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                                                                                                P.nr.112/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

  Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, në trupin gjykues të 

përbërë prej gjyqtares Raima Elezi, si kryetare dhe gjyqtarëve Nazim Vllaqo dhe Alija Fazliji, si 

anëtarë, me sekretaren juridike Valdete Zurnaxhiu, në lëndën penale kundër të akuzuarve A.J dhe 

P.B, të dytë  nga ..., për shkak të veprës penale të grabitjes nga neni 329 para. 1 lidhur me 

parag.3 lidhur me nenin 31 të KPRK,  duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore 

në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda PP/I. nr. 17/17 të datës 23.03.2017, pas mbajtjes së 

seancës kryesore publike në praninë e Prokurorit  të Shtetit  në Prizren Metush Biraj, të 

akuzuarve dhe mbrojtësit e tyre av. O.R, av. E.G, e dëmtuara V.B, me datë  22.01.2018,  

publikisht morri dhe shpalli  këtë  

 

A K T G J Y K I M 

Të akuzuarit: 

  

  1. A.J, nga i ati A.. dhe e ëma M.., e gjinisë ..., i lindur më ... në ..., ku edhe tani jeton në 

rrugën “...” pn., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, punëtor i zdrukthëtarisë, i pamartuar, 

ka të kryer shkollën e mesme (termoinstalues për nxehje qendrore) i gjendjes së varfër 

ekonomike, ndaj tij janë të hapura shumë raste të vjedhjeve, vjedhjeve të rënda, armëmbajtje pa 

leje dhe lëndim i lehtë trupor derisa ka qenë i mitur, gjendet në paraburgim prej datës 

05.02.2017. 

 

 2. P.B, me nofkën “L..” nga i ati V.., dhe e ëma B.., e gjinisë ..., i lindur më ... në ..., ku 

edhe tani jeton në rrugën “...”, hyrja 3 kati III, banesa nr. 11, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i pa punë, i pamartuar, ka të kryer katër klasë të shkollës fillore, i gjendjes së varfër 

ekonomike, ndaj tij kanë qenë të hapura shumë raste të vjedhjeve, vjedhjeve të rënda, lëndim i 

lehtë trupor, dëmtim prone dhe aksident trafiku, gjendet në paraburgim prej datës 05.02.2017. 

 

  

      

JANË FAJTORË 

 

 Të akuzuari: A.J dhe P.B  

 

  Në bashkëkryerje, me armë në dorë  duke përdorur kanosjen serioze për të sulmuar jetën 

apo trupin e personit tjetër, e përvetësojnë pasurinë e luajtshme të personit të tillë me qëllim që ti 

sjellin vetes dobi pasurore të kundërligjshme, në atë mënyrë që me datë 03.02.2017 rreth orës 

20:35 minuta, pas marrëveshjes paraprake me automjetin e markës “BMW” me targa ..., të cilin e 

drejtonte i akuzuari K.K, në të cilin automjet ishin edhe të akuzuarit A.J dhe P.B, fillimisht e 

vëzhgojnë situatën në barnatoren “...”, nr. ..., në Qendrën Zejtare në ... dhe pasi e vlerësojnë 

momentin e përshtatshëm, i pandehuri K.. e parkon automjetin në largësi rreth 30 metra nga 

barnatorja e pastaj të akuzuarit A.J dhe P.B me maska në kokë hyjnë në barnatore ku aty ishte e 

vetme e dëmtuara V.B, ku i akuzuari A.. me një thikë me thepa e kanos të dëmtuarën duke i 

thënë mos lëviz, e pastaj disa herë me teh të thikës e godet pjesën e epërme të recepturës – 

banakut i shpon gjësendet që ishin në banak e pastaj edhe një pikturë dhe në anën tjetër me 

shpejtësi i akuzuari P.. e merr arkën metalike me të holla në vlerë rreth 150 € dhe me shpejtësi i 

pari i akuzuari P.. e pastaj edhe i akuzuari A.. hyjnë në automjetin ku i priste i akuzuari K.K, 
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largohen nga vendi i ngjarjes, shkojnë në lagjen Sheshi “...” dhe pasi i marrin të hollat e hedhin 

arkën metalike prapa garazheve dhe nga aty me qëllim që të humbin gjurmë ikin në drejtim të 

Prishtinës,  

 

 -kësodore në bashkëkryerje kanë kryer  veprën penale grabitje nga neni 329 parag.1 e 

lidhur me parag. 3 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  

 

Andaj gjykata në bazë të nenit 7, 8, 9, 10, 21, 41, 42, 43, 44, 45, 46,  73, 74, 75 par. 1 

nënpar. 1.3,  76, 83 dhe neneve të përmendura më lartë të KPRK i 

   

 

G J Y KO N 

 

-të akuzuarin A.J,  për shkak të veprës penale nën I/ të dispozitivit me dënim me gjobë në 

shumën prej 200 € (dyqind) dhe me dënim me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre) vjet, në të cilën 

dënim llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 05.02.2017;  

 

-të akuzuarin P.B, për shkak të veprës penale nën I/ të dispozitivit me dënim me gjobë në 

shumën prej 200 € (dyqind) dhe me dënim me burg në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjet e 6 (gjatë) 

muaj, në të cilën dënim llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 05.02.2017. 

 

Nëse të akuzuarit nuk dëshirojnë apo nuk mund të paguajnë dënimin me gjobë gjykata do 

të zëvendësojë dënimin me gjobë me dënim me burg ashtu që për çdo 20 € të dënimit me gjobë 

do të caktojë 1 ditë burg. 

 

Ndaj të akuzuarve A.J dhe P.B vazhdohet paraburgimi.  

 

E dëmtuara V.B për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontestin e 

rregullt civil. 

 

Obligohen të akuzuarit që solidarisht të paguajnë të gjitha shpenzimet e procedurës sipas 

llogarisë së gjykatës ndërsa në emër të paushallit gjyqësor secili të paguajë shumën prej nga 150 

€ të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

   

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti Për Krime të Rënda ka ngritur aktakuzën 

PP/I. nr.17/17 të datës 23.03.2017, kundër të akuzuarve A.J, P.B dhe K.K, të gjithë nga ..., për 

shkak të veprës penale të grabitjes nga neni 329 par. 1 e lidhur me parag.3 të KPRK dhe K.K 

edhe për shkak të veprës penale, blerja, posedimi shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 parag.1 të KPRK. 

 

Gjatë shqyrtimit kryesor në seancën e datës 23.05.2017 Prokurori i shtetit ka bërë 

precizimin e aktakuzës ashtu që secilin prej të akuzuarve ka akuzuar për veprën penale të 

grabitjes nga neni 329 paragrafi 1 dhe 3 lidhur me nenin 31 të KPRK-së ndërsa për pjesën tjetër 

ka mbetur pranë aktakuzës. 

  

Në shqyrtimin e serishëm, duke vepruar në bazë të vërejtjeve të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës të dhëna në aktgjykimin PAKR.nr. 426/2017 të datës 24. tetor 2017, kjo gjykatë ka 
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caktuar disa herë shqyrtimin kryesor dhe ka tentuar ta siguroj prezencën e të akuzuarit K.K 

dhe për shkak të pamundësisë të sigurimit të tij shqyrtimi kryesor, është veçuar procedura ndaj 

këtij të akuzuari me vendimin e gjykatës PKR.nr. 112/2017 datë 22.01.2018. 

 

Pas pranimit të shkresave të lëndës, në shqyrtimin kryesor me datën 22.01.2018 të 

akuzuarit pas leximit të aktakuzës së datës 23.03.2017 pas konsultimeve me mbrojtësit e tyre  

kanë deklaruar se kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe vullnetarisht 

pranojnë fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohen, në të cilën deklaratë Prokurori i shtetit 

nuk ka pasur vërejtje. 

 

Kryetarja e trupit gjykues pas dëgjimit të palëve, pasi që është bindur se të akuzuarit kanë 

kuptuar aktakuzën dhe drejtat e tyre, kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, se 

pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht, pas këshillimeve të mjaftueshme me mbrojtësit e tyre ,  

pranimi i fajësisë mbështet në faktet e çështjes që e përmban aktakuza dhe materialeve të 

propozuara nga Prokurori i shtetit si dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të çartë ligjore 

ose gabime faktike ka pranuar pranimin e fajësisë prej të akuzuarve për veprën penale me të cilën 

ngarkohen.    

 

 Në fjalën përfundimtare Prokurori i shtetit ka mbetur pranë fjalës përfundimtare që ka 

dhanë në shqyrtimin e mëparshëm.  

 

E dëmtuara V.B poashtu ka mbetur pranë fjalës përfundimtare e dhënë në shqyrtimin e 

mëparshme. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A.J av. O.R në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet pranë 

fjalës përfundimtare të dhënë në shqyrtimin e mëhershëm, duke shtuar se me që i akuzuari ka 

pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar, prandaj propozon që gjykata gjatë 

marrjes së vendimit mbi dënimin si rrethana lehtësuese të marr parasysh pranimin e fajësisë, se 

deri më tani nuk ka qenë i dënuar, se ka kërkuar falje prej të dëmtuarës, është penduar për veprën 

penale të kryer, duke propozuar një  sanksion më të butë me të cilin do të arrihet qëllimi i 

dënimit. 

. 

Mbrojtësi i të akuzuarit P.B av. E.G në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se i 

mbrojturi i tij ka qenë i gatshëm të pranojë  fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet andaj 

propozon që gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e sanksionit penal gjykata të ketë 

parasysh rrethanat lehtësuese edhe atë pranimin e fajësisë në bazë vullnetare, pendimin e thellë 

dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të përsërisë vepra të tilla apo të ngjashme, duke shtuar se 

koha e kaluar në paraburgim dukshim ka ndikuar në risocializimin e tij andaj duke shfrytëzuar 

mundësit ligjore për zbutjen e  jashtëzakonshme të dënimit dhe t‘i shqiptohet një dënim sa më i 

butë. 

 

 

Në bazë të pranimit të fajësisë të të akuzuarve dhe provave materiale nga shkresat e 

lëndës është vërtetuar kjo gjendje faktike : 

 

 

 

Të akuzuarit A.. dhe P.. njihen mirë, i akuzuari A.. e njeh K.. ndërsa P.. dhe K.. janë 

njoftuar mbrëmjen kritike. I akuzuari A.. muajin e fundit i kishte borxh 50 € të akuzuarit K.., dhe 

atë për 20 gram narkotikë  marihuanë,  të cilën e ka blerë prej tij. K.. kishte nevojë për ato para 
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për të festuar ditëlindjen me shokët e vetë në Prishtinë, prandaj rreth orës 14:00 e ka thirrur 

A..in me telefon dhe ia ka kërkuar borxhin. A.. i ka premtuar se do të mundohet t’ia kthejë paratë 

në mbrëmje. Po atë mbrëmje, rreth orës 19:00 K.. përsëri ka thirrur A.. lidhur me borxhin, ky i 

cili përsëri i tha se për 2 orë do t’ia sigurojë paratë. Në ndërkohë A.. dhe P.. janë marrë vesh që ta 

grabisin barnatoren “...” e cila gjendet në Qendrën Zejtare 2 në .... Në fillim shkojnë deri në 

shtëpinë e A.. ku ai e merr një thikë dhe një jakne të ushtrisë, prej fanellës së brendshme ngjyrë 

të zezë, të cilën e kanë ndarë në dy pjesë, kanë krijuar dy maska, kanë vëzhguar përreth 

barnatores dhe në një moment të volitshëm kanë hyrë në barnatore ku ishte e dëmtuara, i 

akuzuari A.. me thikë në dorë i dëmton gjësendet që gjendeshin në banak të barnatores, pastaj e 

drejton thikën në drejtim të saj duke i shkaktuar frikë, ndërsa gjatë kësaj kohe i akuzuari P.. 

shtrihet përmbi banak, e merr arkën e cila ishte aty dhe i pari del nga barnatorja dhe me vrap 

shkon deri te automjeti i të akuzuarit K.., i cili ishte i parkuar 70 metra larg, hynë brenda dhe i 

thotë që të niset menjëherë. Pas 10 metër vozitjeje P..i doli nga automjeti, së pari fshihet prapa 

garazheve e pastaj takohet me të akuzuarin A.., i ndajnë parat nga arka të cilën e gjuajnë, takohen 

me të akuzuarin K.., të cilit A..i ia kthen borxhin prej 50€ dhe e lut që t’i marrë edhe ata në dytë 

deri në Prishtinë. K.. pranon dhe shkojnë deri në Prishtinë ku ndahen tek hoteli “...”. 

 

Duke pasur parasysh se në shqyrtimin kryesor, të akuzuarit vullnetarisht kanë pranuar 

fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohen, i cili pranim i fajësisë ka të bëjë si me tërë 

përshkrimin e ngjarjes nga rrjedhin elementet e veprës penale, ashtu edhe me përshkrimin sipas 

ligjit të veprës së argumentuar dhe me kualifikimin e tillë sa që japin fakte të cilat janë në kuadër 

të ligjit. Në bazë të cekurave gjykata nuk ka administruar provat dhe ka pranuar pranimin e 

fajësisë së të akuzuarit duke mos gjetur se ekzistojnë provat e pa pranueshme dhe duke 

konsideruar se pranimi i fajësisë është vërtetuar me fakte të cilat janë në kuadër të fakteve të tjera 

të vërtetuara me provat e prezantuara, të cilat prova udhëzojnë në ekzistimin e veprës penale e 

cila u vihet në barë me aktakuzë. 

 

Në bazë të gjitha të cekurave më lartë Gjykata ka vërtetuar se të akuzuarit kanë kryer 

veprën penale me dashje,  tek e cila vepër penale dashja ka ekzistuar sepse të akuzuarit kanë bërë 

plan, kanë siguruar mjete, kanë pritur kohën e përshtatshme kur e dëmtuara ka qenë e vetëm në 

barnatore dhe kanë hyrë duke kërcënuar të dëmtuarën dhe duke dëmtuare disa pjesë të inventarit, 

në fund kanë marr arkën me të holla dhe janë larguar nga vendi i ngjarjes.  

 

  Nga të cekurat më lart gjykata ka vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit formohen 

elementet e veprës penale si në shqiptim të aktgjykimit, për të cilat vepra e ka shpallur fajtor dhe 

gjykuar sipas ligjit. 

 

  Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 dhe 74 të KP, të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit 

dhe lartësisë së dënimit dhe me vlerësimin e të gjitha rrethanave rënduese dhe lehtësuese gjykata 

ka pasur parasysh që secila prej këtyre rrethanave veç e veç janë vlerësuar në ndërlidhje me të 

gjitha rrethanat e tjera të cilat ndikojnë në matjen e dënimit, në rastin konkret duke gjetur si 

rrethana rënduese shkallën e rrezikimit të vlerës së mbrojtur- shikuar përmes peshës së veprës së 

kryer duke pasur parasysh edhe pasojën konkrete se me përdorimin e dhunës dhe kërcënimit ndaj 

punëtores është shkaktuar shkalla e lartë e frikës dhe traumës, se të akuzuarit A.J dhe P.B, sipas 

evidencës kriminale janë recidivist në kryerjen e veprave penale të natyrës së njëjtë si dhe 

shkallën e rrezikut shoqëror të tyre, pos kësaj gjykata ka marrë parasysh edhe rrethanat 

lehtësuese si sjellja korrekte gjatë tërë procedurës, të papunësuar, të gjendjes së varfër 

ekonomike, për të akuzuarit A.. dhe P.. se kanë pranuar veprën penale, prandaj gjykata me 
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aplikimin e dispozitës së nenit 75 par. 1 pika 1.3 të KP, ua shqiptoi dënime me gjobë dhe me 

burg, duke konsideruar se me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit. 

 

  Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në bazë të nenit 450 të KP. 

 

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike është marrë në bazë të nenit 463par.2 KPP. 

 

  Nga të cekura më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.112/2017 Datë 22.01.2018 

     

Sekretaren juridike,             Kryetari i trupit gjykues 

            Valdete Zurnaxhiu                                 Raima Elezi 

  

 

UDHËZIMI JURIDIK: pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej l5 

ditësh pas marrjes së aktgjykimit nëpërmjet të kësaj gjykate, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë. 

 

 

 Përkthyesja, 

         Asnije Berisha  


