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Numri i lëndës: 2019:078989 

Datë: 15.07.2020 

Numri i dokumentit:     01024996 

                                                                                                              P. nr.419/19 

 

                                           NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm,  Gjyqtarja 

Diana Sina, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit B.L. nga 

Gjakova, për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë, nga neni 327 par.1 nën par.1.1të KPRK-ës, 

dhe veprës penale asgjësim apo dëmtimi i pasurisë, nga neni 333 par.1 të KPRK-ës. 

 sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore-Departamenti i përgjithshëm në Gjakovë, 

PP.nr.293/2019, të datës 11.06.2019, në shqyrtimin fillestar, të mbajtur me datën 23.06.2020 në 

prani të Prokurorit të shtetit Mone Syla, të akuzuarit, mbrojtësit të tij Av.Driton Dobruna, të 

njëjtin ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datën 10.07.2020 përpiloi këtë:   

  
                                                A K T GJ Y K I M 

 

              I akuzuari B.L., nga i ati B., dhe e ëma H., e gjinisë Sh., data e  lindjes...në Gjakovë, ku 

edhe tani banon, ka të kryer shkollën fillore, i pa martuar, i pa punë, i gjendjes së dobët 

ekonomike, egjiptian, shtetas i R. së Kosovës, me numër personal ... 

 

             I.PJESA NDËSHKUESE 

    

     Ë sh t ë    f a j t o r: 

                

                  Sepse: 

  

                I.Me datën 28.01.2019 rreth orës 14.:00 min.në shtëpinë e të dëmtuarës K.M.V e cila 

gjendet në Gjakovë, me qëllim të përvetësimit pasuror të kundërligjshëm, në atë mënyrë që i 

pandehuri B.L. nën ndikim të substancave narkotike, me forcë e ka hapur derën e shtëpisë së të 

dëmtuarës, e cila gjendet me vendqëndrim në shtetin e Zvicrës, për të cilën shtëpi përkujdeset i 

ai i të dëmtuarës M.D.GJ, i pandehuri ka hyrë brenda dhe ka marrë, dy kroje (qeshmë të banjës), 

si dhe kabllo në tavan në dimensione 3x1.5 dhe është larguar në drejtim të panjohur. 

 

            - me çka ka kryer veprën  penale, të vjedhjes së rëndë, nga neni 327 par.l nën par.1.1 të 

KPRK-ës. 

 

            Gjykata në bazë të nenit 4,7,17 par.1,41,42,43,45,46,73,74 dhe nenit 327 par.1 nën 

par.1.1të KPRK-ës, si dhe nenit 365 të KPPK-ës,të akuzuarin e 

 
                                                            GJ Y K O N 
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    DËNIM ME BURG në kohëzgjatje prej 12(dymbëdhjetë)muajve, i cili dënim do të 

ekzekutohet në afat prej 15 ditësh, pasi që Aktgjykimi të merre formë të prerë, si dhe. 

 

               DËNIM ME GJOBË në shumë prej 200.-(Dyqind)Euro, të cilën dënim është i detyruar 

që ta paguaj në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

       

                Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, Gjykata në bazë të nenit 

46 par.3 të KPPK-ës, dënimi me gjobë do ta zëvendësoi me dënim burgu në kohëzgjatje prej 10 

(dhjetë) ditësh, duke llogaritur çdo ditë të qëndrimit në burgim nga 20.-€.(njëzet) euro, të 

gjobës. 

 

             Shpenzimet e procedurës penale bien në barrën e mjeteve buxhetore të Gjykatës. 

 

              I dëmtuari M.GJ si mbikëqyrës i shtëpisë e të dëmtuarës K.V, nga Komuna Gjakovë, 

për të realizuar kërkesën e tij pasurore –juridike udhëzohen në kontest civil. 

             

               PJESA REFUZUESE 

 

   Në baze të nenit 363 pika 1 nën par.1.1 të KPPK-ës. 

 

                                                          REFUZOHET AKUZA  

 

                 Kinse:  
 

                 II. Në kohën dhe vendin e përshkruar në pikën 1 të dispozitivit të aktakuzës, i 

pandehuri depërton me forcë në brendi të shtëpisë, ku i njëjti ka dëmtuar derën e plastikës me 

dritare, krojet e banjës, po ashtu edhe 2 dyer të drurit, me ç’ rast të dëmtuarit i shkakton dëm 

rreth 1.000 Euro. 

 

                -me çka do të kishte kryer veprën penale asgjësim apo dëmtimi i pasurisë, nga neni 

333 par.1 të KPRK-ës. 

 

                I dëmtuari M.GJ si mbikëqyrës i shtëpisë e të dëmtuarës K.V,nga Komuna Gjakovë, 

për të realizuar kërkesën e tij pasurore –juridike udhëzohen në kontest civil. 

 

              -Shpenzimet e procedurës penale bien ne barrën e mjeteve buxhetore të gjykatës.  

     

A r s y e t i m 

 

  Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka ngritë aktakuzë PP.nr.293/2019, të datës 

11.06.2019, kundër të akuzuarit B.L nga Gjakova, për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë, 

nga neni 327 par.1 nën par.1.1të KPRK-ës, dhe veprës penale asgjësim apo dëmtimi i pasurisë, 

nga neni 333 par.1 të KPRK-ës dhe ka propozuar që të akuzuarin të shpalle fajtor, të dënohet 

sipas Ligjit dhe të obligohen në kompensimin e shpenzimeve gjyqësore. 

 

 

                PJESA NDËSHKUESE 

 

             Që në fillim të shqyrtimit fillestar Prokurorja e shtetit Mone Syla pasi lexoi aktakuzën 

deklaroi, se meqenëse vepra penale e vjedhjes së rëndë e përshkruar në dispozitivin e parë të 
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aktakuzës është vepër e cila kryhet me thyerje siç është në rastin konkret, andaj vepra penale 

asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga neni 333 par.1 të KPRK-ës e përshkruar në dispozitivin e 

dytë të aktakuzës konsumohet në veprën e parë, andaj si prokurore e çështjes tërhiqem nga vepra 

penale e përshkruar në dispozitivin e dytë të aktakuzës për veprën penale asgjësim apo dëmtim 

i pasurisë nga neni 333 par.1 të KPRK-së. 

 

             I akuzuari B.L. në shqyrtimin fillestar deklaron se pasi prokurorja e çështjes është tërheq 

nga ndjekja penale e përshkruar në dispozitivin e dytë të aktakuzës, lidhur me fajësinë për veprën 

penale të përshkruar në dispozitivin e parë të aktakuzës për veprën penale vjedhje e rëndë nga 

neni 227 par.1 nën.par.1.1 të KPRK-ës, e pranoj fajësinë ashtu siç është përshkruar në 

dispozitivin e parë të aktakuzës, për të cilën vepër jam penduar pa masë dhe premtoi para 

gjykatës se të njëjtën nuk do ti përsërisë, ditën kritike kam qenë nën ndikimin e substancave 

narkotike dhe nuk kam ditë se çka kam vepruar, por më kujtohet se kam hyrë në atë shtëpi kam 

thyer dyert me qëllim që të marr gjësende të ndryshme si dhe kam thyer qeshmë të ujësjellësit 

me qëllim që ti marr për ti shitur, shton se tani jam në vuajtje të dënimit për veprat të ngjashme 

penale dhe se vuajtja e dënimit ka ndikuar shumë në mua në përmisimin tim dhe premtoi se pas 

vuajtjes së dënimit do ti kthehem jetës normale do të filloi të punoi dhe të kontribuoj në familje, 

si dhe jam në gjendje tejet të dobët materiale, andaj i propozoi gjykatës që të merr parasysh këto 

rrethana me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së dënimit. 

 

               Mbrojtësi i të akuzuarit av.Driton Dobruna, deklaron se pranimi i fajësisë është bërë 

me mua si mbrojtës i tij, të cilin e konsideroi se është i bazuar në prova gjithashtu i njëjti ka 

pranuar edhe në prokurori dhe në polici, dhe siç u cekë më lartë në periudhën kohore prej një viti 

e gjysmë i mbrojturi im ka kryer disa vepra penale të natyrës së njëjtë pasi që ka qenë i varur nga 

substancat narkotike, por i njëjti tani që është në vuajtje të dënimit është penduar tej mase dhe 

ka ndryshim të sjelljeve të tij dhe është në procesin e risocializimit, andaj i propozoi gjykatës që 

të merr vendim për sanksionim sa më të lehtë në këtë rast për të mbrojturin tim me të cilën do të 

arrihet edhe qëllimi i dënimit. 

 

                Duke u deklaruar lidhur me mendimin lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, prokurori i shtetit ka deklaruar se nuk e kundërshton pasi që i akuzuari ka pranuar 

fajësinë me vullnet dhe vetëdije të plotë dhe i njëjti ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë dhe se pranimi i fajësisë u bë në mënyrë të vullnetshme dhe se pranimi mbështet ne faktet 

dhe provat që përmban aktakuza. 

 

                 Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

                 Në tërësi u vërtetuar se i akuzuari B.L: 

  

                 I. Me datën 28.01.2019 rreth orës 14.:00 min.në shtëpinë e të dëmtuarës K.M.V e cila 

gjendet në Gjakovë, me qëllim të përvetësimit pasuror të kundërligjshëm, në atë mënyrë që i 

pandehuri B.L. nën ndikim të substancave narkotike, me forcë e ka hapur derën e shtëpisë së të 

dëmtuarës, e cila gjendet me vendqëndrim në shtetin e Zvicrës, për të cilën shtëpi përkujdeset i 

ai i të dëmtuarës M.D.GJ.. i pandehuri ka hyrë brenda dhe ka marrë, dy kroje (qeshmë të bajës), 

si dhe kabllo në tavan në dimensione 3x1.5 dhe është larguar në drejtim të panjohur.                  

   

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

i cili në shqyrtimin fillestar 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 gjyqtarja e vetme gjykues 
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konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë 

vullnetarisht nga i akuzuari, 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.   

 

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

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpall fajtor dhe të 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 lehtësuese dhe rënduese në kuptim të dispozitave të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së të cilat 

ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

rrethanat personale të akuzuarit: gjendjen e dobët ekonomike, pranimin e fajit, pendimin e tij të 

thellë për veprën e kryer, premtimin se  në të ardhmen nuk do të përsërisë veprat të tilla penale, 

sjelljet korrekte të tij gjatë gjykimit, intensiteti i rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur, 

vlerat e vogla të dëmit të shkaktuar me veprën penale të kryer, në bazë të këtyre Gjykata 

konstaton se ekzistojnë rrethanat posaçërisht lehtësuese të cilat tregojnë se qëllimi i dënimit 

mund të arrihet edhe me shqiptimin e dënimit më të butë, komfor nenit 75 par.1 nën par.1.2 të 

KPRK-ës, ndërsa si rrethanë rënduese Gjykata mur se i njëjti është recidivist i veprave penale të 

ngjashme, peshën e veprës penale, andaj duke marr parasysh këto rrethana, dhe në rastin konkret 

ka aplikuar dispozitën e nenit 76 par.1 nenpara.1.3 të KPRK-së, Gjykata të njëjtin e gjykoi  me 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) muaj dhe dënim me gjobë në shumë 

prej 200 (dyqind) euro, me bindje se me këtë dënim do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit 

nga neni 41 i KPRK-së dhe ky dënim si i tillë i shqiptuara sipas bindjes së gjykatës është në 

proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari 

dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojnë 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 për udhëzimin e palës së dëmtuara në kontest civil për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike u bazua në nenin 463 par.2 të KPPK-së. 

 

    Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale të bien në barrën e mjeteve buxhetore, 

Gjykata e mori në mbështetje të nenit 453 par.4 të KPPK-së, nga se detyrimi që ti paguaj 

shpenzimet procedurale do të rrezikonte gjendjen materiale të akuzuarit dhe personave që ata 

detyrohen të mbështesin materialisht. 

 

     

 

 

 

 

             

             PJESA REFUZUESE  

 

              Prokurorja e shtetit Mone Syla në shqyrtimin fillestar, pasi lexoi aktakuzën deklaroi, se 

meqenëse vepra penale e vjedhjes së rëndë e përshkruar në dispozitivin e parë të aktakuzës është 

vepër e cila kryhet me thyerje siç është në rastin konkret, andaj kjo vepër konsumohet në veprën 
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e parë, për këtë arësy si prokurore e çështjes tërhiqem nga vepra penale e përshkruar në 

dispozitivin e dytë të aktakuzës do të thotë për veprën penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë 

nga neni 333 par.1 të KPRK-së, ndërsa mbetem në tersi pranë aktakuzës për veprën penale të 

vjedhjes së rëndë, nga neni 327 par.l nën par.1.1 të KPRK-ës, të përshkruar në dispozitivin e 

parë të aktakuzës. 

 

             Pasi që Prokurori i shtetit Mone Syla është tërhequr nga ndjekja penale ndaj të 

akuzuarit B.L. për shkak se do të kishte kryer veprën penale asgjësim apo dëmtimi i pasurisë, 

nga neni 333 par.1 të KPRK-ës,  Gjykata në bazë të nenit 363 par.1 nën par.1.1 të KPPK-ës, 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

            Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.3 të KPPK-ës. 

 

  Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale të bien në barrën e mjeteve buxhetore, 

Gjykata e mori në mbështetje të nenit 453 par.4 të KPPK-së, nga se detyrimi që ti paguaj 

shpenzimet procedurale do të rrezikonte gjendjen materiale të akuzuarit dhe personave që ata 

detyrohen të mbështesin materialisht. 

 

                             Nga sa u tha më lart u vendosë si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

P. nr.419/19 më datë 23.06.2020. 

 

Sekretarja juridike,                Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Lamije Kuqi                                 Diana Sina 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimit është e lejuar ankesa, në afatin prej 15 

ditësh, nga dita e marrjes së tij në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmes kësaj 

Gjykate.      
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