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     NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

përbërë prej gjyqtares Raima Elezi, si kryetare e trupit dhe gjyqtarëve Vjollca Buzhala dhe 

Alija Fazlji si anëtarë, në lëndën penale kundër të akuzuarit A.B.1 nga fshati ... Komuna e 

Suharekës, për shkak të veprës penale  vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 nën.par.1.5 të KP-së 

dhe R.B nga fshati ... Komuna e Suharekës, për shkak të veprës penale vrasja e rëndë në 

ndihmë nga neni l79 par. 1 nënpar. 1.5 lidhur me nenin 33 par. 2 të KP-së,  duke vendosur 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të rënda 

PP.nr.1/15 të datës 25.05.2015, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor në praninë e Prokurorit të 

Shtetit në Prizren Ervehe Gashi, të akuzuarve, mbrojtësve të tyre av.F.G-B dhe A.J, të 

dëmtuarit I.B, përfaqësuesi i autorizuar av. A.K, të dëmtuarve A.B.2, R.B, L.B, E.S, me datë 

21.11.2019,  publikisht mori dhe shpalli këtë: 

 

 

            A K T GJ Y K I M 
   

Të akuzuarit:  

 

1.A.B.1 nga i ati H. dhe e ëma A., e lindur V., i lindur me dt. ..., në fshatin .... Komuna 

e Suharekës, ku dhe tani jeton, i martuar, baba i ... fëmijëve, bujk, ka të kryer shkollën fillore,  i 

gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, në paraburgim prej 

datës 17.01.2015, më herët i dënuar. 

 

2.R.B, nga i ati H. dhe e ëma A.,  e lindur V., i lindur me dt. ...,  në fshatin ...Komuna e 

Suharekës, ku dhe tani jeton, i martuar, baba i ...fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, i 

gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, në paraburgim prej 

datës 03.01.2015 deri me datën 21.11.2019. 

 

 

                                      JANË FAJTORË 

 

I akuzuari A.B.1 
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I.Sepse me datë 03.01.2015, rreth orës l6:10 minuta, në grykën e ..., në rrugën e fshatit 

..., Komuna e Suharekës në afërësi të restorantit “...” privon nga jeta F.Bdhe me atë rast me 

dashje e vë në rrezik jetën e të dëmtuarve A.B.2, R.B, L.B dhe E.S, në atë mënyrë që pas 

mosmarrëveshjeve paraprake të cilat i kanë pasur familja e të akuzuarve A. dhe R.B me 

familjen e të dëmtuarve R. dhe F.B, pajiset me armë të cilën ia sjell i akuzuari R.B, e pikërisht 

pushkën gjysmë automatike “...”, kalibër 7.62mm, me numër serik ... e prodhimit kinez, e 

vendos pushkën gjysmë automatike mbi supin e djathtë të akuzuarit R.B, në momentin kur 

vëren se të dëmtuarit janë duke ecur radhazi njëri pas tjetrit në drejtim të restorant “...” dhe 

varrezave të dëshmorëve, nga pozicioni përball dhe lehtas djathtas të dëmtuarve, në kodrën 4m 

më të lartë se pozita e të dëmtuarve, në një distancë prej 50m shkrepë dy herë në drejtim të 

dëmtuarve, me ç’rast me predhën e parë e godet të dëmtuarin A.B.2 në krahun e djathtë e cila 

predhë kur del nga trupi i të dëmtuarit A.B.2 e godet të dëmtuarin F.B në regjionin e djathtë 

dhe të përparme të gjoksit, nën brinjën e katërt 146 cm nga shputa e këmbës 7cm larg thimthit 

të gjirit të djathtë dhe 8 cm nga vija mediale me diametër rreth 1.5x0.8cm, ndërsa me predhën e 

dytë e godet të dëmtuarin R.B në krahun e djathtë, e cila predhë gjatë rrugëtimit në trupin e 

R.B i shkakton lëndim të diafragmës, dëmtim të mëlçisë dhe plagë në krahun e djathtë, e 

përfundon në ijën e majtë të tij, me këtë rast nga lëndimet e marra i dëmtuari F.B vdes në 

vendin e ngjarjes, ndërsa të dëmtuarit R.B dhe A.B.2 marrin lëndime të rënda trupore, e të 

dëmtuarit L.B e E.S të frikësuar largohen nga vendi i ngjarjes, kurse i akuzuari A.B.1 pasi që 

kalon në afërsi të të dëmtuarve largohet nga vendi i ngjarjes.  

 

Me këtë ka kryer veprën penale të vrasjes së rëndë nga neni l79 par. 1 nënpar. 1.5 

të KP-së. 

 

I akuzuari R.B 

 

Me datën 03.01.2015, rreth orës 16:00, në grykën e Caralevës, në rrugën e fshatit ... 

Komuna e Suharekës, në afërsi të restoranit “...”, me dashje ndihmon të akuzuarin A.B.1, në 

kryerjen e veprës penale të vrasjes së rëndë nga neni 179 paragrafi 1 nën paragrafi 1.5 të KP-

së, në atë mënyrë që pasi sheh të dëmtuarit R., F., A., L.B dhe E.S, duke ecur rrugës nga fshati 

... në drejtim të varrezave të dëshmorëve, e merr pushkën gjysmë automatike Type ... të kalibrit 

7.62 x39mm me numër serik ..., të njëjtën e bartë deri te vendi kritik dhe ia dorëzon të 

akuzuarit A.B.1, i cili këtë pushkë automatike e mbështet në krahun e djathtë të akuzuarit R.B 

dhe e kryen veprën penale të vrasjes së rëndë.  

 

 Me këtë  ka kryer veprën penale vrasje e rëndë  në ndihmë nga neni l79 par. 1 

nënpr. 1.5 lidhur me nenin 33 par. 2 të KP-së. 

 

Andaj, gjykata në bazë të neneve 7,  8 , 9, 10, 17par.1, 21, 33, 41, 42, 43, 45, 69, 73, 74, 

75 par 1. nënpar 1.3, 76, 83 dhe neneve të përmendur më lartë, i    

  

 

G J Y K O N 

 

-të akuzuarin  A.B.1,  për veprën penale  vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 nënpar. 1.5 

të KP, me dënim me burg në kohëzgjatje prej 23(njëzetetre) vjet, në të cilën dënim 

llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 17.01.2015; 

 

-të akuzuarin R.B për veprën penale vrasje të rëndë në ndihmë nga neni 179 parag.1 

nën parag.1.5 lidhur me nenin 33 parag.2 të KP-së, me dënim me  burg në kohëzgjatje prej 
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4(katër) vjet e 11(njëmbëdhjetë) muaj, në të cilën dënim i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 03.01.2015 deri me datën 21.11.2019. 

 

Ndaj të akuzuarit A.B.1 vazhdohet paraburgimi deri në plotfuqishmëri të këtij 

aktgjykimi. 

 

Ndaj të akuzuarit R.B me datën 21.11.2019, ndërpritet paraburgimi. 

 

Prej të akuzuarit A.B.1 konfiskohet një pushkë gjysmë automatike .... Type ...”, kalibër 

7.62mm, me numër serik ... e prodhimit kinez dhe numër ...në shulin e pushkës, katër fishekë 

31 67, dy fishekë 71 66, një fishekë 31 69, një fishekë 90 I, një fishekë me mbishkrim të pa 

lexueshëm, si mjete me të cilat janë kryer veprat penale. 

 

Të dëmtuarit I.B, R.B, A.B.2, L.B dhe E.S për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohen në kontest të rregullt civil. 

 

Obligohen të akuzuarit që solidarisht të paguajnë shpenzimet e procedurës penale, sipas 

llogarisë së gjykatës edhe atë në emër të ekspertizave mjekoligjore, i akuzuari A.B.1 edhe për 

ekspertizën psikiatrike, ndërsa në emër të paushallit gjyqësore secili veç e veç të paguajnë 

shumën nga 200 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditë, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

A r s y e t i m  

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren- DKR, ka ngritur aktakuzën PP.nr.1/15 e datës 

25.05.2015, ndaj të akuzuarit A.B.1nga fshati ... Komuna e Suharekës, për shkak të veprës 

penale  vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 nën.par.1.5 të KP-së  dhe të akuzuarit R.B nga fshati 

... Komuna e Suharekës, për shkak të veprës penale vrasja e rëndë në ndihmë nga neni l79 par. 

1 nënpar. 1.5 lidhur me nenin 33 par. 2 të KP-së.  

 

Para vazhdimit të shqyrtimit gjyqësor mbrojtësi i të akuzuarit A.B.1, av. F.G-B ka 

deklaruar se meqenëse Kodi i Procedurës lejon që i pandehuri në çdo fazë të procedurës ta 

pranojë fajësinë, sot i mbrojturi i saj ka dhënë propozimin se është i gatshëm ta pranojë fajësinë 

për veprën penale vrasje e rënde nga neni 179 par.1 nënpar.1.5 të KP-së, duke theksuar se ky 

pranim është bërë vullnetarisht dhe pas konsultimit të mjaftueshëm me të si mbrojtëse e tij.  

 

Mbrojtësi i akuzuarit R.B, av. A.J ka deklaruar se pas konsultimit të hollësishëm me të, 

klienti i tij ka shprehur dëshirën që përsëri të deklarohet lidhur me fajësinë meqenëse në 

ndërkohë ka ndryshuar mendimin për këtë gjë. 

 

Pas fjalëve të mbrojtësve dhe pas udhëzimeve të serishme, i akuzuari A.B.1 ka 

deklaruar se ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pas konsultimeve të 

mjaftueshme me mbrojtësin e tij e pasi aktakuza mbështet në faktet e çështjes dhe nuk përmban 

asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, vullnetarisht e pranon fajësinë për veprën 

penale vrasja e rëndë nga neni 179 par.1 nënpar.1.5 të KP-së. 

 

Pas fjalëve të mbrojtësve dhe pas udhëzimeve të serishme, i akuzuari R.B ka deklaruar 

se ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pas konsultimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësin e tij e pasi aktakuza mbështet në faktet e çështjes dhe nuk përmban asnjë shkelje të 
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qartë ligjore ose gabime faktik, vullnetarisht e pranon fajësinë për veprën penale vrasja e rëndë 

në ndihmë nga neni 179 par.1 nënpar.1.5 lidhur me nenin 33 par.2 të KP-së. 

 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarve A.B.1 dhe R.B Prokurori i Shtetit ka 

deklaruar se nuk ka vërejtje në pranimin e fajësisë së të akuzuarve pasi që kanë kuptuar favoret 

dhe disfavoret e pranimit të fajësisë edhe pse në këtë çështje penale janë administruar të gjitha 

provat e propozuara, nuk po sheh pengesa për pranimin ose mospranimin e fajësisë. Në fjalën 

përfundimtare  ka deklaruar se nga provat e administruara gjatë këtyre seancave publike të 

shqyrtimit kryesor dhe nga vet pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit A.B.1, për shkak të 

veprës penale të vrasjes së rëndë nga neni 179 par. 1 pik. 1.5 të KP-së dhe të akuzuarit R.B, për 

shkak të veprës penale të dhënies së ndihmës në kryerjen e veprës penale të vrasjes së rëndë 

nga neni 179 par.1 nënpar. 1.5 e lidhur me nenin 33 par.2 i KP-së, është vërtetuar në tërësi 

gjendja faktike e përshkruar në dispozitivin e aktakuzës, andaj sipas ligjit nuk i lejohet të 

elaborojë provat e administruara, në të cilat fakte mbështetet aktakuza si dhe me të cilat 

veprime formohen elementet e veprave penale për të cilat është ngritur aktakuza. Propozon 

gjykatës që të akuzuarit t’i shpallë fajtorë dhe gjatë caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit t’i 

vlerësojë rrethanat rënduese dhe lehtësuese në drejtim të të akuzuarve, kështu në drejtim të 

akuzuarit A.B.1 si rrethanë rënduese të merret parasysh fakti i recidivizmit, se ka kryer vepra të 

tjera penale dhe është dënuar edhe atë: me datën 20.05.2016, me aktgjykim e plotfuqishëm për 

veprën penale nga neni 329 par 1. të KP-së, për veprën penale të vrasjes së mbetur në tentative 

nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KP-së, për veprën penale nga neni 285 të KP-së, si dhe për 

vepra tjera penale të kryera, në periudhën kohore më pak se 5(pesë) vite nga momenti kur e ka 

kryer dënimin për veprën e kryer, pastaj moshën e re të viktimës dhe mënyrën se si e ka kryer 

veprën penale, ndërsa si rrethanë lehtësuese të merret fakti i pranimit të fajësisë në këtë fazë të 

procedurës penale. Sa i përket të akuzuarit R.B, nuk ka gjetur rrethana rënduese pos rrethanës 

së moshës së viktimës dhe mënyrës të kryerjes së veprës penale ndërsa si rrethana lehtësuese 

ka propozuar faktin e pranimit të fajësisë në këtë fazë të procedurës penale, pra pasi që janë 

administruar provat në këtë çështje penale.  

 

Përfaqësuesi i autorizuar për të dëmtuarin I.B av A.K  ka deklaruar se i mbështet në 

tërësi theksimet e Prokurorit, nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve  të 

cilit kanë deklaruar se kanë kuptuar favoret dhe disfavoret e pranimit të fajësisë, ashtu që deri 

më tani shihet se nuk ka pengës dhe pranimi i fajësisë është duke u  bërë konform dispozitave 

ligjore. Në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështet fjalën e prokurorit dhe potencoi se 

prej fillimit të procedurës penale dhe në rigjykimin deri në sot, janë shqyrtuar dhe administruar 

një mori provash, dëshmi të dëshmitarëve, ekspertiza dhe provat tjera të cilat janë rekomanduar 

në aktgjykimit e Gjykatës së Apelit, si dhe propozimet e tjera të mbrojtësve të të akuzuarve. Si 

palë e dëmtuar konsideron se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore të cilat kërkohen me 

legjislacionin penal ashtu që është vërtetuar aktakuza që i vihet në barë të akuzuarve. Andaj si 

përfaqësuesi i të dëmtuarit I.B konsideron se me veprimet e të akuzuarve dhe në bazë të të 

gjitha provave janë plotësuar kushtet dhe elementet ligjore, ato të përgjithshme dhe të posaçme 

për vepra penale për të cilat ngarkohen të akuzuarit, kërkon nga gjykata që të njëjtit t’i shpallë 

fajtorë dhe tu shqiptojë dënimet të merituar. Si pala e dëmtuar parashtron kërkesën pasurore 

juridike për cilën shumën do të deklarohet në procedurën civile.  

 

Të dëmtuarit A.B.2, R.B, L.B dhe E.S kanë deklaruar se e mbështesin  fjalën e 

prokurorit e shtetit dhe përfaqësuesit të palës së dëmtuar. Në fjalën përfundimtare kanë 

deklaruar se parashtrojnë kërkesën pasurore juridike për të cilën shumën do të deklarohen në 

kontestin civil. 
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Mbrojtësi i të akuzuarit A.B.1 av. F. G. - B, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se 

fjalën përfundimtare do ta elaborojë me gojë duke u nisur nga fjala popullore  “më mirë vonë 

se kurrë”, këtë fjalë po e ndërlidh në veçanti me fjalën përfundimtare të përfaqësuesit të palës 

së dëmtuar i cili ka përmendur se pranimi i fajësisë është bërë pas administrimit të provave dhe 

konsideron se pranimi i fajësisë sot nga A.B.1,  së pari është sadopak një satisfakcion në 

veçanti për I.B dhe të dëmtuarit e tjerë. I propozon trupit gjykues që gjatë matjes së llojit dhe 

lartësisë së dënimit të merr parasysh si rrethanë veçanërisht lehtësuese pranimin e fajësisë, 

faktin se është penduar për veprimin e bërë, se ndien keqardhje për palën e dëmtuar, se është i 

moshës relativisht të re, babai i pesë fëmijëve të cilit jetojnë të mbështetur nga gjyshja dhe 

gjyshi të shtyrë në moshë ngase është ndarë nga bashkëshortja, qëndrimi i tij korrekt në gjykatë 

dhe gjendja shumë e rëndë ekonomike në familje, andaj konsideron se me qëndrimin në 

paraburgim afër pesë vite është arritur vetë qëllimi i dënimit me vet faktin që sot e pranoi 

fajësinë. Duke u bazuar në praktikën gjyqësore, te pranimi i fajësisë për veprat penale të 

vrasjes, propozoi që të mbrojturit të saj të jepet një dënim sa më i ultë duke u bazuar në 

rrethanat e përmendura më lartë.  

 

I akuzuari A.B.1 në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në tërësi e mbështet fjalën e 

mbrojtëses së tij, i vjen keq, shpreh keqardhje për palën e dëmtuar në tërësi dhe ndihet thellë i 

penduar për veprimet që ka bërë. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit R.B, av. A.J në fjalën përfundimtare ka deklaruar se konsideron 

se aktakuza e prokurorisë ka mbështetje të plotë në provat e bashkangjitura dhe të 

administruara, e po ashtu edhe në pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit R.B. Propozon që 

me rastin e marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit të merren parasysh rrethanat 

se i mbrojturi i tij është relativisht i ri, pendohet dhe shfaq keqardhje për veprimet e ndërmarra, 

sjelljen e tij korrekte gjatë tërë seancave të mbajtura e posaçërisht të merret parasysh pranimi i 

fajësisë. 

 

I akuzuari R.B në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështet fjalën e mbrojtësit të 

tij, shpreh keqardhje për rastin e ndodhur dhe pendohet thellë. 

 

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

lëndës është vërtetuar kjo gjendje faktike:  

 

Të akuzuarit A. dhe R.B janë vëllezër, jetojnë në amvisni të ndarë në fshatin .... Me 

datë 03.01.2015, rreth orës l6:10 minuta, në grykën e ..., në rrugën e fshatit ..., Komuna e 

Suharekës, në afërsi të restorantit “...”, i akuzuari A.B.1 privon nga jeta tani të njërin F.B dhe 

me atë rast me dashje e vë në rrezik edhe jetën e të dëmtuarve A.B.2, R.B, L.B dhe E.S, në atë 

mënyrë që pas mosmarrëveshjeve paraprake të cilat i kanë pasur familja e të akuzuarve A. dhe 

R.B me familjen e të dëmtuarve R. dhe F.B, i njëjti pajiset me armë edhe atë pushkën gjysmë 

automatike “...”, kalibër 7.62mm, me numër serik ... e prodhimit kinez, të cilën i akuzuari 

R.Bnë momentin kur i sheh të dëmtuarit duke lëvizur nga fshati në drejtim të varrezave të 

dëshmorëve, ia sjell të akuzuarit A. ky i cili në të parë të dëmtuarit se janë duke ecur radhazi 

njëri pas tjetrit në drejtim të restorant “...” dhe varrezave të dëshmorëve, nga pozicioni përball 

dhe lehtas djathtas të dëmtuarve, në kodrën 4m më të lartë se pozita e të dëmtuarve, e vendos 

pushkën mbi supin e djathtë të të akuzuarit R.B dhe nga një distancë prej 50m shkrepë dy herë 

në drejtim të të dëmtuarve, me ç’rast me predhën e parë e godet të dëmtuarin A.B.2 në krahun 

e djathtë e cila predhë kur del nga trupi i të dëmtuarit A.B.2 e godet të dëmtuarin F.B në 

regjionin e djathtë dhe të përparmë të gjoksit, nën brinjën e katërt 146 cm nga shputa e këmbës 

7cm larg thimthit të gjirit të djathtë dhe 8 cm nga vija mediale me diametër rreth 1.5x0.8cm, 
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ndërsa me predhën e dytë e godet të dëmtuarin R.B në krahun e djathtë, e cila predhë gjatë 

rrugëtimit në trupin e R.B i shkakton lëndim të diafragmës, dëmtim të mëlçisë dhe plagë në 

krahun e djathtë dhe përfundon në ijën e majtë të tij, me këtë rast nga lëndimet e marra i 

dëmtuari F.B vdes në vendin e ngjarjes, ndërsa të dëmtuarit R.B dhe A.B.2 marrin lëndime të 

rënda trupore, e të dëmtuarit L.B e E.S të frikësuar largohen nga vendi i ngjarjes, kurse i 

akuzuari A.B.1 pasi që kalon në afërsi të të dëmtuarve largohet nga vendi i ngjarjes.  

 

Duke pasur parasysh se në shqyrtimin kryesor, me respekt paraprak të gjithë të drejtave 

të akuzuarve, të garantuara me dispozitën e nenit 323 të Kodi i Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës, të akuzuarit vullnetarisht kanë pranuar fajësinë sipas  pikave  të 

aktakuzës, duke kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë bëhet 

vullnetarisht pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësit e tyre, pranimi i fajësisë mbështet 

në provat që përmban aktakuza dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore apo 

gabime faktike. 

 Në bazë të cekurave gjykata edhe pse ka administruar provat, ka pranuar pranimin e 

fajësisë së të akuzuarve në këtë fazë të procedurës, duke konsideruar se ata kanë kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, duke mos gjetur se ekzistojnë provat e papranueshme 

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 administruara, të cilat prova udhëzojnë në ekzistimin e 

veprave  penale, për të cilat janë shpallur fajtorë dhe janë dënuar sipas ligjit.  

 

Me rastin e matjes së dënimeve, gjykata mori parasysh të gjithë rrethanat të cilat 

ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimeve në kuptim të neneve 73 dhe 74 të KP dhe prej 

rrethanave rënduese për të akuzuarin A.B.1 janë marrë parasysh  se është recidivist, për faktin 

se i njëjti vetëm pas tre muajve nga vuajtja e dënimit, me pushkë gjysmë automatikë kryen 

veprën e re penale, shkalla e përgjegjësisë penale, shkalla e rrezikimit të vlerës së mbrojtur 

marrë parasysh intensitetin dhe vëllimin e pasojave të shkaktuara me veprimet e të akuzuarit,  

motivi për kryerjen e veprës penale, urrejtja ndaj të dëmtuarve, jeta e mëhershme dhe rrethanat 

personale shikuar nga fakti se është përsëritës, me jetë jo të rregullt  në martesë, punë  dhe me 

devijime sociale, mënyra e kryerjes së veprës penale duke pasur parasysh parapërgatitjen për 

kryerjen e veprës, daljen në prit në vendin ku ka qenë i sigurte se do të paraqiten të dëmtuarit, 

sjellja pas kryerjes së veprës meqenëse edhe vet ka deklaruar se pas kryerjes së veprës vetëm 

ka kaluar afër të personave të lënduar, gjë që tregon për gjakftohtësinë e tij, si dhe se pas rastit 

për një kohë ka qenë në arrati, ndërsa prej rrethanave lehtësuese janë marrë pranimi i fajësisë, 

gjendja ekonomike, rrethanat familjare meqë kujdeset për pesë fëmijët e mitur. Sa i përket të 

akuzuarit R.Bgjykata ka vlerësuar si rrethanë rënduese rrezikun shoqëror të veprës penale, 

ndërsa si rrethana lehtësuese ka marr parasysh pranimin e fajësisë, gjendjen ekonomike, 

rrethanat familjare dhe personale me sjellje të tij korrekte gjatë procedurës,  si dhe faktin se të 

dy të akuzuarit janë vëllezër dhe për një kohë të gjatë janë larg familjeve, prandaj gjykata në 

bazë të të gjitha këtyre rrethanave të akuzuarve A. dhe R.B ua ka shqiptuar dënimet si në 

dispozitivin e aktgjykimit, duke konsideruar se me dënime të tilla  mund të arrihet qëllimi i 

dënimit. 

 

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

KPP-së, të Kosovës. 

 

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

KPP-së, të Kosovës.  

 

 Vendimi mbi dënimin plotësues është marr në bazë të neni 69 KP-së. 
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 Vendimi mbi vazhdimin e masës së paraburgimit ndaj të akuzuarit A.B.1është marrë në 

bazë të nenit 367 par.2 dhe 3 lidhur me nenin 187 par.1 nënpar.1.1 dhe 1.2 pika 1.2.1 të KPP-

së,  të Kosovës, ndërsa vendimin mbi ndërprerjen e masës së paraburgimit është marrë në bazë 

të nenit 367 par 1 nën par.1.2 të KPP-së.  

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptimin e këtij aktgjykimi. 

 

 

          GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

               Departamenti për Krime të Rënda 

     P.nr.81/18 të datës  21.11.2019 

 

 

 

Sekr.juridike                          Përkthyesja gjyqësore,                   Kryetarja e trupit gjykues 

Valdete Zurnaxhiu                      Asnije Berisha              Raima Elezi 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIKË: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet të 

kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 


