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                                                                                                                  P.nr.228/14 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti për krime të rënda, 

kryetarja e trupit – gjyqtarja Ajser Skenderi me anëtarët e trupit – gjyqtarët: Teuta Krusha 

dhe Artan Sejrani, me  proçesmbajtësen Sheqere Braha, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit A. B. nga fsh..G. Komuna e Suharekës , për shkak të veprës penale të grabitjes 

nga neni  329 par.3.lidhur me par.l. të KP,duke vendosur sipas aktakuzës së PSH në 

Prizren Hp.nr.78/2014 të datës 2l.10.2014, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në 

prezencën e Prokurorit të Shtetit Sefer Morina,  të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij avokat 

A. B.,   më datën l3.ll.2015, muarr dhe publikisht e shpalli këtë: 

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari: 

 

 

A. B., nga i ati H. dhe e ëma A. e lind. V., data e lindjes... ne fsh.G. Komuna e S.s 

ku edhe tani banon, Shqiptar – Shtetas i Republikës së Kosovës, ka qenë në paraburgim – 

arrest shtëpiak prej datës 24.03.2014 gjerë më 22.07.2014. 

 

  

   ËSHTË FAJTOR 

 

   

 Se më datën 06.03.2014 rrethë orës l5,30 minuta në vendin e quajtur 

“Gryka e Caralevës”, Komuna e Suharekës, me kanosje serioze për të sulmuar jetën dhe 

trupin e personave tjerë, me përdorim të armës së zjarrt, e përvetëson pasurinë e 

luajtshme të personave tjerë, me qëllim që vehtes ti sjell dobi të kundërligjëshme 

pasurore në atë mënyrë që me maskë të vendosur në fytyrë i afrohet nga pjesa e pyllit 

objektit – zyrës ku ishin duke qëndruar B. F. (pronar i pompës së derivateve) dhe Sh. dhe 

S. Q., ashtu që nga dritarja e pasme e objektit shtënë tri herë me armë të gjatë, menjëherë 

del para objektit, e drejton armën në ta, kërkon që Sh. dhe S. Q. te largohen, ndërsa nga i 

dëmtuari B.  merr shumën prej 600 Euro dhe largohet me shpejtësi në drejtim të panjohur 

përmes pyllit. 

 

Keso dore ka kryer vepren penale të grabitjes nga neni 329 par.3.lidhur me par.l. 

të KP. 

 

Andaj, gjykata konformë dispozitave të nenit 4, 7, 17, 41, 45, 46, 73, 75, 76, 83 

dhe 329 par.3.lidhur me par.l. të KP e   
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                   GJ Y K O N 

 

 Me dënim me gjobë në shumën prej l000 Euro si dhe dënimin me burgim në 

kohëzgjatje prej 3 viteve në të cilin dënim me burgim do ti llogaritet edhe koha e kaluar 

në paraburgim dhe arrest shtëpiak prej datës 24.03.2014 gjerë më 22.07.2014. 

 

Obligohet i akuzuari që dënimin me gjobë ta paguajë në afat prej l5 ditëve pas 

plotefuqishmërisë së aktgjykimit. Poqese dënimin e shqiptuar me gjobë nuk dëshiron ose 

nuk mund ta paguajë dënimi me gjobë konformë nenit 46 par.3. të KP do ti zëvendësohet 

me dënim me burgim ashtuqë një ditë burgim llogaritet me 20 Euro gjobë. 

 

I dëmtuari B. F. për realizimin e kërkesës pasuroro- juridike udhëzohet në 

kontestin e rregullt civil. 

  

Obligohet i akuzuari që ta paguajë  paushalin gjyqësor në shumën prej 200 Euro,  

të gjitha këto në afat prej l5 dite pas plotefuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

 

     A r s y e t i m  
 

 

Prokuroria e Shtetit në Prizren kësaj gjykate ka parashtruar aktakuzën Hp.nr.78/14 

të datës 2l.l0.2014, kundër të akuzuarit  A. B. për shkak te veprës penale të grabitjes nga 

neni 329 par.3.lidhur me par.l. të KP. Në fjalën përfundimtare Prokurori i Shtetit Sefer 

Morina ka theksuar  se në bazë të provave të administruara, veçmas nga dëshmitë e 

dëshmitarëve B. U., V. U. dhe Sh. U. të dhëna në prokurori dhe në seancat gjyqësore, nga 

provat materijale dhe ate krahasimit të raporteve të ekspertizës balistike të datës 

l0.04.2014 me raportin e ekspertizës balistike të datës l6.03.2015, nga e cila ka rezultuar 

se gjatë krahasimit mikroskopik të bërë në mes të gëzhojës e cila më parë është 

ekzaminuar dhe ka qenë e ruajtur në librarinë e rasteve të hapura, është vërtetuar se në 

bazë të karakteristikave balistike që ka gëzhoja nga rasti i hapur për rastin e grabitjes së 

armatosur, thuhet se kjo gëzhojë është shkrepur nga arma e dëshmisë nr.1/, e që ka të bëjë 

me armën e zjarrit – pushkën gjysëmautomatike “Type 56” me kal.7.62 x 39 mm, e cila i 

përgjigjet edhe gëzhojave në fjalë. Poashtu edhe nga nxjerrja përkatësisht mesazhi i cili i 

është dërguar nga këtu i akuzuari një ditë pas rastit të ndodhur nga numri i telefonit mobil 

të tij në numrin e telefonit mobil të bashkëshortes së tij ku është shenuar se i ka thënë 

“fshihi qato këpucë”, e poashtu edhe nga raporti njoftues për hyrje – dalje te SMS-ve dhe 

hartografisë, është konstatuar se i akuzuari A. B. në këtë interval kohor ka qenë afër 

lokacionit ku ka ndodhur grabitja ku edhe ka patur telefonin mobil të kompanisë “IPKO” 

me nr. 049 6... 

 

 Andaj, nga të gjitha këto prova, në mënyrë të padyshimit është vërtetuar gjendja 

faktike se i akuzuari ka kryer këtë vepër penale,andaj,edhe propozoi që trupi gjykues  të 

akuzuarin ta shpallë fajtor dhe të njejtit ti shqiptoi dënimin e paraparë me ligj. 
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 Mbrojtësi i të akuzuarit avokat A. B. ka deklaruar se duke u bazuar në 

pretendimet dhe deklaratat e të mbrojturit  të tij të dhëna në polici, prokurori edhe në 

seancat gjyqësore, vërtetohet se i akuzuari nuk ka kryer këtë vepër penale për të cilën 

Prokuroria e Shtetit e akuzon,pasiqë kjo me asnjë provë nuk është vërtetuar.Të dëmtuarit  

nuk kanë mundur me identifikuar se a është me të vërtet kryerës i kësaj vepre A. B. Në 

ditën kritike tek A. B. nuk është gjetur asgjë,as pushkë automatike,e as para. Andaj, 

propozoi gjykatës që bjen një aktgjykim lirues.Mirëpo, nëse gjykata gjenë në shkresat e 

lëndës se me të vërtet ka kryer një vepër penale të tillë atëherë, propozoi gjykatës ti ketë 

parasysh edhe disa rrethana lehtësuese, sinqeriteti i tij ndaj gjykatës, gjendja e varfër 

ekonomike, se është babë i katër fëmijëve dhe të ia shqipton një dënim sa më të butë. Me 

pohimet e mbrojtësit  është pajtuar edhe i akuzuari A. B. 

 

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje peanle,gjatë 

procedurës së provave është dëgjuar i dëmtuari B. F., dëshmitari B. U., S. Q., Sh. Q., V. 

U. dhe Sh. U., është lexuar formulari i dëshmive i datës 24.03.2014 dhe lista e dëshmive 

e datës së njejtë, raporti i këqyrjes së vendit të ngajrjes të datës 06.03.2014, 

fotodokumentacioni, lista e dëshmive dhe vërtetimi mbi konfiskimin e gjësendeve të 

datës 24.03.2014, raporti njoftues për hyrje-daljeve të SMS-ve dhe hartografisë, raporti i 

ekspertizës së Njësisë për ekspertim traseologjik dhe daktiloskopik të datës 27.03.2014 

nr.AKF/14-l044/14-846, raporti i Njësisë për ekspertim të armëve të zjarrit nr.AKF/14-

l044/14-846 të datës l0.04.2014 dhe raporti i Njësisë për ekspertim të armëve AKF/15-

0819/15-703 të datës l6.03.2015. 

 

I dëmtuari B. F. gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se ditën kritike më datën 

06.03.2014 ka qenë së bashku me dy kusheritë e tij S. Q. dhe Sh. Q. në pompën e 

derivateve të tij “L. P.” dhe ka qenë ora l5,30 minuta, kur në një moment e ka kthyer 

kokën kah dritarja dhe ka vërejtë një person të maskuar dhe të armatosur dhe se kur i 

është afruar dritares ka shti me armë tri herë dhe se me gjeste i është drejtuar S. dhe Sh. 

që të dalin jashte. Poashtu, me gjeste i është drejtuar të njejtëve që të hypin në automjet, 

gjë të cilën ata edhe e kanë bërë dhe janë larguar nga vendi i ngjarjes. Pas kësaj duke e 

drejtuar armën në drejtim të tij e ka qitur jashte dhe i ka thënë duke ia drejtuar armën me 

gjeste: “që të ia jep paratë”. Në xhep ka patur 600 Euro dhe se të gjitha ia ka dorëzuar dhe 

se pas kësaj personi është larguar në drejtim të fshatit përmes pyllit. Personi në fjalë ka 

qenë i maskuar dhe se ftyrën në tërësi e ka patur të mbuluar me maskë vetëm kanë qenë 

të hapura sytë dhe goja. Ka theksuar se nuk dyshon tek ndonjë person konkret dhe se si i 

dëmtuar ka parashtruar kërkesë pasuroro-juridike për lartësinë e së cilës do të deklarohet 

në kontest të rregullt civil. 

 

Dëshmitari B. U. në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 04.05.2015 ka 

deklaruar se ka ndëgjuar prej vëllaut të B. për grabitjen që ka ndodhur dhe ka shkuar tek i 

dëmtuari B. F. në pompën e tij dhe kanë biseduar rrethë ngjarjes së ndodhur. B. e ka 

shoke dhe se për këtë arësye është interesuar për ngjarjen dhe se i njejti i ka thënë se nuk 

e din se kush e ka kryer grabitjen pasiqë personi ka qenë me maskë.Në lidhje me ngjarjen 

ka biseduar edhe me motrën V. – e cila ka qenë bashkëshortja e A. B., e cila i ka treguar 
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se në xhepin e setrës së A. ka gjetur një shumë të të hollave mirëpo, në pyetjen se ku i ka 

marrë të hollat i ka thënë se ka marrë kredi së bashku me gruan e dytë nga Shqipëria. 

Poashtu, ka shtuar se Sh. O. e ka thirr A. në telefon disa muajë para ngjarjes kritike duke i 

thënë: “ a po vjen diku me shku me bo pare”, ia ka përmend edhe pompën e B. në C., 

mirëpo, Sh. i është përgjigjur negativisht. 

 

Dëshmitari S. Q. në shqyrtimin e datës 22.06.2015 ka deklaruar se ditën kritike ka 

qenë me Sh. së bashku në pompën e derivateve tek i dëmtuari B. F. dhe se derisa kanë 

qenë duke pirë qajë jashtë në oborr nga dritarja e ka vërejtur një peson të maskuar, i cili e 

ka patur armën në dorë dhe e ka drejtuar tek ai. Së pari ka menduar se është ndoshta 

ndonjë gjuetar që ka ardhë për të bërë hajgare e pastaj i është drejtuar B. duke i thënë se 

është një njeri me maskë, B. është kthyer dhe i është drejtuar me fjalë:”hajde pina qaj”. 

Kur B. është ngrit në këmbë dhe është drejtuar kah drejtimi i derës nuk ka kaluar shume 

kohë ka ndëgjuar një krisëm ndërsa personi i maskuar ka bërtit:”dilni jashte”. Pastaj ai ka 

dalë i pari – dëshmitari, B. dhe mandej Sh., i kanë ngritur duart lartë dhe janë nisur në 

drejtim të personit i cili iu ka thënë që të ndalen ai dhe Sh.” dhe që të shkojnë tek vetura, 

ndërsa B. i ka thënë: “hajde ko”. Personi i maskuar iu është drejtuar edhe me fjalë edhe 

me gjeste, me fjalë iu ka thënë: “ju dy” ndërsa me gjeste: “që të shkojnë në veturë”. 

 

Dëshmitari Sh. Q. në procesverbalin e njejtë të datës së lartëcekur ka deklaruar se 

ka qenë së bashku me S. në pompën e derivateve tek B. dhe se në një qastë S. iu ka thënë 

se është dikush me armë te dritarja. Së pari kanë menduar se mos është ndonjë gjuetar i 

rastit dhe se B. të njëjtin e ka thirr për të pirë qaj. Mirëpo, në ato momente ka krisur një 

armë dhe  është thyer xhami, personi i maskuar që të tretë i ka qitur jashtë, B. i ka thënë: 

”hajde te unë”, ndërsa atij dhe S. iu ka thënë: “ecni”, kështuqë të dytë janë futur në 

makinë dhe janë larguar. 

 

Dëshmitarja V. U. – bashkëshortja e të akuzuarit A. B. në procesverbalin e datës 

2l.10.2015 ka deklaruar se më datën 04.03.2014 i akuzuari i ka thënë se do të shkon në 

fshatin G. për dru për të shitur dhe për të fituar para dhe se  është kthyer në shtëpi me 

datën 06.03.2014. Kur është kthyer nuk i ka thënë asgjë mirëpo, e njejta ka vërejtë disa të 

holla në një tegëll të plastikës në apoena prej 5, 10 dhe 20 Euro. A. nuk e ka pyetur në 

lidhje me këto të holla por e ka pyetur B., - gruan e dytë të A. dhe ajo i ka thënë se kanë 

marrë kredi, mirëpo, kjo ka qenë e pamunduar pasi që i njejti nuk i ka kryer obligimet e 

kredisë së parë. Të hollat në fillim kanë qenë përmbi kauq pastaj kanë qenë të vendosura 

në tegëll në kacën e miellit dhe bashkë me të hollat ka qenë edhe një revole, mirëpo, nuk 

e dinë se ku i ka marrë A. këto të holla pasiqë nuk i ka treguar.  

 

Dëshmitari Sh. U. në procesverbalin e datës 2l.10.2015 ka ngelur në tërësi pranë 

dekleratës së dhënë në prokurori duke shtuar se nuk  din se kush e ka plaqkitur pompën e 

benzinës.I njejti ka qenë punëtor i A. B. dhe se bashkë me te kanë bajtur dru prej malit.  

 

Nga raporti i vendit të ngjarjes vërtetohet se më datën 06.03.2014 në ora l5,40 

minuta në Grykën e Caralevës në pompën e derivateve “L. P.” ka ndodhur rasti i grabitjes 

së armatosur nga personi NN. Nga fotografitë nga vendi i ngjarjes shihet pompa e 

benzinës ku ka ndodhur grabitja, vendi ku është gjetur një gëzhojë e fishekut, shihen 
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pamjet e tri vrimave në pjesën e aluminit si dhe në dy xhama brenda objektit, pamja e tri 

vrimave në mure mbi dritare dhe gëzhoja e armës së zjarrit e gjetur në beton afër objektit 

si dhe disa copa të xhamit në beton afër objektit, fotot e xhamit të thyer. Poashtu, nga 

fotot shihet pamja e një gjurme të këpucës. 

 

Nga lista e dëshmive vërtetohet se në vendin e ngjarjes është gjetur një gëzhojë e 

fishekut e kal.7.62 mm, në beton afër objektit, një këmishëz e predhës së dëmtuar në 

mure brenda në dhomë të punës, një predhë e fishekut në dysheme afër derës së hyrjes. 

 

 Nga vërtetimi mbi konfiskimin e gjësendeve të datës 24.03.2013 vërtetohet se 

nga B. H. janë konfiskuar një palë këpucë burrash nr.4l, me ngjyrë të zezë.  

 

Nga raporti njoftues për hyrje – daljet e SMS-ve, vërtetohet se më datën 

07.03.2014 rrethë orës 20,57 minuta A. B. ka dërguar një SMS “ej djegi këpucat”. Ndërsa 

nga hartografia vërtetohet se numri i telefonit i IPKO-s i të akuzuarit A. B. është përdorur 

afër lokacionit ku ka ndodhur grabitja.  

 

Nga raporti i Njësisë për inspektim të armëve të zjarrit të datës l0.04.2014 me 

numër referues AKF/2014-l044/14-846 vërtetohet se në ekspertizë është dorëzuar një 

gëzhojë pjesë e fishekut të kalibrit 7.62 x 39 mm, një xhaketë metalike pjesë e plumbit të 

kal.7.62 x 39 mm, e cila nuk ka karakteristika balistike për ekzaminim, dhe një bërthamë 

metalike pjesë e plumbit të kal.7.62 x 39 mm, e cila nuk ka karakteristika balistike për 

ekzaminim. Në bazë të dëshmive të dorëzuara është konstatimi dhe mendimi 

përfundimtar se nuk është zbuluar përputhshmëri me rastet e tjera të librarisë së rasteve të 

hapura të njësisë për ekspertim të armëve të zjarrit. Ndërsa nga raporti për ekspertim të 

armëve të zjarrit të datës l6.03.2015 vërtetohet se në bazë të krahasimeve të bëra 

mikroskopike ka rrezulltuar se arma nga dëshmia #lP – një pushkë gjysëmautomatike 

Type 56 e kal.7.62 x 39 mm, me nr.serik 7073990 përputhet me rastin e hapur C-l550 në 

librarinë e rasteve të hapura në laboratorin e balistikës. Rasti i hapur C-l550 është 

ekzaminuar në Agjensinë e Kosovës për forenzikë me nr. të laboratorit të balistikës Bl4-

0492 dhe është cilësuar si grabitje e armatosur ku si dëshmi është sjellë në ekzaminim një 

gëzhojë e fishekut të kalibrit 7.62 x 39 mm, ndërsa viktimë ishte B. F.. Në bazë të 

karakteristikeva balistike që ka gëzhoja nga rasti i hapur C-l550 kjo gëzhojë është 

shkrepur nga arma e dëshmisë #lP-pushka gjysëmautomatike Type 56 e kalibrit 7.62 x 39 

mm, para se asaj ti dëmtohej gjilpëra goditëse që do të thotë se gjilpëra goditëse i është 

dëmtuar pas ndodhjes së rastit – grabitja e armatosur e evidentuar nga Njësia rajonale e 

Policisë në Prizren me nr. 2014-GB-l53. 

 

Në bazë të provave të lartëcekura,pas vlerësimit të secilës provë një nga një dhe 

në lidhshmëri me njëra tjetrën gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: Se i akuzuari A. 

B. më datën 06.03.2014 rrethë orës l5,30 minuta në vendin e quajtur “Gryka e 

Caralevës”, Komuna e Suharekës, me kanosje serioze për të sulmuar jetën dhe trupin e 

personave tjerë, me përdorim të armës së zjarrte, e përvetëson pasurinë e luajtshme të 

personave tjerë, me qëllim që vehtes ti sjell dobi të kundërligjëshme pasurore në atë 

mënyrë që me maskë të vendosur në fytyrë i afrohet nga pjesa e pyllit objektit – zyrës ku 

ishin duke qëndruar B. F. (pronar i pompës së derivateve) dhe Sh. dhe S. Q., ashtuqë nga 
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dritaja e pasme e objektit shtënë tri herë me armë të gjatë, menjëherë del para objektit, e 

drejton armën në ta, kërkon që Sh. dhe S. Q. te largohen, ndërsa nga i dëmtuari B.  merr 

shumën prej 600 Euro dhe largohet me shpejtësi në drejtim të panjohur përmes pyllit. 

 

Përkundër faktit që i dëmtuari B. F. dhe dëshmitarët S. Q. dhe Sh. Q. të cilët kanë 

qenë ditën kritike në pompën e benzinës së të dëmtuarit B. F. nuk kanë qenë në gjendje 

që ta identifikojnë kryesin pasiqë i njejti ka qenë i maskuar, gjendja e lartëcekur faktike 

është vërtetuar nga provat materijale – SMS i shkruar dhe i dërguar bashkëshortes nga 

ana e të akuzuarit A. B. me përmbajtje „ej djegi këpucët“ si dhe nga hartografia  ku 

vërtetohet se në intervalin kohor kur ka ndodhur rasti kritik  numri i telefonit i të 

akuzuarit A. B. është përdorur afër lokacionit ku ka ndodhur grabitja. Poashtu, kjo 

gjendje faktike është vërtetuar edhe nga raportet e ekspertizave të Njësisë për ekspertim 

të armëve-krahasimit të raporteve të ekspertizës balistike të datës l0.04.2014 me raportin 

e ekspertizës balistike të datës l6.03.2015, nga e cila ka rezultuar se gjatë krahasimit 

mikroskopik të bërë në mes të gëzhojës e cila më parë është ekzaminuar dhe ka qenë e 

ruajtur në librarinë e rasteve të hapura, është vërtetuar se në bazë të karakteristikave 

balistike që ka gëzhoja nga rasti i hapur për rastin e grabitjes së armatosur, thuhet se kjo 

gëzhojë është shkrepur nga arma e dëshmisë nr.1/, e që ka të bëjë me armën e zjarrit – 

pushkën gjysëmautomatike “Type 56” me kal.7.62 x 39 mm, e cila i përgjigjet edhe 

gëzhojave në fjalë. 

 

Kjo gjendje fasktike u vertetua edhe nga deklarata e bashkëshortes se te akuzuarit, 

V. U. – bashkëshortja e të akuzuarit A. B. e cila ka vërejtë disa të holla në një tegëll të 

plastikës në apoena prej 5, 10 dhe 20 Euro, në fillim kanë qenë përmbi kauq pastaj kanë 

qenë të vendosura në tegëll në kacën e miellit dhe bashkë me të hollat ka qenë edhe një 

revole, gjë e cila e forcon bindjen e gjykates se keto te holla jane nga grabitja e kryer, 

pasiqe nuk ka logjik te hollat i akuzuari ti msheh ne tegell e ti vendos ne kacen e miellit 

nese nuk jane fituar nga vepra penale. 

 

Konformë nenit 329 par.l. të KP vepra penale e grabitjes kryhet kur kushdo që me 

përdorim të forcës apo kanosjes serioze për të sulmuar jetën apo trupin e personit tjetër e 

përvetëson pasurinë e luajtëshme të personit të tillë me qëllim që ti sjellë vehtes apo 

personit tjetër dobi pasurore të kundërligjëshme, ndërsa par. 3.i nenit të njejtë parasheh që 

kryesi të vepron si anëtar i grupit ose i cili ka me vehte armën apo mjetin e rrezikshëm.  

 

Në rastin konkret A. B. i maskuar dhe me armë në dorë  nga i dëmtuari B. F. ka 

marrë shumën e të hollave prej 600 Euro që do të thotë se ka përvetësuar pasurinë e 

luajtshme të personit tjetër me ç rast edhe vedit i ka sjellë dobi të  kundërligjëshme 

pasurore, për çka edhe është mendimi i gjykatës se në veprimet e tija formohen elementet 

qenësore të veprës penale të grabitjes nga neni 329 par.3.lidhur me par.1 të KP, për çka 

edhe gjykata gjeti se i njejti është fajtor, se është penalo-juridikisht përgjegjës dhe ia 

shqiptoi dënimin me gjobë dhe me burgim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin konformë nenit 73 të KP, përkitazi 

me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në të 

njejtën duke marrë parasysh qëllimin e dënimit, të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në 
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zbutjen apo rritjen e dënimit, shkallën e përgjegjësisë,motivet nga të cilat është kryer 

vepra, prej rrethanave lehtësuese gjykata morri parasysh qëndrimin korrekt të tij,  se është 

person familjar – i martuar i ati 4 fëmijëve. Ndërsa prej rrethanave rënduese peshën dhe  

mënyrën e kryerjes së veprës penale – i maskuar dhe me armë në dorë. Andaj, është 

mendimi i gjykatës që dënimi i shqiptuar do ta arrij qëllimin e vet konformë nenit 41 të 

KPK,se dënimi i shqiptuar është në harmoni me intenzitetin e dëmtimit të vlerës së 

mbrojtur,si dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe se do të mundësoj një 

balans të drejtë në mes të kërkesave që të akuzuarit ti mundësohet risocializimi dhe 

kërkesës së shoqërisë që ai dënim me peshën e tij të ketë karakter të përgjithshëm 

parandalues nga kryerja e veprave penale.Gjykata është e mendimit se dënimi i shqiptuar 

të akuzuarit është në shërbim të preventivës së përgjithshme, posaçërisht të asaj të 

posaçme,se do të ndikoj në forcimin e moralit të shoqërisë, përgjegjësisë dhe disiplinës së 

qytetarëve dhe se me këtë dënim do të mund të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me 

nenin 41 të KP në të gjitha segmentet e tij. Dënimet e shqiptuara për kah lloji dhe lartësia 

janë në harmoni me rrethanat e rastit,të nevojshme dhe të mjaftueshme për tu arritur 

qëllimi i dënimit konform dispozitës së lartëcekur. Dënimi i shqiptuar të akuzuarit sipas 

gjetjes së gjykatës është në harmoni dhe në baraspeshë me peshën e veprës së kryer 

penale dhe se kur të mirret parasysh shkalla e dëmtimit të vlerës së mbrojtur, mënyra dhe 

rrethanat e kryerjes së veprës penale,dënimet e këtilla paraqiten si të domosdoshme me 

qëllim të arritjes së qëllimit të dënimit,me to shprehet gjykimi i shoqërisë për shkak të 

veprës së kryer penale dhe forcohet obligimi i respektimit të ligjit. 

 

Nga të lartëcekurat u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konformë nenit 450 par.2 pika 

2. 6 në lidhje me nenin 453 par.l. të KPP.  

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

                              Departamenti për krime të rënda 

                                    Më dt. 13.11.2015. P.nr.228/14 

 

 

Procesmbajtësja                                                                     Kryetarja e trupit gjykues 

Sheqere Braha                                                                                   Ajser Skenderi 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej l5 dite, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate.   

 

 

 


