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NË EMËR TË POPULLIT 

 
 
GJYKATA THEMELORE PRIZREN -  DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Gani Kastrati, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 
profesionale Afërdita Kicaj në lëndën penale kundër të akuzuarit B.H. nga Ferizaj,  për 
shkak të katër veprave penale, vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 nën parag. 1.1  të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 (KPRK), dhe një vepër penale të vjedhjes së 
rëndë në tentativë nga neni 327 par.1 nën para. 1.1 lidhur me nenin 28 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 (KPRK), duke vendosur sipas aktakuzës së 
Prokurorisë Themelore Prizren - Departamenti i përgjithshëm nr. PP/II.nr.3030/13, të 
datës 16.07.2020 në seancën publike të shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 
10.03.2022, në praninë e Prokurorit të Shtetit Ramadan Koro të akuzuarit B.H., e dëmtuara 
Sh.K.O.  nga Prizreni nuk prezantojnë të dëmtuarit tjerë S.B., Sh. O., më datë 10.03.2022 
mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 16.03.2022 përpiloi, këtë: 
 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari: 
 
1. B.H. nga i ati H. dhe e ëma S. e vajzërisë S. i lindur me .... nga Ferizaj, rr. .... pa 

numër, ka të kryer tre klasë të shkollës fillore, i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomikë, 
ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal .... 

 I akuzuari B.H. për veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 nën para. 1.1 

të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës. 

 
Në bazë të nenit 253 par. 1 nën. par. 1.3 të KPPRK-së,  

 
HEDHET AKTAKUZA 

 
I. HEDHET aktakuza e Prokurorisë Themelore në Prizren me numër 

PP/II.nr.3030/13 , të datës 16.07.2020 dhe PUSHOHET procedura penale, sipas 
dispozitivit nën I./ të aktakuzës, ndaj të akuzuarit B.H. nga Ferizaj, për shkak të 
veprës penale vjedhje e rëndë, nga neni 253 par. 1 nën parag.1.1 të  Kodit të 
Përkohshëm Penal të Kosovës, për arsye të parashkrimit absolut (ndalesa absolute 
e ndjekjes penale). 
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II. I dëmtuari S.B. me adresë si në shkresat e lëndës, për realizimin e kërkesës 

pasurore-juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. 
 
III. Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj 

gjykate.  

 
I akuzuari: 
 
1. B.H. nga i ati H. dhe e ëma S. e vajzërisë S. i lindur me .... nga Ferizaj, rr. .... pa 

numër, ka të kryer tre klasë të shkollës fillore, i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomikë, 
ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal .... 

 I akuzuari B.H. për veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 nën para. 1.1 

të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës. 

 
Në bazë të nenit 253 par. 1 nën. par. 1.3 të KPP-së,  

 
HEDHET AKTAKUZA 

 
I. HEDHET aktakuza e Prokurorisë Themelore në Prizren me numër 

PP/II.nr.3030/13 , të datës 16.07.2020 dhe PUSHOHET procedura penale, 
sipas dispozitivit nën II/ të aktakuzës, ndaj të akuzuarit B.H. nga Ferizaji, për 
shkak të veprës penale vjedhje e rëndë, nga neni 253 par. 1 nën parag.1.1 të i 
Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës, për arsye të parashkrimit absolut 
(ndalesa absolute e ndjekjes penale). 

 
II. I dëmtuari Sh.K.O. me adresë si në shkresat e lëndës, për realizimin e kërkesës 

pasurore-juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. 
 

III. Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj 
gjykate.  

 
I akuzuari: 
 
1. B.H. nga i ati H. dhe e ëma S. e vajzërisë S. i lindur me .... nga Ferizaj, rr. .... pa 

numër, ka të kryer tre klasë të shkollës fillore, i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomikë, 
ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës,  

 
 

       ËSHTË FAJTOR 
 
Se me datën 22.12.2012 në intervalin kohor prej orës 18:00 deri në ora 22:00, në rrugën”, 
Tefik Qanga”, nr.55 në Prizren saktësisht në shtëpinë e A.A. me qëllim të përvetësimit të 
kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër ia merr pasurinë e luajtshme të dëmtuarit, 
në atë mënyrë, që e shfrytëzon momentin e volitshëm mos prezencën e të dëmtuarit i cili 
së bashku me bashkëshorten e tij kanë dal në qytet, duke përdorur forcën me mjet të fort - 
shufër metalike nga ana e jashtme e oborrit ka hapur dritaren e banjës e cila është në katin 
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përdhese, depërton brenda në shtëpi ku nga dhoma e ditës ka vjedhur një TV-Plazma të 
markës “Standard”, një DVD të markës “Goring” , një telefon të markës “ Nokia”, së bashku 
me gjërat e vjedhura largohet nga vendi i ngjarjes, me ç ‘rast të dëmtuarit i shkakton dëm 
të konsiderueshëm material. 
 

 Me këto veprime ka  kryer veprën penale, vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 nën 

para. 1.1 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës. 

 
  

Andaj gjykata në kuptim të nenit 4, 7, 17, 41, 42, 49 par.1 nën para. 1.1, 50, 51, 52, 73, 74, 
75, 76 dhe nenit 365 të KPPK-së. 
 
Të akuzuarit B.H. sipas dispozitivit nën III ia shqipton: 
 
    

DËNIM ME BURGIM ME KUSHT 
 
Ashtu që i vërteton:  
 

-  Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i cili dënim nuk do të 
ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin e verifikimit prej 1 (një) viti, nga 
plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi, brenda periudhës së verifikimit nuk kryen 
ndonjë vepër tjetër penale. 

 
-  I dëmtuari A.A. me adresë si në shkresat e lëndës për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil-juridik 
 

 
I akuzuari: 
 
1. B.H. nga i ati H. dhe e ëma S. e vajzërisë S. i lindur me .... nga Ferizaj, rr. .... pa 

numër, ka të kryer tre klasë të shkollës fillore, i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomikë, 
ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës,  

 
 

          ËSHTË FAJTOR 
 
 
               Se me datën 17.02.2013, në intervalin kohor 17.00 deri në orën 17.20 minuta, në 
rrugën “Komuna Parisit”, nr.4, në Prizren saktësisht në banesën e N.B. me qëllim të 
përvetësimit të kundërligjshëm për vetën apo personin tjetër ia merr pasurinë e luajtshme 
të dëmtuarit, në atë mënyrë, që duke shfrytëzuar mos prezencën e të dëmtuarit, pasi që i 
dëmtuari së bashku me familjen jeton jashtë Kosovës, dhe duke e ditur këtë fakt shkon tek 
banesa e të dëmtuarit nga ana e përparme e banesës pasi e njëjta është në katin përdhese, 
pasi ka kaluar rrethoje metalike të ballkonit, duke përdorur forcën ka thyer xhamin e derës 
së ballkonit, hynë brenda dhe nga aty vjedh një TV-Plazma të markës “Lg”, si dhe një 
shtëpizë të kompjuterit, të cilat, i mbulon me një qebe, i bartë deri në shtëpinë e të 
pandehurit Ismajl Berisha, me ndihmën e të cilit të njëjtin e shet të pandehurit Valentin 
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Berisha për shumën e të hollave prej 300 euro me rast të dëmtuarit  Nafi Baxhaku, i 
shkakton dëm të konsiderueshëm material. 
 

 Me këto veprime ka  kryer veprën penale, vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 nën 

para. 1.1 të Kodit Penal të Kosovës KPK-së. 

 
Andaj gjykata në kuptim të nenit  4, 7, 17, 41, 42, 43, 45, 46, 73, 74, 75, 76, dhe nenit 365 të 
KPPK-së: 
 
 
Të akuzuarit B.H. sipas dispozitivit nën IV ia shqipton: 
 
 

DËNIMIN ME GJOBË 
 
 

Në shumën prej 300 € (treqind) euro, për veprën penale si në dispozitiv të 
aktgjykimi të cilin dënim me gjobë, në bazë të nenit 43. par. 2. të KPK-së, i akuzuari është i 
obliguar ta paguajë në 2 (dy) këste mujore, duke filluar nga data 01 deri 05 të çdo muaji 
vijues, 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 
 Në qoftë se i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë në mënyrën e lartcekur, 

atëherë mundësia e pagesës së dënimit me gjobë do të revokohet. 
 

Nëse i akuzuari nuk mundet apo nuk dëshiron ta paguajë dënimin me gjobë në 
shumë prej 300 € (treqind) euro, atëherë gjykata konform nenit 43 par. 3 të KPRK-së, 
dënimin me gjobë, do t’ia zëvendësoj me dënim me burgim, ashtu që për çdo 20 € llogaritet 
1 (një) ditë burgim, gjithsej 15 ditë burgim. 

 
 
                                                 DËNIM ME BURGIM 
 
Si ne dispozitiv nën IV  te këtij aktgjykimi ne kohëzgjatje prej 9 /nëntë/ muaj. 

 
I dëmtuari N.B. me adresë si në shkresat e lëndë për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në kontest të rregullt civilo-juridik. 
 

 
I akuzuari: 
 
1. B.H. nga i ati H. dhe e ëma S. e vajzërisë S. i lindur me .... nga Ferizaj, rr. .... pa 

numër, ka të kryer tre klasë të shkollës fillore, i pa punë, i gjendjes së dobët 
ekonomikë, ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 
 
                                                     ËSHTË FAJTOR 
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Se me datën 03.01.2014 rrethë orës 20.20 minuta, rrugën”Azem Shkreli” nr.32, në Prizren, 
saktësisht në shtëpinë e Sh.M. me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për veti apo 
personin tjetër, tenton t’ia merr pasurin e luajtshme të dëmtuarit, në atë mënyrë, që duke 
shfrytëzuar mos prezencën e  të dëmtuarit, pasi që i dëmtuari së bashku me familje jeton 
jashtë Kosovës, dhe duke e ditur këtë fakt shkon te shtëpia e të dëmtuarit duke përdorur 
forcën mjetë të fort-shufër metalike, ka hapur derën e korridorit të shtëpisë në katin 
përdhese, ka hyrë brenda, ku nga salloni në katin e parë merr një, TV Plazma të cilën e 
kishte mbështjellë me batanije e nxjerr jashtë në oborr, si dhe nga kati i dytë nga dhoma e 
gjumit ka marr TV, duke e nxjerr jashtë në dysheme të korridorit, të shtëpisë me qëllim që 
ti vjedh, me ç’rast të dëmtuarit Sh.M. i shkakton dëm të konsiderueshëm material. 
 

 Me këto veprime ka  kryer veprën penale, vjedhje në tentativë nga neni 327 par.1 

nën para. 1.1 lidhur me nenin 28 të Kodit Penal të Kosovës KPK-së. 

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit   4, 7, 17, 41, 42, 43, 45, 46, 73, 74, 75, 76  dhe nenit 365 
të KPPK-së. 
 
Të akuzuarit B.H. sipas dispozitivit nën V./ ia shqipton: 
 
 

DËNIMIN ME GJOBË 
 
 

Në shumën prej 200 € (dyqind) euro, për veprën penale si në dispozitiv V./ të 
aktgjykimi të cilin dënim me gjobë, në bazë të nenit 43. par. 2. të KPK-së, i akuzuari është i 
obliguar ta paguajë në 2 (dy) këste mujore, duke filluar nga data 01 deri 05 të çdo muaji 
vijues, 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 
 Në qoftë se i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë në mënyrën e lartcekur, 

atëherë mundësia e pagesës së dënimit me gjobë do të revokohet. 
 
Nëse i akuzuari nuk mund apo nuk dëshiron ta paguajë dënimin me gjobë në shumë 

prej 200 € (dyqind) euro, atëherë gjykata konform nenit 43 par. 3 të KPRK-së, dënimin 
me gjobë, do t’ia zëvendësoj me dënim me burgim, ashtu që për çdo 20 € llogaritet 1 (një) 
ditë burgim, gjithsej 10 ditë burgim. 
 

 
                                                     DËNIM ME BURGIM 

 
 
Si ne dispozitiv nën V./  te këtij aktgjykimi ne kohëzgjatje prej 3 /tre/ muaj. 

 
I dëmtuari Sh.M. me adresë si në shkresat e lëndë për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në kontest të rregullt civilo-juridik. 

Obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së 
gjykatës, në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 €, në emër të 
kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 30 euro, të gjitha këto në afat prej 15 
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ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të 
dhunshëm. 

 
DËNIM UNIK 

 

 Duke aplikuar dispozitat e nenit 80 parag. 1 e 2 nën parag. 2.2  të KP-së, të akuzuarit 
i shqiptohet dënimi unik me burgim në kohëzgjatje prej 10 muajsh. 

 

A r s y e t i m 
 
 
Prokurori i Shtetit në Prizren, ka parashtruar aktakuzën nën numrin PP.nr.3030/2013 të 

datës 10.03.2020, kundër të akuzuarit B.H. nga Ferizaj , për shkak të katër veprave penale  

të vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 nën para. 1.1 të KPK-së, dhe një vepër penale të 

vjedhjes së rëndë në tentativë nga neni 327 par.1 nën para. 1.1 lidhur me nenin 28 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës nr. 04/l-082 (KPRK). 

 
Pas leximit të aktakuzës Prokurori i shtetit R.K. deklaron se: Sa i përket pikës I./ dhe II.// 
të aktakuzës e ri kualifikon veprën penale nga vepra penale e vjedhja e rëndë nga neni 327 
par.1 nën para. 1.1 të KPK-së, në veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 nën 
para. 1.1 të Kodit të Përkohshme Penal pasi që në kohën e kryerjes së veprës penale ka 
qenë në fuqi Kodi i Përkohshëm Penal dhe se ky kod është më i favorshëm për të 
pandehurin. Sa i përket veprës penale pikës III./ të aktakuzës Prokurori i shtetit e ri 
kualifikon veprën penale nga vepra penale vjedhje e rëndë nga neni 327 para.1 nën parag. 
1.1 të KPK-së, në veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 nën para.1.1 të Kodit të 
Përkohshëm Penal pasi që në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë në fuqi Kodi i 
Përkohshëm Penal dhe se ky Kod është më i favorshëm për të pandehurin, ndërsa sa i 
përket pikës IV./ dhe V./ aktakuza mbetet e njëjtë. 
 
Prokurori i Shtetit në bazë të nenit 253 e lidhur me nenin 90 par.5 e lidhur me nenin 49 
dhe 52 sa i përket pikës I./ dhe II./ të aktakuzës HEQ DORË sepse veprat penale kanë 
arritur parashkrimin apsolut të  ndjekjes. 
  

Duke vepruar në këtë çështje penale, më datë 10.03.2022, gjykata ka mbajtur 
shqyrtimin gjyqësor, ku i akuzuari para se të hy në procedurën e provave e pranon fajësinë 
vullnetarisht për veprat penale si në dispozitivin III./ IV./ dhe V./ të aktakuzës. 

 
Prokurori i shtetit nuk e kundërshtoi pranimin e fajësisë nga ana këtu e të akuzuarit, 

pasi që pranimi i fajësisë është bërë me vullnetin e tij  dhe pa presion, me faktin e pranimit 
të fajësisë nga ana e të pandehurit B.H. në tërësi vërtetohet gjendja faktike e përshkruar 
më për së afërmi si në dispozitat e aktakuzës. 

  
Bazuar në pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, gjykata nuk është lëshuar në 

procedimin e provave dhe në kuptim të nenit 326 par. 4 të KPPRK-së ka vazhduar me fjalën 
përfundimtare të palëve. 
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Prokurori i shtetit R.K. në fjalën përfundimtare deklaroi se: nga vet pranimi i fajësisë 
nga ana e të akuzuarit për veprat penale për të cilat është akuzuar është vërtetuar gjendja 
faktike si në aktakuzë, andaj propozoj që i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit 
për veprat penale për të cilat ngarkohet. 

 
I akuzuari B.H. në fjalën përfundimtare deklaroi se: e pranoj fajësinë sipas pikave të 

aktakuzës, nën III./ IV./ dhe V./, jam penduar për një veprim të tillë që kamë bërë, kam 
qenë i moshës së re, skam qenë në gjende të i kontrolloj veprimet e mia, kam qenë i gjendjes 
së dobët ekonomiko - materiale, i pa punë, jam baba i dy fëmijëve, premtoj dhe zotohem se 
në të ardhmen më nuk do të përsërisë veprime të tilla kundërligjore por premtoj se do të 
punoj punë të ndershme dhe e lus gjykatën që për këto vepra të më shqiptoj një dënim sa 
më të butë. 
 

Gjykata në shqyrtim gjyqësor nga pranimi i fajësisë së të akuzuarit dhe provave 
materiale në shkresat e lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 
Në tërësi është vërtetuar se me datën 22.12.2012 në intervalin kohor prej orës 18:00 deri 
në ora 22:00, në rrugën”, Tefik Qanga”, nr.55 në Prizren saktësisht në shtëpinë e A.A. me 
qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër ia merr pasurinë 
e luajtshme të dëmtuarit, në atë mënyrë, që e shfrytëzon momentin e volitshëm mos 
prezencën e të dëmtuarit i cili së bashku me bashkëshorten e tij kanë dal në qytet, duke 
përdorur forcën me mjet të fort- shufër metalike nga ana e jashtme e oborrit ka hapur 
dritaren e banjës e cila është në katin përdhese, depërton brenda në shtëpi ku nga dhoma 
e ditës ka vjedhur një TV-Plazma të markës “Standard”, një DVD të markës “Goring” , një 
telefon të markës “ Nokia”, së bashku me gjërat e vjedhura largohet nga vendi i ngjarjes, me 
ç ‘rast të dëmtuarit i shkakton dëm të konsiderueshëm material. 
 
Me këto veprime kanë  kryer veprën penale, vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1. nën parag 
1.1  KPRK-së. 

Po ashtu është vërtetuar se me datën 17.02.2013, në intervalin kohor 17.00 deri në orën 
17.20 minuta, në rrugën “Komuna Parisit”, nr.4, në Prizren saktësisht në banesën e N.B. me 
qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vetën apo personin tjetër ia merr pasurinë e 
luajtshme të dëmtuarit, në atë mënyrë, që duke shfrytëzuar mos prezencën e të dëmtuarit, 
pasi që i dëmtuari së bashku me familjen jeton jashtë Kosovës, dhe duke e ditur këtë fakt 
shkon tek banesa e të dëmtuarit nga ana e përparme e banesës pasi e njëjta është në katin 
përdhese, pasi ka kaluar rrethoje metalike të ballkonit, duke përdorur forcën ka thyer 
xhamin e derës së ballkonit, hynë brenda dhe nga aty vjedh një TV-Plazma të markës “Lg”, 
si dhe një shtëpizë të kompjuterit, të cilat, i mbulon me një qebe, i bartë deri në shtëpinë e 
të pandehurit I.B. me ndihmën e të cilit të njëjtin e shet të pandehurit V.B. për shumën e të 
hollave prej 300 euro me rast të dëmtuarit  N.B. i shkakton dëm të konsiderueshëm 
material. 
 

 Me këto veprime ka  kryer veprën penale, vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 nën 

para. 1.1 të Kodit Penal të Kosovës KPK-së. 

 
 
Në tërësi është vërtetuar  Se me datën 03.01.2014 rrethë orës 20.20 minuta, rrugën ”Azem 

Shkreli” nr.32, në Prizren, saktësisht në shtëpinë e Sh.M. me qëllim të përvetësimit të 
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kundërligjshëm për veti apo personin tjetër, tenton t’ia merr pasurin e luajtshme të 
dëmtuarit, në atë mënyrë, që duke shfrytëzuar mos prezencën e  të dëmtuarit, pasi që i 
dëmtuari së bashku me familje jeton jashtë Kosovës, dhe duke e ditur këtë fakt shkon te 
shtëpia e të dëmtuarit duke përdorur forcën mjetë të fort-shufër metalike, ka hapur derën 
e korridorit të shtëpisë në katin përdhese, ka hyrë brenda, ku nga salloni në katin e parë 
merr një, TV Plazma të cilën e kishte mbështjellë me batanije e nxjerr jashtë në oborr, si 
dhe nga kati i dytë nga dhoma e gjumit ka marr TV, duke e nxjerr jashtë në dysheme të 
korridorit, të shtëpisë me qëllim që ti vjedh, me ç’rast të dëmtuarit Sh.M. i shkakton dëm të 
konsiderueshëm material. 
 

 Me këto veprime ka  kryer veprën penale, vjedhje në tentativë nga neni 327 par.1 
nën para. 1.1 lidhur me nenin 28 të Kodit Penal të Kosovës KPK-së.  

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga ana e të 
akuzuarit, i cili në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka pranuar fajësinë, për shkak të së cilës 
gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare, gjykata konform nenit 257 
të KPPRK-së, nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e pa pranueshme sipas ligjit. Gjithashtu, 
gjykata në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 
fajësisë për veprat penale të cilat i vihen në barrë e që pranimi i fajësisë është bërë në 
mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim, që mbështetet në faktet dhe provat materiale të cilat 
janë bashkëngjitur në aktakuzë, për të cilat i akuzuari ka qenë i njoftuar në mënyrë të 
rregullt. 

 
Kështu, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit 

është bërë në pajtim me nenin 248 të KPPRK-së dhe faktet që përmban aktakuza, dhe se në 
veprimet e të njëjtit formohen të gjitha elementet e veprave penale të cekura më lart  për 
këtë gjykata ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe t’i shqiptoj dënimin si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi, paraprakisht duke e vërtetuar përgjegjësinë e tij penalo-
juridike.  
 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit,  gjykata ka vlerësuar të 
gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 73, 74 dhe 76 të KPRK-së 
të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave lehtësuese 
për të akuzuarin B.H. gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë për veprat penale, rrethanën 
personale të të akuzuarit se në kohën e kryerjes se veprave penale ka qenë i moshës së re,  
është i gjendjes së varfër ekonomike, pendimin për kryerjen e veprave penale dhe 
premtimin se në të ardhmen nuk do të kryej veprime të tilla kundërligjore. Ndërsa, me 
rastin e shqiptimit dhe matjes së dënimit gjykata nuk ka gjetur ndonjë rrethanë të veçantë 
rënduese, kështu që ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të 
këtij aktgjykimi, do të arrihet qëllimi i dënimit, që i akuzuari në të ardhmen të përmbahet 
nga veprimet e këtilla të kundërligjshme dhe se ky dënim i shqiptuar sipas bindjes së 
gjykatës, është në proporcion me veprat penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat 
i ka i akuzuari. 

 
Vendimi për udhëzimin e të dëmtuarve për realizimin e kërkesës pasurore-juridike 

në kontest të rregullt civil është marrë në pajtim me nenin 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së. 
 
Vendimi për shpenzimet e procedurës penale u mor në kuptim të nenit 450 dhe 453 

par. 1 të KPPRK-së. 
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Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë në kuptim të nenit 39 

par. 3 pika 1 të Ligjit nr.05/L-036. 
 
Nga të cekurat si më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 
 

2020:084215, 10.03.2022 

  

 

 

 

B.Profesionale        G j y q t a r i 

Afërdita Kicaj        Gani Kastrati 

 
                                                                                              
 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 
(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 
nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


