dënuar, i martuar, atë i 1 fëmije, ka të 
kryer shkollën e mesme në M. drejtimi shkencat natyrore, i gjendjes së mesme 
ekonomike, punon mekanik në firmën ‘’....’’ në S., me numër personal .... 
 
I akuzuari K. B., nga i ati E., e ema S. e gjinisë Th., i lindur më datën ...., nga fshati K., Komuna e 
Malishevës, shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, i pa martuar, i gjendjes së dobët ekonomike. 
 
I akuzuari F. S., nga i ati Isa, e ëma A., e gjinisë G., i lindur më datën ...., nga fshati B., Komuna e 
Malishevës, shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, i martuar, punëtor, i gjendjes së dobët 
ekonomike. 
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I 
Të akuzuarit: B.B. DHE K. B. 
 

JANË FAJTORË 
Sepse, 
 

1.  Me qëllim që vetit ti sjell përfitim pasuror të kundërligjshëm duke përvetësuar sendin e huaj 
të luajtshëm më dt. 02.03.2013, rreth orës 08:00 min, në M., Rr ’’P.’’,  të marrë vesh në mes më 
qëllim vjedhje me pajisje përkatëse (dorëza, copë druri e bateri ndriçimi) shkojnë të autoservisi 
“O.’’ pronë e të dëmtuarit L. (A.) H.,  nga fsh. M., Komuna e M., e me dana prerëse të armaturë 
e prenë drynin e derës hyrëse të lokalit autoservis e futen brenda e vjedhin 1 (një) ndërrues 
shpejtësie ‘’...” 2.4 dizel të vlerës 380 €, 1 (një) ndërrues shpejtësie ‘’M.”, 190 D, në vlerës 180 
€, 1 (një) ndërrues shpejtësie ‘’A.” 80 i vlerës 100 €, 1 (një) ndërrues shpejtësie ’’O.” i vlerës 60 
€, 1 (një) kokë motori ’’M.” 190 D i vlerës 200 €, 2 (dy) koka motori “.” 2.4 të vlerës 150 €, e të 
gjitha këto në vlerë të përgjithshme prej 1.070 €, e janë larguar në drejtim të pa ditur. 
 
-me çka se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par. 1 pika 
1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
 
Gjykata në bazë të nenit 4,7,17,41,42,43,45,46,73,74,75,76 par. 1 nën par. 1.3,327 par. 1 pika 
1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe nenit 248,365 të KPPK-së, të akuzuarit i shqipton: 
 
 

DËNIM ME GJOBË DHE DËNIM ME BURGIM 
 
 
Ashtu që i pandehuri B.B. dënohet me dënim me gjobë në shumë prej katërqind (400) Euro, 
dhe me dënim me burgim në kohëzgjatje prej njëqind e shtatëdhjetë (170) ditësh. 
 
Nëse personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund të paguaj gjobën, gjykata në bazë të nenit 
46 paragrafi 3 të PKRK-së, dënimin me gjobë do ta zëvendësoj me dënim burgimi në kohëzgjatje 
prej njëzet (20) ditësh, duke llogaritur për çdo ditë të qëndrimit në burgim, nga njëzet (20) euro. 

 
Andaj, gjyqtari i vetëm gjykues në bazë të nenit 4,7,41,42,43,45,46,47,73,74,75,76 par. 1 nën 
par. 1.3, 327 par. 1 pika 1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së dhe nenit 248 e 365 të KPPK-së, të 
pandehurit B. B. i shqipton: 
 
 
 
DËNIM ME BURGIM I CILI DËNIM ME PËLQIMIN E TË PANDEHURIT ZËVËNDËSOHET NË DËNIM 
ME GJOBË 
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Ashtu që të pandehurit B.B., për veprën penale si në pikën I-1 të dispozitiv të këtij aktgjykimi, i 
shqiptohet dënim me burgim në kohëzgjatje prej njëqind e shtatëdhjetë (170) ditësh, i cili 
dënim në bazë të nenit 47 të KPRK-së dhe me pëlqimin e të pandehurit B. B., i zëvendësohet 
në dënim me gjobë në shumë prej dymijë e pesëqind (2.500) Euro. 
  
Nëse i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mundet ta paguaj dënimin e zëvendësuar me gjobë, 
atëherë dënimi i zëvendësuar me gjobë do të revokohet dhe do të ekzekutohet dënimi me 
burgim në kohëzgjatje prej njëqind e shtatëdhjetë (170) ditësh. 
 
Të pandehurit B.B., Gjykata ia cakton dënimin UNIK me gjobë në shumë prej dymijë e 
nëntëqind (2.900) Euro, të cilin dënim i pandehuri do ta paguaj në afat prej dhjetë (10) muajsh, 
në këste të barabarta. 
 
Detyrohen i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit ti paguaj shpenzimet 

në shumën prej 30,oo €, si dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 40, oo €, në 

afatin prej 15 ditëve nga dita e  plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

I dëmtuari L. (A.) H. nga fshati M., Komuna e M., për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, 

udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

 

II 
Bazuar në nenin 363 par. 1 nën par. 1.3 të KPPK-së lidhur me nenin 358 par. 1 nën par 1.3 të 

KPPK-së: 

 

PËR TË AKUZUARIN K. B.  

REFUZOHET AKUZA 

Sepse, 
 
1.  Me qëllim që vetit ti sjell përfitim pasuror të kundërligjshëm duke përvetësuar sendin e huaj 
të luajtshëm më dt. 02.03.2013, rreth orës 08:00 min, në M., Rr ’’P.’’,  të marrë vesh në mes më 
qëllim vjedhje me pajisje përkatëse (dorëza, copë druri e bateri ndriçimi) shkojnë të autoservisi 
“O.’’ pronë e të dëmtuarit L. (A.) H.,  nga fsh. M., Komuna e M., e me dana prerëse të armaturë 
e prenë drynin e derës hyrëse të lokalit autoservis e futen brenda e vjedhin 1 (një) ndërrues 
shpejtësie ‘’...” 2.4 dizel të vlerës 380 €, 1 (një) ndërrues shpejtësie ‘’M.”, 190 D, në vlerës 180 
€, 1 (një) ndërrues shpejtësie ‘’A.” 80 i vlerës 100 €, 1 (një) ndërrues shpejtësie ’’O.” i vlerës 60 
€, 1 (një) kokë motori ’’M.” 190 D i vlerës 200 €, 2 (dy) koka motori “T.” 2.4 të vlerës 150 €, e të 
gjitha këto në vlerë të përgjithshme prej 1.070 €, e janë larguar në drejtim të pa ditur. 
 
-me çka se në bashkëkryerje kishte për të kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327 
par. 1 pika 1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
 



 Numri i lëndës: 2018:059136 
 Datë: 02.10.2020 
 Numri i dokumentit: 01160668 
 

4 (9)  

   
2

0
1

8
:0

5
9

1
3

7
 

HUDHET PJESËRISHT poshtë aktakuza e Prokurorisë Themelore në Gjakove, Departamenti i 

Përgjithshëm me numër PP. nr. 667/2013, të datës 19.09.2013. 
 
PUSHOHET procedura penale ndaj të pandehurit K. B., sepse  i njëjti KA VDEKUR. 

Vepra penale në pikën II-1 të dispozitivit të II-të të këtij aktgjykimi është refuzuar për shkak të 

vdekjes së të akuzuarit.   

Shpenzimet e procedures penale sa i perket pikës II-1, të dispozitivit të II-të të aktgjykimit bien 

në barrën e mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

 

III 

Bazuar në nenin 363 par. 1 nën par. 1.3 të KPPK-së: 

Për të akuzuarin F. S.  

REFUZOHET AKUZA 

Sepse, 
 
1. Më datë të pa caktuar të muajit mars 2013, rreth orës së pa caktuar, duke ditur apo është 
dashur të dijë së gjërat janë të siguruar më vepër penale të vjedhjes nga të akuzuarit B. B., dhe 
K. E. B., e ka blerë gjë sende të vjedhura e atë 9 (nëntë) ndërrues shpejtësie, bandash me goma, 
3 (tri) pompa uji, një ftohës uji për automjet, 1 (një) bandash kamioni të vogël, të vjedhura në 
autoservisin ‘’O.”, në M., pronë e të dëmtuarit L. A. H. nga fshati M., K. M.. 
 
-me çka do të kishte kryer veprën penale blerja, pranimi, ose fshehja e sendeve të përfituara 
me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par. 1 të KPRK-së. 
 
Vepra penale në pikën III-1 të dispozitivit të III-të të këtij aktgjykimi është refuzuar për shkak të 

parashkrimit absolut të ndjekjes penale.   

Shpenzimet e procedures penale sa i perket pikës III-1, të dispozitivit të III-të të aktgjykimit bien 

në barrën e mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 
 

A r s y e t i m 
 
Prokuroria Themelore- Departamenti i përgjithshëm në Gjakovë, me aktakuzë PP. nr. 667/2013, 
të datës 19.09.2013, ka akuzuar të akuzuarit: B. B. dhe K. B. që të dy nga fshati K., Komuna e 
M., për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par. 
1 pika 1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe F. S. nga fshati B., Komuna e S., për shkak të 
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veprës penale blerja, pranimi, ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale 
nga neni 345 par. 1 të KPRK-së, të akuzuar nga Prokuroria Themelore- Departamenti i 
përgjithshëm me aktakuzë PP. nr. 667/2013, të datës 19.09.2013. 
 
 
PJESA DËNUESE SI NË PIKËN E I-re TË DISPOZITIVIT  
 
Gjyqtari i vetëm gjykues pasi shqyrtoi shkresat e lëndës dhe duke vepruar sipas detyrës zyrtare 
ka konstatuar në seancën e shqyrtimit fillestar te dt. 26.08.2020, konstatoj se shqyrtimi fillestar 
vazhdon  sipas procedurës penale sipas KPPK-së ndaj të akuzuarit B. B., për shkak se në 
bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par. 1 pika 1 e lidhur me 
nenin 31 të KPRK-së. 
 
Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin e fillestar më dt. 26.08.2020, pas fillimit te 
shqyrtimit fillestarë 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. 
 
Prokurori i shtetit jep mendimin, nuk e kundërshtoj pranimi e fajësisë nga ana e të akuzuarit 
pasi që i njëjti pranimin e fajësisë e ka bëre me vullnet te lirë dhe pasi  i ka kuptuar favoret dhe 
pasojat e pranimit të fajësisë, po ashtu ky pranim gjen mbështetje edhe ne provat të cilat 
gjinden në shkresat e lëndës, nga të cilat prova është paraqitur gjendja faktike si ne dispozitiv 
të aktakuzës, nga i cili dispozitiv formohen të gjitha elementet e veprës penale në të cilën 
ngarkohet i akuzuari, andaj gjykatës i propozoi i njëjti të shpallët fajtor, të dënohet sipas ligjit si 
dhe të obligohet në shpenzimet e procedurës penale. 
 
Mbrojtësi të akuzuarit B. B. av. B. K. deklaron se e mbështes ne tersi deklarimin e te mbrojturit 
tim të cilin deklarim e ka ber me vullnet te plotë pas konsultimeve që i kemi pasur dhe është 
me përputhje me dispozitat ligjore prandaj edhe duhet pranuar si i tillë, me mbetet që të lus 
gjykatën që më rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit ti ketë parasysh të gjitha 
rrethanat lehtësues pranimin e fajësisë qysh në fillim të këtij shqyrtimi, sjelljen korrekte, kërkim 
faljen dhe pendimin e thellë te ti, pasi që i njëjti që nga ajo datë që kanë kaluar 7 vite, nuk ka 
kryer ndonjë vepër penale, pastaj gjendjen ekonomike ne kohen kur ka ndodhur rasti gjendje e 
atëhershme dhe tanishëm sociale dhe familjare kur themi sociale dhe familjare kemi për qëllim 
që t’iu tregojmë se B. jeton me te dy prindërit e tij, që janë me sëmundje shurdhmemec, dhe 
se B., është i vetëm që jeton me ta dhe nuk ka kush të kujdeset për ta. B. është integruar tani 
në shoqëri është punësuar pikërisht për të pasur mundësi që të kujdeset me lehtë për nevojat 
e prindërve te tij, qoftë financiare qofte edhe fizike. Duke pasur parasysh se qëllimi i dënimit 
është rehabilitimi i të dënuarit, pendimi i tij, këto qëllime tek B. B. tani më veç janë plotësuar 
sepse ai thellësisht është i penduar siç u përmend edhe me lartë ai ju ka kthyer jetës normale 
dhe tani më shumë se kurrë ka nevojë familja për të. I nderuar gjyqtar B. e meriton një shanse 
së është shembull se si të kujdeset për familjen për prindërit e tij, për bashkëshorten dhe një 
vajzë te mitur dhe për fëmiun që tani veç është duke e pritur. Gjykatës i propozojmë që  t’i 
zbatoj dispozitat për zbutjen e jashtëzakonshme te dënimit duke u mbështetur ne këto 
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rrethana lehtësues të cilat u përmenden. Vetëm sa për ti argumentuar këto pretendime. 
Gjykatë i prezantoj shkresat zyrtare të lëshuar nga organet kompetente se prindërit e B.B., janë 
shurdhmemec edhe sipas këtyre shkresave dhe një kopje te deklaratës për bashkësi familjare 
ia dorëzoj gjykatë në formë origjinale të cilat do të jenë pjesë e shkresave të lëndës. 
 
I pandehuri B. B., deklarohet i fajshëm për akuzën, kërkoj nga gjykata që ti ketë parasysh 
rrethanat familjar pasi që unë në atë kohë dhe sot jam mbajtës i familjes ku të dy prindërit e mi 
janë memenc, dhe nga ajo datë ju kam kthyer jetës normale në kohën e kryerjes së veprës 
penale kam qenë i ri, i pa punë, i gjendjes së varfër ekonomike dhe i premtoj gjykatës se nuk do 
të përsëris ndonjë vepër tjetër penale. Kërkoje nga gjykata që mundësisht të më dënoj më 
dënimin e parë më gjobë dhe dënimin e dytë me burgim mundësisht dënimin me burgim të ma 
shqiptoj më dënim më gjobë. 
 
Nga thëniet e vet të pandehurit në shqyrtimin fillestarë u vërtetua se aj me datë, kohë dhe vend 

si në diapozitivin 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: K. B., i lindur me dt. 08.05.1982, 

me nr. personal ..., ka vdekur me dt. 23.12.2018, sipas Certifikatës se Vdekjes nr. serik V ...., nr. 

referencës ...., Zyra e Gjendjes Civile M., B., dt. e lëshimit 13.07.2020, nga Zyrtari i Gjendjes 

Civile I. L.; me një parashtresë të lëshuar nga Prokuroria Themelore në Gjakovë, Prokurori i 

Shtetit A.U. PPN/I. nr. 24/2019 dt. 10.04.2019 e lajmëron Gjykatën se K. B.është vetëvrarë më 

dt. 23.12.2018; raporti fillestar i incidentit nr. .... dt. 08.03.2013;  deklaratë e L. H. nr. ... dt. 

08.03.2013; raporti i oficerit T. D. nr. ... dt. 08.03.2013; procesverbal mbi intirvistimin e të 

dyshuarit B. B. nr. .... dt. 08.03.2013; procesverbal mbi intirvistimin e të dyshuarit K. B.nr. .... dt. 

08.03.2013; procesverbal mbi intirvistimin e të dyshuarit K. S. nr. ... dt. 09.03.2013; 

procesverbal mbi intirvistimin e të dyshuarit B. B. nr. .... dt. 09.03.2013,si dhe shkresat tjera te 

lendes. 

 
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 aprovuar 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. 
 
Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit ka vlerësuar se të pandehurit B. B., duhet ti shqiptohet 
dënimi komulativ: me gjobë në shumën prej katërqind (400) euro dhe dënimi me burgim në 
kohëzgjatje prej njëqind e shtatëdhjetë (170) ditësh, i cili dënim në bazë të nenit 47 të KPRK-së 
dhe me pëlqimin e të pandehurit B. B., i është zëvendësuar me dënim me gjobë në shumë prej 
dymijë e pesëqind (2.500) Euro, të pandehurit B.B., Gjykata ia cakton dënimin UNIK me gjobë 
në shumë prej dymijë e nëntëqind (2.900) Euro, të cilin dënim i pandehuri do ta paguaj në afat 
prej dhjetë (10) muajsh, në këste të barabarta, ngase duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat 
dhe provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës, ky dënim do të jetë i drejtë, në harmoni me 
peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë penale të kryesit, gjithashtu gjykata me rastin e 
matjes së dënimit ka marrë për bazë edhe rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 
dënimit duke u bazuar në nenet 73,74,75 dhe 76 të KPRK-së, ashtu që rrethanë posaçërisht 
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lehtësuese ka marrë faktin se i pandehuri e ka pranuar fajësinë për veprën e cila i vihet në barrë, 
ka qenë i ri në kohën e kryerjes së veprës penale, është penduar, i ka premtuar gjykatës se nuk 
do të përsëritë vepër tjetër penale, ka qenë i varfër, i vetmi punon nga familja, i akuzuari 
kujdesët edhe për prindërit e tij të cilët janë shurdhë- memecë, për bashkëshorten dhe fëmijën, 
ndërsa si rrethanë lehtësuar mori parasysh edhe rrethana personale si dhe karakterin e të 
dënuarit, e sa i përket rrethanave rënduese gjykata gjeti se i akuzuari veç ka qenë i dënuar edhe 
më parë nga kjo gjykatë dhe atë: 1. i dënuar me dënim me gjobë në shumën prej 200 Euro, 
sipas lëndës penale P. nr. 159/11 dt. 20.03.2012, i formës së prerë më 11.04.2012 për veprën 
penale nga neni 252 par. 1 të KPK-së, dhe 2. i dënuar me dënim me gjobë në shumën prej 200 
Euro dhe i dënuar me denik me kusht, sipas lëndës penale P. nr. 235/13 dt. 27.02.2020, i formës 
së prerë më 21.05.2020 për veprën penale nga neni 327 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 
andaj gjykata konsideron me dënimin e shqiptuar ndaj të pandehurit të lartcekur duke i marrë 
parasysh rrethanat e përmendura mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit nga neni 41 të KPRK-
së, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave penale dhe 
rehabilitimin e tij, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, shprehja e 
gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 
respektimin e ligjit. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marr bazuar në nenin 
450 par. 1 dhe 2 nën par. 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. 

 

Konform nenit 463 par. 1 dhe 3 të KPPK-së, i dëmtuari është udhëzuar në kontest civil. 
 
Nga sa u tha më lart, e në bazë të nenit 365 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
  
PJESA REFUZUESE SI NË PIKËN E II-të TË DISPOZITIVIT  
 
Gjyqtari i vetëm gjykues pasi shqyrtoi shkresat e lëndës dhe duke vepruar sipas detyrës zyrtare 
ka konstatuar se në këtë çështje penale i akuzuari K. B. nga fshati K., Komuna e Malishevës, për 
shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par. 1 pika 1 
e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, ka vdekur më dt. 23.12.2018. Gjykata sipas detyrës zyrtare ka 
HUDHE PJESËRISHT aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Gjakove, Departamenti i 
Përgjithshëm me numër PP. nr. 667/2013, të datës 19.09.2013, dhe ka PUSHUAR procedurën 
penale ndaj të pandehurit K. (E.) B. nga fshati K., Komuna e Malishevës, për shkak se në 
bashkëkryerje kishte për të kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par. 1 pika 1 e 
lidhur me nenin 31 të KPRK-së. K. B., i lindur me dt. 08.05.1982, me nr. personal ...., ka vdekur 
me dt. 23.12.2018, sipas Certifikatës se Vdekjes nr. serik V ...., nr. referencës ..., Zyra e Gjendjes 
Civile M., B., dt. e lëshimit 13.07.2020, nga Zyrtari i Gjendjes Civile I. L.. Me një parashtresë të 
lëshuar nga Prokuroria Themelore në Gjakovë, Prokurori i Shtetit A.U. PPN/I. nr. 24/2019 dt. 
10.04.2019 e lajmëron Gjykatën se K. B. është vetëvrarë më dt. 23.12.2018.  
  
Nga të lartcekurat dhe në bazë të nenit 363, pararagrafi 1, nën paragrafi 1.3, lidhur me nenin 

358 par. 1 nën par. 1.3 të KPPK-së, duhet refuzuar aktakuza kundër të akuzuarit të lartcekurve 

si në pikën e II-të të dispozitiv të këtij atkgjykimi. 
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Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë në bazë të nenit 454 paragrafi  1 i KPPK-së. 

 
PJESA REFUZUESE SI NË PIKËN E III-të TË DISPOZITIVIT  
 
Gjyqtari i vetëm gjykues pasi shqyrtoi shkresat e lëndës dhe duke vepruar sipas detyrës zyrtare 
ka konstatuar se në këtë çështje penale ka ardhur deri te parashkrimi absolut i ndjekjes penale 
ndaj të akuzuarit: F. S., për shkak të veprës penale blerje, pranim, ose fshehje e sendeve të 
përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par. 1 të KPRK-së, për shkak se kjo vepër 
penale është kryer gjatë muajit mars 2013, ndërsa për këtë vepër ligjvënësi ka paraparë dënim 
me burgim prej tre (3) muajve deri në tre (3) vjet, sipas nenit 106 par.1 pika 1.5, të KPRK-së, 
ndjekja penale nuk mund të ndërmerret për veprën penale e cila është e dënueshme me burgim 
prej tre (3) muajve deri në tre (3) vjet, nëse kanë kaluar: “Tre (3) vjet nga kryerja e veprës penale, 
të dënueshme me më shumë se një (1) vit burgim”, kurse sipas nenin 107 par. 8 të KPRK-së, 
ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës se afatit të parashkrimit, 
parashkrimi absolut i ndjekjes penale ka ardhur në muajin mars 2019. 
  
Nga të dhënat e paraqitura më lartë, gjykata konstaton se në rastin konkret janë plotësuar 
kushtet ligjore që kundër të akuzuarit F. S., për shkak se kishte për të kryer veprën penale blerja, 
pranimi, ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par. 1 
të KPRK-së, prandaj në vështrim të nenit 106 par. 1 nën par.1.5, si dhe nenit 253 par.1 nën 
par.1.3 tё KPPK-së, gjykata sipas detyrës zyrtare ka 
HUDHE PJESËRISHT aktakuzën e Prokurorisë Themelore Gjakovë, PP. nr. 667/13 dt. 
19.09.2013 dhe PUSHOHET procedura penale kundër tё akuzuarit F. S., për shkak të veprës 
penale blerja, pranimi, ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga 
neni 345 par. 1 të KPRK-së. , pasi që ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale.   
 
Nga të lartcekurat dhe në bazë të nenit 363, pararagrafi 1, nën paragrafi 1.3, lidhur me neni 106 

par. 1 nën par. 1.5 të KPRK-së, duhet refuzuar aktakuza kundër të akuzuarit të lartcekurve si në 

pikën e III-të të dispozitiv të këtij atkgjykimi. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë në bazë të nenit 454 paragrafi  1 i KPPK-së. 

GJYKATA  THEMELORE NË GJAKOVË/ DEGA NË MALISHEVË 
DEPARTAMENTI  I  PËRGJITHSHËM 
P. nr. 376/13,  Datë 31 gusht 2020 

 
Zyrtarja ligjore,                    Gjyqtari i vetëm gjykues,  
Albane Morina               Njazi MORINA 
 
____________                                     ________________ 
 
 
KËSHILLË JURIDIKE:   
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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 gjykatën.  

 
 

 


