
PKR.nr.80/15 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEPARTAMENTI PËR KRIME TË 

RËNDA,  në trupin gjykues  të përbërë nga gjyqtarja  Emine Salihu, kryetare e trupit 
,gjyqtarëve Berat Spahiu dhe Mirvete Alidema anetar me pjesmarrjen e sekretares 
juridike Fatmire Sermaxhaj, në lëndën penale kundër të akuzuarve  N. B., nga fsh.S., K. 
G., nga fsh. M., dhe A. R.nga fsh. D., për shkak të vepraës penale vjedhje grabitqare nga 
neni 328 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës,   dy veprave penale vjedhje  grabitqare 
në tentativë nga neni 328 par.2 lidhur me nenin 28 e 31 të KPRK-ës,  kundër të   
akuzuarve  K. G. dhe A. R.për shkak të veprës  penale mbajtja në pronësi, kontrolle ose 
posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-ës, sipas aktakuzës  së  
Prokurorisë  Themelore – Departamenti për krime të rënda  PP/I.nr.83/15 të 
dt.11.06.2015 , pas mbajtjes së  séances fillestare më dt.24.06.2015, shqyrtimit të dytë 
më dt. 31.07.2015, shqyrtimeve  gjyqësore, orale dhe publike më dt.30.09, 05.11, 
10.12.2015, 02.02.2016, e që të njejtën datë më  02.02.2016, në prezencën e prokurorit 
të shtetit – Departamenti për krime të rënda Shaban Spahiu,  të akuzuarve dhe 
mbrojtësve të tyre av. A. I., T. Q.dhe J. S.,  muar  dhe  publikisht  të njëjtën ditë  shpalli 
këtë 
 
 

A  K T  GJ Y  K I M 
 

 
I akuzuari  N. B., pa pseudonim dhe emër të rrejshëm,  nga i ati  Sh.  dhe e ëma 

F. e lindur B., i lindur më dt. ..., në fsh.S. K. e F.,  ku edhe jeton, ka të kryer ..., i pa punë, i 
martuar – baba ... fëmijëve, i gjendjes së ... ekonomike, shqiptar shtetas i R. të Kosovës, 
kinse më parë i pa gjykuar dhe nuk zhvillohet procedurë për vepër tjetër penale, në 
paraburgim nga dt.05.05.2015.  
 

I akuzuari K. G., pa pseudonim dhe emër të rrejshëm, nga babai H. dhe e ëma R. 
e lindur Q., i  lindur më dt. ..., në P., me vendbanim në fsh.M., K. e F., ka të kryer ...,  ..., ...  
martuar – ... fëmijë, i gjendjes së ... ekonomike, shqiptarë, shtetas i R. të Kosovës, i 
njohur sipas databazës për kryerjen e disa veprave penale, si vjedhje grabitqare, vrasje 
në tentativë etj, kam qenë në paraburgim për një rast të veprës penale vrasje ku në 
paraburgim kam qëndruar 13 muaj dhe jam shpallur i pa fajshëm, gjykata konstaton 
se i njejti në lëndën PKR.nr.89/15 për shkak të veprës penale grabitje në tentativë nga 
neni 329 par.3 lidhur me par.1 e 28 dhe 31 të KPRK-ës, dhe veprës penale mbajtja në 
pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-
ë, e ka dënuar me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 4 vite e 10 muaj, 
(aktgjykimi jo i formës së prerë).  

I akuzuari A. R., pa pseudonim dhe emër të rrejshëm, nga i ati R. dhe e ëma Xh. 
e lindur H., i lindur më dt. ..., në V., me vendbanim të përheshëm në fsh. D., K. e V., ka të 
kryer ..., ..., i martuar – baba ... fëmiu, i gjendjes së ... ekonomike, shqiptar, shtetas i R. të 
Kosovës, i njohur sipas databazës për kryerjen e disa veprave penale, si vjedhje 
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grabitqare, vrasje në tentativë etj, gjykata konstaton se i njejti në lëndën PKR.nr.89/15 
për shkak të veprës mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të 
armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-ë, e ka dënuar me dënim unik me burgim në 
kohëzgjatje prej 1 viti, (aktgjykimi jo i formës së prerë) 
 

Në bazë të nenit 364 par.1 pika 1.3  
 

Të akuzurit K. G. dhe A. R., 
 
                                               LIROHEN NGA AKUZA 
 
Se më dt. ... .2015, rreth orës ..., minuta, në fsh. Zh., K. e Gj., të pandehurit në 

bashkëveprim edhe me të pandehurit S. M. L. D. nga K., pasi paraprakisht janë marrë 
vesh dhe kanë vendosur që të kryejnë vjedhje grabitçare dhe janë paisur me dorëza, 
maska dhe revole, me dashje dhe me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të dobisë 
pasurore, me perdorimin e armës – revoles (deri tani të markës të pa identifikuar), me 
kanosje serioze ndaj tani të dëmtuarës M. R., nga fsh. Zh., kanë kryer vjedhjen 
grabitqare, në atë mënyrë që njëri prej të pandehurve i maskuar, hynë në shtëpinë e 
sajë gjegjësisht në katin e dytë dhe nga një kasafortë e vogël e cila gjendej në dhomën e 
fjetjes merr të holla në vlerë prej 60 €, por që hetohet nga e dëmtuara e cila hyn në 
dhomën ku ishin grabitur të hollat, aty sheh njërin nga të pandehurit të maskuar dhe 
me revole në dorë i cili pasi i kanoset të dëmtuarës të heshtë, largohet me të shpejtë 
nga shtëpia e sajë.  

 
Me çka  kishin për të kryer si bashkëkryerës veprën penale  vjedhje grabitqare 

nga neni 328 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës.  
 
     II. 
 
Sepse më datë .. .2015, rreth orës ..., minuta, në fsh. Zh., K. e Gj., të pandehurit në 

bashkëveprim edhe me të pandehurit S. M.e L. D.nga K., pasi paraprakisht janë marrë 
vesh dhe kanë vendosur që të kryejnë vjedhje grabitqare dhe janë paisur me dorza, 
maska dhe revole, me dashje dhe me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të dobisë 
pasurore, me përdorimin e armës – revole të markës “...” me ngjyrë të ... dhe kanosje 
serioze për ta sulmuar jetën apo trupin e personit tjetër, kanë tentuar të kryejnë 
vjedhje grabitqare në dëm të të dëmtuarit R. Z.nga fsh. Zh., në atë mënyrë që hyjnë në 
shtëpinë e të dëmtuarit gjegjësisht në katin e dytë duke i demoluar orenditë, tentojnë 
të grabisin sende me vlerë duke e dëmtuar edhe ormanin e rrobave në njërën nga 
dhomat e shtëpisë, por që hetohen nga bashkëshortja e të dëmtuarit e cila e thërret të 
dëmtuarin R. dhe kur i njejti arrin në shtëpi të pandehurit me shpejtësi ikin nga 
shtëpia, ashtu që grabitja mbetet në tentativë. 

 
Me çka kishin për të kryer si bashkëkryerës veprën penale vjedhje grabitçare në 

tentativë nga neni 328 par.2 lidhur me nenin 28 e 31 të KPRK-ës. 
 
     III. 
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Se më dt. ... .2015, rreth orës ... minuta, në fsh. Zh. K. e Gj., të pandehurit në 
bashkëveprim edhe me të pandehurit S. M. L. D.nga K., pasi paraprakisht janë marrë 
vesh dhe kanë vendosur që të kryejnë vjedhje grabitçare dhe janë paisur me dorëza, 
maska dhe revole, me dashje dhe me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të dobisë 
pasurore, me përdorimin e armës – revoles të kal. ... mm, me ngjyrë të ..., deri më tani të 
markës të pa identifikuar, dhe kanosjes serioze për ta sulmuar jetën apo trupin e 
personit tjetër, ka tentuar të kryejë vjedhje grabitqare në dëm të të dëmtuarit A. H. 
nga fsh. Zh., në atë mënyrë që i maskuar, hynë në shtëpinë  e të dëmtuarit gjegjësisht 
në katin e dytë, mirëpo në ato momente hetohen nga i dëmtuari ashtu që në atë 
moment njëri nga të pandehurit që mbante revolen në dorë, haset nga i dëmtuari A. , 
të cilin e kanosë me përdorim të armës dhe largohet i maskuar nga shtëpia duke 
kërcyer nga ballkoni i shtëpisë pa arritur të kryejë veprën penale të tentuar dhe pasi 
kërcen nga terasa e shtëpisë, dëgjohet një krismë e revoles në oborrin e shtëpisë së të 
dëmtuarit ku pastaj gjendet edhe predha e shkrepur nga të pandehurit.  

 
Me çka kishin për të kryer si bashkëkryerës veprën penale vjedhje grabitçare në 

tentativë nga neni 328 par.2 lidhur me nenin 28 e 31 të KPRK-ës. 
 
     IV. 
 
I akuzuari K. G.,  
 
Sepse në kohë të pa përcaktuar, ka sigurua dhe mbajtë në pronësi, armën e 

zjarrtë – revolen e markës “...” deri më tani pa numër serik të pa identifikuar, me të 
cilën ka kryer veprën penale si në dispozitivat nën I dhe II të aktakuzës. 

 
Me çka  kishte për të kryer veprën penale  mbajtja në pronësi, kontroll, ose 

posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-ës.  
 
     V. 
I akuzuari A. R., 
 
Sepse në kohë të pa përcaktuar ka siguruar dhe mbajtë në pronësi, armën e 

zjarrtë – revolen e kal. ... mm, ngjyrë të ..., gjer më tani pa numër serik të pa 
identifikuar, me të cilën ka kryer veprën penale si në dispozitivin nën III. të aktakuzës. 

 
Me çka  kishte për të kryer veprën penale  mbajtja në pronësi, kontroll, ose 

posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-ës.  
 
 
    VI. 
I akuzuari N. B., 
 
Se më dt. ... .2015, në kohën dhe vendin e përshkruar si në dispozitivat nën I,II 

dhe III të kësaj aktakuze, ka ndihmuar të akuzuarit K. G. e A. R., të cilët në 
bashkëveprim edhe me të pandehurit S. M.e L. D.nga K. në kryerjen e veprave penale të 
grabitjes të përshkruara si në dispozitivat nën I,II dhe III të aktakuzës, në atë mënyrë 



 4 

që me veturën e tij të markës “...”, ngjyrë e ..., të akuzuarit e lartë përmendur i ka 
dërguar në fsh. Zh. K. e Gj., ku të akuzuarit i kanë kryer veprat e lartë përmendura e 
pastaj me të njejtën veturë i ka kthyer për në Gj. përkatësisht K..  

 
Me çka kishte për të kryer veprën penale ndihma nga neni 33 në kryerjen e 

veprës penale vjedhje grabitçare nga neni 328 par.2 të KPRK-ës. 
 

Meqë nuk është provuar se të akuzuarit N. B., K. G. dhe A. R.kanë kryer veprat 
penale për të cilat akuzohen.  

 
Ndaj të akuzuarit N. B. ndërprehet masa e paraburgimit më dt. 02.02.2016.  
 
Të dëmtuarit M. R., A. H., R. H. dhe R. Z.që të gjithë  nga fsh. Zh., për realizimin e 

kërkesës parusore – juridike udhëzohen në kontest të rregullt civil.  
 
Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve bugjetore të kësaj 

gjykate.  
 

 A  r  s  y  e  t  i  m  
 

 
 Prokuroria Themelore – Departamenti për krime të rënda në Gjilan, me 

aktakuzën PP/I.nr.83/15 të dt.11.06.2015, ka akuzuar të akuzuarit, N. B., nga fsh.S., K. 
G., nga fsh. M., dhe A. R.nga fsh. D., për shkak të veprës penale vjedhje grabitqare nga 
neni 328 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës,   dy veprave penale vjedhje  grabitqare 
në tentativë nga neni 328 par.2 lidhur me nenin 28 e 31 të KPRK-ës,  kundër të   
akuzuarve  K. G. dhe A. R.për shkak të veprës  penale mbajtja në pronësi, kontrolle ose 
posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-ës, 
 

Përfaqësuesi i akuzës, prokurori i shtetit – DKR, Shaban Spahiu në fjalën 
përfundimtare të shqyrtimit gjyqësorë, bënë precizimin dhe ndryshimin e aktakuzës, 
dhe atë sa i përket të akuzuarit N. B., ashtu që hiqet nga dispozitivi I,II dhe III të 
aktakuzës për një vepër penale vjedhje grabitqare nga neni 328 par.2 lidhur me nenin 
31 të KPRK-ës, dhe dy veprave penale vjedhje grabitqare në tentativë nga neni 328 
par.2 lidhur me nenin 28 e 31 të KPRK-ës, ashtu që të akuzuarin N. B. e akuzon për 
veprën penale të përshkruar si në dispozitivin nën VI të aktgjykimit  (ndihma nga neni 
33 në kryerjen e veprës penale vjedhje grabitqare nga neni 328 par.2 të KPRK-ës). 
 
 Gjendja faktike e përshkruar si në dispozitivat e aktakuzës me ndryshimet dhe 
precizimet e bëra, konsideroj se me shtjellimin e provave është vërtetua në mënyrë të 
qartë dhe të plotë, dhe me këtë është konstatuar se në veprimet inkriminuese të 
akuzuarve K. G. dhe A. R.ekzistojnë të gjitha elementet esenciale të veprave penale 
vjedhje grabitqare nga neni 328 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, si dhe veprës 
penale vjedhje grabitqare nga neni 328 par.2 lidhur me nenin 28 e 31 të KPRK-ës, të 
përshkruara si në dispozitivitat nën I,II dhe III të aktakuzës si dhe të veprës penale 
mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 
par.1 të KPRK-ës, të përshkruara si në dispozitivat IV dhe V, ndërkaq për të pandehurin 
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N. B. elementet e veprës penale ndihma në kryerjen e veprës penale vjedhje grabitqare 
nga neni 328 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, me propozim që gjykata ta 
aprovojë aktakuzën në fjalë, t’i shpall fajtorë të akuzuarit për veprat penale në fjalë 
dhe t’iu shqiptojë një dënim meritor sipas dispozitave në fuqi. 
 

Me provat e proceduara në shqyrtimin publik gjyqësorë dhe vlerësimin e tyre 
veç e veç, dhe në lidhje me provat të tjera në konform të nenit 364 të KPPK-ës, gjeti se 
nuk u provua se të akuzuarit N. B., K. G., A. R., kanë kryer veprat penale të përshkruara 
si në dispozitivin I,II,III,IV,V,VI të këtij aktgjykimi.   

 
Mbrojtësi i të akuzuarit N. B., av. A. I., në fjalën përfundimtare të shqyrtimit 

gjyqësorë deklaron se me asnjë provë të vetme nuk është vërtetuar se i mbrojturi im ka 
kryer veprat penale për të cilat akuza ia vë në barrë, me propozim që gjykata të 
akuzuarin N. B. ta lirojë nga akuza meqë nuk është provuar se i njejti ka kryer veprat 
penale. 
 

Mbrojtësja e të akuzuarit K. G., av. T. Q., në fjalën përfundimtare të shqyrtimit 
gjyqësorë deklaron se në mungesë të provave të shtjelluara, propozon që gjykata ta 
liron nga aktakuza dhe veprat penale të cilat i vihen në barrë klientit të sajë.  
 

Mbrojtësja e të akuzuarit  A. R., av. J. M., në fjalën përfundimtare të shqyrtimit 
gjyqësor deklaron se : gjatë hetuesisë dhe në shqyrtimin e mbajtur gjyqësorë me 
marrjen në pyetje të akuzuarit, dëgjimin e të dëmtuarve – dëshmitarëve të propozuar 
nga ana e prokurorisë së shtetit si dhe me shtjellimin e provave të tjera nuk është 
vërtetuar fajësia e të mbrojturit tim, se ka kryer veprat penale të cilat aktakuza ia vë 
në barrë, me propozim që në mungesë të provave i pandehuri A. R.të lirohet nga 
aktakuza për veprat penale për të cilat akuzohet.  
 

 
  Dëshmitarja   - e dëmtuara M. R. fsh. Zh., gjatë fazës së hetimeve si dhe gjatë 
shqyrtimit gjyqësor, deklaron: unë natën kritike rreth orës ... minuta, kam qenë në 
kuzhinë dhe kam shkuar në katin e dytë për me e dhezur stufën dera e dhomës time 
kishte qenë pak e hapur drita kishte qenë e fikur kur e kam dhezur dritën personi 
kishte qenë pas derës së dhomës, pasi që e pashë unë u shtanga dhe nuk ma mur 
mendja qe mundet dikush me hy në shtëpi të huaj.  Personi kishte qenë me kapel dhe 
me shallë në fytyrë, dhe të njejtin nuk kam mundur me identifikua. Personi kishte 
pasur një sako por për momentin nuk më kujtohet meqë jam friguar kur e kam parë, i 
njejti vetëm sytë i kishte të qelur ndërsa fytyrën e kishte pasur të mbuluar me shallë. 
Kur e pashë këtë person mbas dere kam bërtitur me zë të lartë, i njëjti ma ka kapur 
dorën e majtë dhe më ka thënë “shuj, shuj” dhe ka ikur menjëherë. Personi më kujtohet 
se ka pasur armë në dorë të cilën e mbante përpjetë. Vjehrritë e mi ishin në katin e 
parë dhe ma kanë dëgjuar zërin tim duke bërtitur ata menjëherë dolën në katin e dytë 
tek unë dhe më pyetën çka u bë mirëpo unë në atë moment nuk mundesha me u 
qetësua dhe nuk mundesha me iu tregua se çka ndodhi. Pas 10 minutave familjarëve iu 
kam treguar se çka ka ndodhur dhe pastaj erdhën të gjithë familjarët bashkëshorti im 
i cili kishte qenë te kunati, kunetët e mi, djemtë e tyre, njërin prej djemve të kunatit tim 
e thira dhe erdh i cili kishte qenë te shitorja e cila ishte afër,  e  më tha se e pash një 
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person duke dalur nga dyert e shtëpisë së oborrit. Policia pas 15 minutave ka ardhur, 
mirëpo nuk e di se kush e ka lajmëruar policinë,  kanë kontrolluar shtëpinë dhe ma 
kanë marë mua deklaratën. Pasi që kanë shkuar policia, unë kam vërejtë se i kanë 
marë 60 €, të cilat kanë qenë në dhomën e gjumit ku është gjetur personi, që kanë qenë 
mbi tavolinë në një kasafortë. Personi në fjalë ka qenë me gjatësi mesatare. I 
bashkangjitem ndjekjes penale ndaj kryesve të veprës penale dhe kërkoj kompensim të 
dëmit. Nëse zbulohen se vërtetë janë kryes të veprës penale të akuzuarit që janë ulur 
në bankën e të akuzuarve – pas meje, i bashkëngjitëm ndjekjes penale si dhe kërkoj 
kompenzim dëmi. 
 

Me kërkesën e kryetares së trupit e dëmtuara kthehet me trup mbrapa nga të 
akuzuarit, dhe pas shikimit e njejta deklaron: meqë ai person ka qenë i maskuar- me 
shall në fytyrë dhe kapel në kokë nuk mund ta identifikoj se cili ka qenë ai person.  
 

I dëmtuari A.  H., (djalë i të dëmtuarit R. H.), si gjatë fazës së hetimeve, edhe 
gjatë shqyrtimit gjyqësorë deklaron: ditën kritike rreth orës ..., për derisa kishte 
qëndruar bashkë me familjarët e tij në sallonin e shtëpisë së tij në fsh. Zh. për një 
moment kishte dëgjuar se dikush po ecë në katin e dytë të shtëpisë – në dhomën e 
fjetjes.  
 

Bashkë me babain tim jemi ngjitur shkallëve për në katin e dytë, në gjysmën e 
shkallëve më ka ra hija e personit të panjohur, përmes ndriqimit të ajfonit tim,  e deri 
sa unë u afrova në dhomë i njejti veç u afrua te dera e dhomës, ma ka vuar revolen në 
gjoks dhe më tha “nisu te poshtë kah je ardhur, sa nuk kam gjuajtur”, atëherë unë u 
largova, e mbrapa meje ishte babai im, u nisëm shkallëve, e duke zbritur shkallëve ka 
bërtitur “mos dilni jashtë, policia jemi, jeni të rrethekuar”, kemi hyrë në sallon, babai 
im mu drejtua “çka ke bërë policia që na kanë rrethekuar”, dhe përsëri tentuam të 
dalim jashtë, e hapin e parë që e kemi bërë jashtë derës revolja ka shkrepur, e 
menjëherë jemi kthyer brenda në sallon dhe i kemi njoftuar policinë përmes telefonit.  
 

Revolja ka qenë me ngjyrë të ... apo ngjyrë të ... e çfarë lloji nuk mund ta di. Ky 
person i pa njohur ka patur një lloj shalle në fytyrë deri te hunda si dhe një jelek të 
veshur, vetëm sytë iu janë dukur e flokët i ka patur  zero të shkurta. Gëzhojën e kemi 
gjetur pas një jave në oborr, 4 metra afër shtëpisë, meqë natën kritike ka qenë oborri i 
mbuluar me borë. Mendoj se personi i pa njohur ka hyrë nga dera e hyrjes së shtëpisë 
meqë e njëjta ka qenë e hapur. Pas 10 minutave kanë ardhur policia dhe ata kanë 
vërejtur një gjurmë me pozitë të ulur, dhe atë 6-7 metra largë në drejtim të derës së 
hyrjes. 
 
 Nga personi i panjohur i cili ka hyrë në dhomë asgjë nuk është marrë- vjedhë, 
dëm nuk kemi patur. 
 
 Natën kritike në fsh. Zh. ka patur edhe vjedhje të tjera, kam kuptuar se afërsisht 
15 minuta para se të ndodhë rasti tek ne, persona të panjohur kanë hyrë edhe tek 
shtëpia e dëshmitares M. R., të cilën  e kam fqinjë, dhe një vjedhje është bërë në rrugën 
kryesore të fsh.Zh. .  
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 Me kërkesën e kryetares së trupit i dëmtuari kthehet me trup mbrapa në 
drejtim të të akuzuarve, se a mund ta identifikon ndonjërin nga të akuzuarit i njejti 
përgjigjet “në bazë të formës së syve kujtoj se është i pari me radhë i ulur në bankën e 
të akuzuarve (aludon në të pandehurin A. R.), por saktësisht nuk mundem të them, 
ndoshta hy në gjyna. Unë nga askush në fshat nuk kam dëgjuar se kush kanë qenë 
personat që kanë hyrë nëpër shtëpitë tona natën kritike. Shtoj edhe këtë se para dy 
javësh (nga dita e dëgjimit të dëmtuarit në shqyrtimin gjyqësorë), nga nëna ime jam 
njoftua se në shtëpinë tonë ishin ardhur dy ditë radhazi disa persona e të cilët janë 
prezentua se janë shokë të babit tim, e që nga babi kam kuptuar se këta persona e 
kishin thirre në telefon babin, dhe kishin kërkua që të takohen, e kur janë takuar janë 
prezantua se janë daja dhe djali i tezes së K. G., dhe gjatë bisedës i kanë thënë se K. i 
nuk është fajtorë, dhe se K. i po betohet se nuk ka hyrë me vjedhë në shtëpitë tona, e 
pas një jave ka ardhur edhe nëna e K. it në punishten ku punojmë dhe të njëjtat fjalë ia 
ka thënë babait tim. Nuk kam njohuri se personat në fjalë a kanë shkuar edhe në 
familjet tjera në fsh.Zh. aty ku janë bërë vjedhjet. Poqese zbulohen kryesit e veprës 
penale i bashkangjitem ndjekjes penale.  
 
 I dëmtuari – dëshmitari R. H., gjatë fazës së hetimeve e edhe gjatë shqyrtimit 
gjyqësorë deklaron se natën kritike deri sa me familje ishim në dhomë duke ndejur, 
dëgjova lëvizjet duke ecur dikush në katin e dytë të shtëpisë sime, menjëherë u nisa dhe 
u ndala në korridor dhe u mësheha pas makinës së qepjes, pas meje ka vrapuar djali im 
A. i 23 vjeçarë dhe posa ka hyrë në dhomë personi i cili ishte  brenda në dhomë i veshur 
me jakne të afruar deri te hunda, ia ka vuar revolen në gjoks dhe i tha “jam polic dhe 
jeni të rrethekuar”, unë u shtanga dhe i thashë djalit “Ec te poshtë”, atëherë të dytë me 
A. in zbritëm shkallëve te poshtë, A. i nga frika hyri në sallon ku ishin familjarët, kurse 
unë posa tentova të dal në oborr për të parë se për çfarë jemi të rrethakuar me polic, 
dëgjova një të shtënë nga arma, u ktheva në dhomë ku ishin familjarët e mi, të cilët 
ishin shumë të shqetësuar. Nga bashkëshortja ime kuptova se pas të shtënës me armë 
ka dëgjuar zhurmë kur ky person i panjohur ka kërcyer nga kati i dytë i shtëpisë, dhe 
menjëherë djali im e lajmëroi përmes telefonit rastin në polici, të cilët menjëherë 
erdhën, e nga policët kuptova se kanë qenë shumë afër shtëpisë sime duke hetuar një 
grabitje tjetër.  Bashkë në oborr kemi dalë dhe në bazë të gjurmëve të këmbëve meqë 
ishte koha me borë mendoj se kanë qenë më tepër se 2-3 persona. Nga vajza ime 
kuptova se kur është kthyer nga shkolla drita e korridorit ka qenë e dhezur, ndërsa unë 
kur u nisa në katin e dytë, drita e korridorit ka qenë e fikur, e unë e dheza dritën, u nisa 
shkallëve përpjetë, në katin e dytë nuk ka patur dritë të dhezur, e drita e ajfonit të 
djalit tim ka qenë e fortë dhe e kam parë kur ky person ia ka drejtuar revolen në gjoks.  
Me kërkesën e prokurorit të shtetit, e me lejen e kryertares së trupit , kthehet me trup 
mbrapa për ti identifikuar se dëshmitari a i njeh të akuzuarit, i njejti përgjigjet se “nuk 
jam i sigurte por dyshoj në personin e ulur në mes – në bankën e të akuzuarve (aludon 
në të akuzuarin K. G.), e ai person i ka pasur disi sytë në gropë dhe flokët e zeza dhe të 
shkurtra. 
 
 Revolja ka qenë e gjatë dhe ngjyrë argjenti, nuk mund ta identifikoj personin në 
bazë të zërit meqë atë natë isha shumë i stresuar dhe frigohem mos po gaboj. Pas 2-3 
dite pas ngjarjes kur është shkrirë bora, 4-5 metra larg shtëpisë në oborr e kam gjetur 
gëzhojën, e kam ftuar policinë dhe e kanë marrë të njëjtën. Edhe në prokurori më janë 
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ofruar në shikim 5-6 fotografi të personave të ndryshëm, edhe atëherë kam dyshuar në 
personin që edhe sot dyshoj, por nuk kam qenë i sigurt as atëherë e as sot në seancë 
nuk jam i sigurt.  
 

Dëshmitari A. S., nga Gj., zyrtar policor në NJHR në Gjilan, i dëgjuar në 
shqyrtimin gjyqësorë deklaron se: gjatë hetimeve kemi arritur të marrim një deklaratë 
nga i dyshuari N. B. për vjedhjet grabitçare të kryera në fsh. Zh., i dyshuari N. B. ka 
deklarurar se me K. G.n dhe A. R. me pseudonim  “...” si dhe S. me pseudonimin “...” me 
veturën të të dyshuarit N. B. “...” i cili ka deklaruar të potencuarit më lartë i ka bërë 
transportimin e tyre dhe shoqërimin e tyre. Në deklaratë të N. it thuhet se është ftuar 
që të takohet me të njejtit te restorant “...” në K. dhe të njetit i ka transportuar në një 
fshat mbi fsh. Sh. të Zh. shtëpi e boshatisur ku edhe dyshohet se të njejtit kanë vepruar 
edhe në atë pjesë të qytetit. Siç ka deklaruar N. i pas kryerjes së veprës nëpër shtëpitë e 
fsh. Zh. në vendin ku ishte qëndruar apo duke i pritur N. i me veturën e tij pasi ishin 
kthyer ka potencuar fjalët e A. t se ashtu i nervozuar A.  i kishte thënë N. it me bo me 
tërheqë këmbëzën me këtë ta qaj gjoksin, pas pak kanë ardhur edhe K. i dhe S. të 
nervozuar duke i thënë N. it se nuk kishte pasur asgjë nëpër shtëpitë që kemi hy gjë që 
e kemi edhe rastin që nuk kanë arritur të marrin përveq një kasaforte të vogël me një 
shumë parashë të vogël. Në këtë ngjarje N. i ka treguar se në posedim të armës ose 
pistoletës të llojit  “...” e ka pasur në posedim A. ,  K. ka pasur një siç ka deklaruar ai një 
shrafciger, ndërsa S. një pajser (shkop metalik), pasi kanë hyrë në veturë siç ka 
deklaruar N. i këta të dyshuarit e lartë shënuar kishin qenë të lodhur dhe të djersitur 
dhe të bërë me baltë këpucët e tyre, vlenë të theksohet se këtu ka deklaruar N. i se 
gjatë bisedës nga njëri prej tyre ka dëgjuar se njërit prej tyre i kishte kërsitur arma – 
pistoleta gjë që e dëshmon faktin se në rastin konkret të vjedhjes grabitqare në shtëpi 
të viktimave është gjetur një gëzhojë e cila dyshohet se është e llojit “...”.  Në deklaratën 
e të dyshuarit K. G. i pyetur se a njihet me të dyshuarit A. R., N. B. e të tjerë i njejti ka 
deklaruar se me A. R. njihet vetëm në një rast kur kishte tentuar ta blinte një veturë të 
llojit “.... Ne me qëllim të hetimeve kemi bërë nxjerrjen e thirrjeve telefonike hyrëse dhe 
dalëse nga numrat të cilët nuk më kujtohen saktë por na kanë dhënë të dyshuarit në 
deklaratat e tyre dhe në transkriptat e nxjerra nga zyra ligjore e PTK Vala kemi 
arritur të zbulojmë se këta të dyshuar me numrat e tyre në posedim kanë pasur 
komunikime mos të them të përditëshme por bile një herë në javë kontakte të 
vazhdushme kanë pasur. Në një shitore e cila gjendet në fsh. Zh. ishin të instaluara disa 
kamera të sigurisë dhe ne me qëllim të ndihmës në hetim kemi nxjerrë videoinqizimet 
nga këto kamera edhe pse kanë rezultuar negative sepse nuk kemi mundur ti 
identifikojmë kush janë ata persona të cilët kanë lëvizur në atë kohë në fsh. Zh., në 
rastin tjetër kemi nxjerrë disa videoinzqizime nga kamerat e sigurisë nga garazha A. 
edhe nga këto kamera nuk kemi pasur ndonjë rezultat pozitiv për shkak të pasqyrës së 
dobët të fotografisë së incizimit. Në bazë të deklaratës së N. it i njejti nuk ka mundur ta 
precizoj saktë se cili nga këta kishte thënë ashtu nga cili ka shkrepur arma, i njejti këtë 
nuk e ka potencuar. Ne nuk kemi bërë përgjim direkt në mes të dyshuarve.  
 

I dëmtuari R. Z.gjatë shqyrtimit gjyqësorë deklaroi natën kritike aty rreth orës 
..., minuta gjersa isha tek vëllai im, bashkëshortja ime përmes telefonit më njoftoi se në 
katin e dytë të shtëpisë ka dëgjuar një zhurmë, u nisa dhe kur shkova pashë se në 
dhomat, sendet kishin qenë të demoluara, e nga kureshtja se nga janë hyrë, pashë se 
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dritarja e banjos ishte e hapur, dola prapa shtëpisë dhe pashë gjurmët e këmbëve të 
një personi e atë duke filluar dritarja e banjos, e të cilat kanë vazhduar 200-300 m larg 
shtëpisë sime, dhe po të njëjtat gjurmë kanë vazhduar edhe në 2-3 shtëpi të fqinjëve të 
mi, meqë koha ishte me borë. 
 

Të akuzuarit të ulur në bankën e të akuzuarve nuk i njoh. I bashkangjitem 
ndjekjes penale si dhe kërkoj kompensimin e dëmit në shumë prej 200 €, ( për 
dëmtimin e derës së ormanit). 
 

Natën kritike ka patur disa grabitje në fsh. Zh., mirëpo unë edhe sot e kësaj dite 
nuk e di se kush është kryes i këtyre veprave penale.  
  

I akuzuari N. B., gjatë fazës së hetimeve e edhe gjatë shyrtimit gjyqësorë mohon 
kryerjen e veprës penale, duke theksuar se ditën kritike më dt. ... .2015,  rreth orës ..., 
deri sa isha në shtëpi më ka ftuar në telefon K. i dhe më tha a ke mundësi me më qua 
deri në fsh. Zh., unë iu përgjigja se nuk e di, i njejti më tha se kam me shkua për me 
shikua një veturë për ta blerë, dhe aty te restorant “...” e kishte takuar A. R. të cilin e 
kishte marrë me vete, e unë dola me veturën time dhe i mora të njejtit, dhe i dërgova 
në fsh. Zh.,  dhe i lash afër një autolarje në hyrje të fsh. Zh., aty në fsh. Zh. të njejtit janë 
takuar me personin të quajtur “.” dhe me L.,  unë të njejtit aty i kam lënë dhe unë kam 
vazhduar rrugën për në shtëpinë time. Pasi që i zbrita nga vetura unë i pashë L. dhe 
personin të quajtur “...”. Po të njejtën ditë rreth orës ..., më ka ftuar me telefon K. i, i 
njejti më tha a mundesh me ardhë me më marë, unë të njejtit iu përgjigja se nuk 
mundem me ardhë me të marrë, mirëpo i njejti nuk më tregoi se në cilin vend duhet të 
shkoj për ta marrë. Më kujtohet se kur të njejtit i dërgova në fsh. Zh. ata bisedonin në 
mes veti se kanë për ta blerë një veturë të markës “...”. Unë nuk jam kthyer për ti marrë 
të njejtit në fsh. Zh.. Pas ngjarjes – pas 2 muajve në polici kam dëgjuar se në fsh. Zh. 
janë thyer disa shtëpi. Po ta kisha ditur se të akuzuarit K. i dhe A.  kanë patur plan që 
të vjedhin në fsh. Zh. unë nuk kisha pranuar që të njëjtit ti dërgoj me veturën time në 
fsh. Zh.. E me ballafaqimin e deklaratës së tij të dhënë në prokurori deklaron  pastaj më 
kanë detyruar të shkoj në Zh. ku kemi arritur në ora ..., i kam lënë në një market në 
hyrje të fshatit ku A.  ka mbetur me mua në automjet kurse ata të tre kanë zbritur dhe 
nuk e di ku kanë shkuar ku të njëjtit janë vonuar deri në ora ..., dhe kur kanë ardhur 
tek vetura na kanë gjetur në veturë nuk kemi dalë nga vetura dhe Sevdaili e K. i kanë 
thënë se na ka krisur revolja afër një shtëpie, nuk më treguan se cilit i kishte krisur 
revolja, kurse vlen të përmendi se gjatë rrugës në fsh. Zh. unë revole i kam parë K. it 
edhe  atë “...” ngjyrë të ... kurse A.  ka pasur një revole shtatëshe të ... dhe se gjithë herë 
A.  ka mbajtur revolen në drejtimin tim dhe atë për arsye se këta tre i thonin se ti e din 
nëse N. i me ikë apo diçka. Po kjo është e vërtetë që kam deklaruar kështu, mirëpo këtë 
deklaratë e kam dhënë nga frika dhe presioni nga policët. Nuk është e vërtetë se unë 
për transportimin e të njejtëve për në fsh. Zh. të kem marrë para. Pasi që jemi kthyer 
në K. kanë hyrë në muzikë te k. meqë S. dhe B. kishin bujtur në restorant K. dhe kishin 
punuar në sigurim dhe pastaj aty mua mi kanë dhënë 30 € dhe një telefon, nuk e di se 
çfarë marke të cilin e kam shitur 120 €, dhe pastaj jemi ndarë me ta. Pasi K. i dhe A.  
ishin burgosur vëllai i K. , M. më ka thënë se K. i dëshiron të të takojë në burg dhe me 
leje kam shkuar e kam vizituar K. në L. ku K. i më ka thënë të mos flas asgjë për rastet e 
fsh. Zh. dhe bisedën tek pompa sepse ata që të dy janë nga M., S. e B., do ta marrin 
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njërin djalë tëndin. Me mua ka qenë poashtu edhe Mëlgimi të cilit K. i i ka thënë që ti 
hekë nga shtëpia “...-në , dorëzat, maskat dhe të gjitha gjërat tjera dhe ti fshehë në mal. 
Përveç revoles “...”.  K. i mua nuk më ka tregua atë natë se ku e ka marrë armën. Po me 
K. in gjithëherë kemi zhvilluar biseda përmes telefonit kurse me këta të tjerët asnjë 
herë nuk kemi bisedua, poashtu nuk më kanë treguar fare se ku i kanë blerë ato armë 
kurse më kujtohet se K. i ka thënë se armët i ka të migjës Y. G. i cili është vrarë në luftën 
e M.. Po kjo është e vërtetë kështu kam deklaruar. Të akuzuarit K. G. dhe A. R.nuk më 
kanë treguar se a kanë kryer ndonjë vjedhje në fsh. Zh., e as që mua më ka interesuar 
që ti pyes të njejtit lidhur me këtë rast. A. R.  për herë të parë e kam parë atë ditë që i 
kam dërguar bashkë me K. in dhe të tjerët në fsh. Zh.. A. R.gjatë rrugës prej K. e deri në 
fsh. Zh.  nuk  mu ka kërcënuar. Gjatë kësaj rruge unë e kam vërejtë se i akuzuari A. 
kishte pasur një armë me veti, dhe kur kanë zbritur në fsh. Zh., A.  ia ka dhën armën L.. 
Unë thashë edhe më herët se L. nuk e kam njohur por kur kanë dalë nga vetura e kam 
dëgjuar se K. i e ka thirrë me emrin L., e prej aty e kam ditë se i njejti e ka emrin L., 
meqë dritarja e veturës ka qenë e hapur. Unë nga askush edhe sot e kësaj dite nuk kam 
dëgjuar se K. i dhe A.  të kenë vjedhur në fsh. Zh.. Unë nuk e di se K. i është marrë 
ndonjëherë me vjedhje ndërsa për A. n nuk kam njohuri meqë e kam parë atë ditë për 
herë të par. Ditën kur i kam dërguar me veturën time në fsh. Zh. ka qenë koha me borë. 
Unë përveç revoles   “ shtatqe”, të cilën ia kam parë në veturë A. t, dorza, maska etjera 
nuk i kam parë asnjërit. Me ballafaqimin e deklaratës të dhënë në prokurori citoj “ 
poashtu vlenë të përmendi se ditën e dytë se kujtoj se ka qenë dt. ... .2015, nuk e di saktë 
ora por kujtoj se ka qenë ... apo ..., në telefon më ka ftuar K. i përderisa isha në ara dhe 
ka kërkuar të takohemi te stacioni i autobusëve në F. ku pastaj ka kërkuar që ta dërgoj 
te k. në K.. por që duke shkuar në fsh. M. ka kërkuar ta dërgoj te shtëpia e tij, ka hyrë i 
ka marrë disa paisje si dorëza, shrafciger, nji pajser dhe një revole “...” gjegjësisht i ka 
marrë nga një serë afër shtëpisë së tij dhe pastaj jemi takuar te kalaja edhe me tre 
persona të tjerë dhe kur kam dalë nga vetura në fsh. Zh. ata i kanë marë këto armë nga 
vetura por nuk e di cili kend e ka marrë por siç ceka më lartë “...” e ka pasë S. dhe K. i 
kurse A.  një .... Nuke  di saktësisht, por kujtoj se K. in e kam vizituar dy javë pasi që i 
njejti ka ra në burg, e atëherë më ka thënë se, i ka ra murit me kokë dhe nuk kam 
pranuar asgjë, dhe as ti mos prano, kurse me këta 3 personat e tjerë nuk jam takuar. I 
akuzuari përgjigjet se kjo është e vërtetë.  
 

I akuzuari K. G.  gjatë fazës së hetimeve e edhe gjatë shqyrtimit të mbajtur 
gjyqësorë mohon kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet duke theksuar : Nuk i 
njoh personat  nga M. me emrin L. dhe S.. Me të pandehurin N. B., njihemi më herët 
edhe atë para 5-6 vitesh, meqë i njejti ka blerë drunjë prej meje si dhe kafshë. Me të 
akuzuarin N.  kemi raporte të mira. N. i me veturën e tij vetëm një herë deri sa kam 
qëndruar unë në burg edhe atë e ka sjellë nënën time dhe vëllain tim në L.. Unë nuk 
kam kërkuar që N. i të vjenë të më viziton në burg por vetë nga dëshira e tij e kishte 
marrë lejen në gjykatë dhe ka ardhë të më viziton. Gjatë kësaj vizite N. i më tha “të 
kanë marë në qafë se drejtësia del në vend” . në burg në L. unë asnjëherë nuk jam 
takuar me të akuzuarin A.. Me të akuzuarin N.  kam patur thirje telefonike, edhe atë 
për ndonjë pazar- tregëti të drunjëve. Me N. in asnjëherë nuk kam qenë në fsh. Zh.. Nuk 
është e vërtetë se unë ti kem thënë N. it kur ka ardhë me më vizitua se unë kam ra në 
burg, i kam ra murit me kokë nuk kam pranuar asgjë dhe ti mos prano dhe mos trego 
asgjë. Nuk është e vërtetë që unë ta kem ftuar të akuzuarin N.  që të bartë nga F. deri 
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te k. në K. e pastaj në fsh. M. dhe që në këtë rast të kem marrë paisje dhe atë dorza, 
maska ose ndonjë send tjetër afër shtëpisë sime. Unë asnjëherë nuk kam pasur armë. 
Nuk është e vërtetë se unë ti kem kryer këto vepra penale për të cilat akuzohem. As me 
telefon kur nuk kam kontaktuar me personat L. D.dhe S., e as që i njoh.  Me N. in thashë 
se njihemi më herët, ngase babgjyshi im e ka patur shok babain e N. . Të akuzuarin A. 
vetëm një  herë e kam parë, meqë nga i njejti kam pasur për ta blerë një veturë.  
 

I akuzuari A. R., si gjatë fazës së hetimeve edhe gjatë shqyrtimit gjyqësorë 
mohon kryerjen e veprave penale nën pikën I,II, III dhe V të aktakuzës, duke u mbrojtur 
se të akuzuarin N.  B. fare nuk e njoh. Ndërsa të akuzuarin K. G.n e njoh, përmes S. M., 
meqë me S. kemi punuar bashkë në restorant “...” në K., po e di se ku është fsh. Zh., dhe 
kam qenë në këtë fshat meqë i kam  atje dajtë e babait tim, mirëpo me K. G.n dhe N.  B. 
asnjëherë nuk kam qenë në fsh. Zh., më herët kam patur armë edhe atë kallash, ndërsa 
tani nuk posedoj ngase ia kanë konfiskuar dajës tim armën meqë unë më herët ia pata 
shitur dajës tim.N.  B. e kam parë për herë të parë në burgun e L. kur ka ardhur me e 
vizituar K.  e edhe tani në gjykatë për këtë vepër penale.  Unë nuk kam qenë me N. in në 
burg, mirëpo N. in e kam parë ngase vizita ka qenë po të njejtën kohë kur e kam patur 
edhe unë vizitën.  Unë me L. D. jam njohur më herët edhe atë përmes S., me S. kemi 
patur raporte të mira, dhe e di se ka qenë punëtorë në restorant “..” në fsh. K.. Me K.  
jemi takuar dhe kemi pirë tek restorant “...” shpesh herë ndërsa me N. in asnjëherë nuk 
jemi takuar. Biseda telefonike kam pasur më herët me K. ndërsa me L.n nuk kam pasur 
asnjëherë biseda telefonike. Unë me të akuzuarin K.  G. njihemi gadi qe 2 vite. Raportet 
me të akuzuarin K.  i kemi pasur të mira por prej rastit të lëndës PKR.nr.89/15 unë me 
të njejtin i kemi prishur raportet, e edhe me L.n i kam prishur marrëdhëniet. Nuk kam 
njohuri se K. i është marrë ndonjëherë me vepra të tilla, ndërsa të akuzuarin N.  fare 
nuk e njoh. Unë nuk kam njohuri se në fsh. Zh. ka pasur nëpër shtëpi vjedhje grabitqare 
dhe deri më sot nuk kam dëgjuar se nga ana e kujtë janë kryer këto vjedhje në fsh. Zh.. 
 

Trupi gjykues vërtetoi se dëshmitari A. S. i dëgjuar në shqyrtimin gjyqësorë 
vetëm e ka interpretuar – rrëfyer deklaratën e të akuzuarit N. B. të dhënë gjatë fazës 
së hetimeve në polici më dt. 05.05.2015,  e gjykatën e bënë edhe më bindëse pjesa e 
deklaratës së tij për të besuar se vërtetë nuk dihen kryesit e veprës penale të grabitjes 
në fsh. Zh. tek të dëmtuarit si në aktakuzë të cilët me qëllim të ndihmës në hetim kishin 
nxjerrur videoinqizimet nga disa kamera të sigurisë të instaluara në një shitore e cila 
gjendet në fsh. Zh., e të cilat kishin rezultuar negative meqë nuk kanë mundur t’i 
identifikojnë kush janë personat të cilët kanë lëvizur në atë kohë në fsh. Zh., gjithashtu 
janë nxjerrë edhe disa videoinqizime nga kamerat e sigurisë nga garazha “...” në fsh. 
Zh., nga të cilat nuk kanë patur rezultat pozitiv për shkak të pasqyrës së dobët të 
fotografisë së inqizimit .  
 

Të dëmtuarit M. R., A. H., R. H., R. Z., nuk i kanë identifikuar të akuzuarit në 
seancën gjyqësore, duke sqaruar se kryesit e veprave penale kanë qenë të maskuar dhe 
nuk i njohin, e që edhe sot e kësaj dite nuk e dinë se kush i kanë kryer grabitjet në 
shtëpitë e tyre.  
 

Gjykata të akuzuarit K. G. dhe A. R., i liroi nga akuza edhe për veprat penale nën 
pikën IV dhe V të dispozitivit ( mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa 
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autorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK), meqë me asnjë provë nuk vërtetoi 
se tek të njëjtit janë gjetur ose janë konfiskuar armët e zjarrta nga policia, si në 
dispozitivin nën IV dhe V, (numri serik i të cilëve është i pa identifikuar), për të cilën 
aludon prokurori se janë përdorur ditën kritike  dhe me të njëjtat janë kryer veprat 
penale si në dispozitivin nën I dhe II, të aktakuzës.  
 

Gjykata ka liruar të akuzuarin N. B. nën pikën VI të dispozitivit të aktgjykimit, 
edhe pse ka pranuar tezën e mbrojtjes së tij se i ka transportuar me veturën e vet të 
markës “... “  ngjyrë e ..., në fsh. Zh., por nuk ka patur njohuri se për çfarë qëllimi kanë 
shkuar në fsh. Zh., meqë nuk ka qenë i njoftuar paraprakisht nga të akuzuarit se kanë 
shkuar në fsh.Zh. për të plaqkitur, por se të njëjtit i kanë thënë se dojnë me blerë një 
makinë të markës “.... I akuzuari N.  të njëjtit në fsh.Zh. i ka quar rreth orës ..., gjersa 
kur e kanë ftuar nga ora ..., që të shkojë e ti merr, i njejti nuk ka shkuar fare.  Andaj, kjo 
jep me kuptuar se i njejti nuk ka qenë i involvuar  e as që ka kryer ndonjë veprim 
inkriminues në drejtim të veprës penale për të cilën prokurori e ka zgjeruar akuzën 
ndaj të njëjtit për veprën penale ndihma nga neni 33 në kryerjen e veprës penale për të 
cilën akuzohet.  
 

Me vlerësimin e mbrojtjes së të akuzuarve N. B., K. G., A. R., provave të 
shtjelluara në shqyrtimin gjyqësorë, deklaratave të dëmtuarve – dëshmitarëve M. R., A. 
H., R. H., R. Z., dëshmitarit A. S.,  kjo gjykatë konsideron se në rastin konkret nuk u 
provua se të akuzuarit në fjalë kanë kryer veprat penale të cilat i vihen në barrë me 
akuzën aktuale si dhe me zgjerimin e akuzës ndaj të akuzuarit N. B. për veprën penale 
ndihma nga neni 33 në kryerjen e veprës penale vjedhje grabitqare nga nenji 328 par.2 
të KPRK-ës.  
 

Që gjykata me asnjë provë të vetme nuk ka mundur të vërtetojë faktin se të 
akuzuarit kanë kryer veprat penale në fjalë. 
 

Nga kjo që u tha më lartë nxjerr përfundim dhe konsideron se në mungesë të 
provave të akuzuarit N. B., K. G. dhe A. R., në bazë të nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPPK-
ës, i ka liruar  nga akuza.  
 

Në konform të nenit 463 par.3 të KPPK-ës,  të dëmtuarit M. R., A. H., R. H. dhe R. 
Z. që të gjithë nga fsh. Zh. , për realizimin e kërkesës pasurore – juridike udhëzohen në 
kontest civil. 
 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është bazuar në dispozitën e 
nenit 454 par.1 të KPPK-ës.  
 

Nga të cekurat e mësipërme e në bazë të nenit 365 të KPPK-ës, u vendos si në 
dispozitivin e këtij aktgjykimi.  
 

GJYKATA THEMEORE  NË GJILAN 
              DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA  

Më dt.  02.02.2016 
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Sekretare juridike                          Kryetarja e kolegjit - gjyqtarja 
Fatmire Sermaxhaj,d.v                             Emine Salihu  ,d.v. 
 
 
 
E DREJTA NË ANKESË : Kundër këtij aktgjykimit mund të ushtrohet ankesë Gjykatës 

Apelit në Prishtinë , në afat prej 15 ditësh, nga dita e 
pranimit të këtij   aktgjykimit , e nëpërmes të kësaj gjykate.                                 

 


