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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti për krime të rënda, 

kryetarja e trupit – gjyqtarja Ajser Skenderi, me proçesmbajtësen Sheqere Braha, në çështjen 

penale kundër të akuzuarit B.B nga Prizreni, për shkak të veprës penale të grabitjes në tentativë 

në bashkëkryerje nga neni 329 par.3.lidhur me nenin 28 par.l. të KP dhe veprës penale mbajtja 

në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve  nga neni 374 par.l. të KP, duke 

vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren – Departamenti për krime të 

rënda PP/I.nr.79/18 të datës 26.11.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit  fillestar,  në prezencën e 

Prokurorit të Shtetit Metush Biraj, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij av. Q.K,  me datën 

27.12.2018, muarr dhe publikisht e shpalli këtë: 

 

                                                   A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari: 

 

            B.B, nga i ati R. dhe e ëma H. – e lindur Z., i lindur më ... në fshatin ..., tani me banim 

në Prizren, e ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i martuar – i ati i një fëmie, i gjendjes së 

varfër ekonomike, Shqiptar – shtetas i Republikës së Kosovës, gjendet në paraburgim prej 

datës l4.07.2018. 

                                   

  ËSHTË FAJTOR 

 

 1.Se si anëtar i grupit të armatosur me kanosje serioze për të sulmuar jetën apo trupin e 

personit tjetër së bashku me të pandehurit S.M dhe Z.B tenton të përvetëson pasurinë e 

luajtshme të personit të tillë me qëllim që ti sjellë vehtes apo personit  
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tjetër dobi pasurore të kundërligjshme në atë mënyrë që në orët e vona të natës më datën 

l9.05.2018 rrethë orës 22:25 minuta, pas marrëveshjes paraprake automjetin e tipit “Opel 

Vektra” me ngjyrë të kaltërt me targa ... e parkojnë në një largësi të konsiderueshme nga 

shtëpia e të dëmtuarit S.M, në fshatin Gj. Komuna e Suharekës, së bashku me të pandehurin 

Z.B i vendosin maskat në kokë, vet me pistoletë në dorë, kurse i pandehuri Z. me pushkë 

automatike në dorë, kurse i pandehuri S. i pa maskuar dhe pa asgjë në dorë shkojnë te shtëpia e 

të dëmtuarit S.M, me ç rast i akuzuari S. rrinë jashtë për ta vëzhguar situatën, e pastaj së 

bashku me të akuzuarin Z. me armë në dorë i afrohen dritares së shtëpisë, njëri prej tyre troket 

në dritare të katit përdhesë dhe në momentin kur i dëmtuari S. shkon në drejtim të dritares, i 

akuzuari B. i maskuar dhe me pistoletë në dorë ia bënë me dije të dëmtuarit që të del jashtë dhe 

derisa i dëmtuari arrin te dera e sallonit për me dalë në korridor dhe që të shkon në drejtim të 

derës së hyrjes kryesore të shtëpisë, të njejtit veçse hyjnë në korridor dhe kur i dëmtuari është 

përpjekur me e mbyllë derën e sallonit, të maskuar dhe me armë në dorë e qelin me forcë derën 

gjegjëse, me ç rast i akuzuari Z. ia drejton armën automatike të zjarrit të tipit “kallashnikov” 

dhe e shtyn, në atë moment i dëmtuari ia kap armën në tyt, e ulë në drejtim të dyshemesë, me ç 

rast i akuzuari Z. shkrep, për çka i akuzuari B. së bashku me të akuzuarin Z. menjëherë dalin 

jashtë, bashkohen me të akuzuarin S., shkojnë në drejtim të veturës së tyre të parkuar, aty i 

akuzuari B. pushkën automatike e fsheh në një prrockë dhe menjëherë ikin me automjet të 

lartëcekur të cilin e drejtonte i akuzuari B. dhe ndalohen nga policia në fshatin D., Komuna e 

Prizrenit ku edhe aty arrin të ikin nga policia. 

 

 Këso dore ka kryer veprën penale grabitja në tentativë në bashkëkryerje nga neni 329 

par.3.lidhur me nenin 28 par.l. të KP. 

 

 2. Ka mbajtur në pronësi armë në shkelje të Ligjit të zbatueshëm lidhur me armët, në 

atë mënyrë që me datën l3.07.2018, rrethë orës 23:00, në Lagjën “B. i D.” në Prishtinë, në 

momentin e kapjes nga policia ka mbajtur pistoletën me ngjyrë të zezë të tipit “Zastava TT” me 

nr.serik 2-00.004, me 9 fishekë dhe një briskë me dorashkë me ngjyrë të zezë me teh të 

gjatësisë rrethë 6 cm, kurse në banesën ku banonte në Prishtinë ka mbajtur të fshehura një 

pushkë automatike me nr.serik 432783,3l7ll, 5 karikator të pushkës me 60 fishekë, një pistoletë 

me ngjyrë të zezë me nr.serik 00027l, me 5 fishekë në karikator dhe një sprej me mbishkrimin 

“American Style Nato, superparalisant” dhe dy lidhëse plastike me ngjyrë hiri, kapela me dy 

vrima ngjyrë të zezë, maicë e zezë e shqyer në krahun e majtë me mbishkrimin “Active M”, një 

çelës me një varëse metali, një palë dorëza me ngjyrë të zezë dhe një kapelë me mbishkrimin 

“Adidas”. 

 

            Këso dore ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga nei 374 par.l. të KP. 

 

Andaj, gjykata konformë dispozitave të nenit 7, l7, 4l, 45, 46, 62 par.2.pika 2.6.73, 80, 

par.2.p.2.2.83, në lidhje me nenin 329 par.3.lidhur me nenin 28 par.l. dhe nenin 374 par.l. të 

KP, e   

 

          GJ Y K O N 

  Për veprën penale të grabitjes në bashkëkryerje të mbetur në tentativë nga neni 329 

par.3.lidhur me nenin 28 par.l. të KP me dënim me gjobë në shumën prej l000 /njëmijë/ Euro si 

dhe me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4 /katër/ vite e 6 /gjashtë/ muajve. 

 

 Për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posdim të pasutorizuar të armëve nga 

neni 374 par.l. të KP, me dënim me burgim në kohëzgjatje prej l0 /dhjetë/ muajve. 
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 Konformë nenit 80 par.2.pika 2.2. të KP, të akuzuarit B.B i shqiptohet dënimi unik me 

burgim në kohëzgjatje prej 5 /pesë/ vite e 2 /dy/ muajë, në të cilin dënim me burgim do ti 

llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës l4.07.2018 gjerë në plotfuqishmërinë e 

aktgjykimit. 

 

 Obligohet i akuzuari B.B që dënimin me gjobë konformë nenit 46 par.2. ta paguajë me 

kiste – dhe ate në 20 kiste mujore, duke paguar nga 50 Euro në muaj, kisti i parë për pagesë në 

afat prej l5 ditëve pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit, ndërsa kistet vijuese një muaj nga 

pagesa paraprake e kistit. 

 

 Konformë nenit 46 par.3. të KP, nëse i njejti nuk dëshiron ose nuk mund ta paguajë 

gjobën, gjykata mund të ia zëvendësoi dënimin me gjobë me dënim me burgim ashtu që një 

ditë burgim do ti llogaritet me 20 Euro gjobë. 

 

 Nga i akuzuari B.B konfiskohet pistoleta me ngjyrë të zezë të tipit “Zastava TT” me 

nr.serik 2-00.004, me 9 fishekë dhe një briskë me dorashkë me ngjyrë të zezë me teh të 

gjatësisë rrethë 6 cm, kurse në banesën ku banonte, në Prishtinë ka mbajtur të fshehura një 

pushkë automatike me nr.serik 432783,3l7ll, 5 karikator të pushkës me 60 fishekë, një pistoletë 

me ngjyrë të zezë me nr.serik 00027l, me 5 fishekë në karikator dhe një sprej me mbishkrimin 

“American Style Nato, superparalisant” dhe dy lidhëse plastike me ngjyrë hiri, kapela me dy 

vrima ngjyrë të zezë, maicë e zezë e shqyer në krahun e majtë me mbishkrimin “Active M”, një 

çels me një varëse metali, një palë dorëza me ngjyrë të zezë dhe një kapelë me mbishkrimin 

“Adidas”, si mjete të kryerjes së veprës penale. 

 

 Obligohet i akuzuari që në emër të paushalit të paguajë shumën pre 50 Euro, në afat 

prej l5 ditëve pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

     

            A r s y e t i m  

 

Prokuroria e Shtetit në Prizren – Departamenti për krime të rënda kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën PP/I.nr.79/18 të datës 26.11.2018, kundër të akuzuarit B.B nga Prizreni,  

për shkak të veprës penale të grabitjes në tentativë në bashkëkryerje na neni 329 par.3.lidhur 

me nenin 28 par.l. të KP, dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.l. të KP. Prokuroria e shtetit me datën 26.12.2018 ka 

arritur edhe marrëveshje për pranimin e fajësisë me këtu të akuzuarin B.B. 

 

Pas pranimit të aktakuzës kryetarja e trupit gjykues ka caktuar shqyrtimin fillestar ku 

kanë prezentuar prokurori i shtetit ,i akuzuari dhe mbrojtësi i tij. 

 

Gjatë shqyrtimit fillestar Prokurori i shtetit Metush Biraj ka propozuar që marrëveshja 

për pranimin e fajësisë të aprovohet. 

 

I akuzuari B.B e ka pranuar fajsinë për veprën penale të grabitjes në tentativë në 

bashkëkryerje nga neni 329 par.3.lidhur me nenin 28 par.l. të KP dhe veprën penale mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.l. të KP, dhe ka cekur 

se me Prokurorinë e shtetit kanë arritur marrëveshje mbi pranimin e fajsisë në prezenc të  

mbrojtësit të tij av.Q.K, të cilën marrëveshje e ka lidhur me vullnetin e lirë pa kurrfarë presioni 

dhe kërcënimi dhe se paraprakisht nga Prokurori i shtetit dhe nga avokati mbrojtës i është 
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shpjeguar natyra dhe pasojat e marrëveshjes së arritur mbi pranimin e fajsisë. Poashtu, është 

pajtuar edhe me dënimin e rekomanduar, andaj ka propozuar që marrëveshja të aprovohet. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit B.B avokat Q.K poashtu ka propozuar që gjykata ta aprovon 

marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë dhe se gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin ti ketë 

parasysh rrethana lehtësuese, pranimin e fajësisë, se është person familjar, i martuar dhe babë i 

një fëmije, i gjendjes së varfër ekonomike, andaj të ia shqiptoi dënimet nën minimumin e 

paraparë sipas marrëveshje së arritur. 

 

Në shqyrtimin fillestar  i akuzuari B.B e ka pranuar  fajsinë për veprën penale  të 

grabitjes në tentativë në bashkëkryreje nga neni 329 par.3lidhur me nenin 28 par.l. të KP të KP, 

dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 

374 par.l. të KP, andaj, edhe gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësise dhe marrëveshjen e 

arritur mbi pranimin e fajësisë, i cili pranim është bërë konformë nenit 233 par.l8 të KPP, i 

akuzuari e ka  kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë, pranimi i fajsisë është bërë  

vullnetarisht pas konsulltimeve me mbrojtësin e tij, pranimi i fajsisë mbështetet në fakte dhe 

prova materijale të rastit konkret dhe se nuk ekziston asnjë nga rrethanat e parapara në nenin 

253 par.2. të KPP dhe se gjykata ka vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit formohen elementet 

qenësore të veprës penale të grabitjes në tentativë në bashkëkryerje nga neni 329 par.3.lidhur 

me nenin 28 par.l. të KP, pasi që si anëtar i grupit të armatosur me kanosje serioze për të 

sulmuar jetën apo trupin e personit tjetër së bashku me të pandehurit S.M dhe Z.B tenton të 

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

tjetër dobi pasurore të kundërligjshme në atë mënyrë që në orët e vona të natës më datën 

l9.05.2018 rreth orës 22:25 minuta, pas marrëveshjes paraprake automjetin e tipit “Opel 

Vektra” me ngjyrë të kaltërt me targa ... e parkojnë në një largësi të konsiderueshme nga 

shtëpia e të dëmtuarit S.M, në fshatin Gj. Komuna e Suharekës, së bashku me të pandehurin 

Z.B i vendosin maskat në kokë, vet me pistoletë në dorë, kurse i pandehuri Z. me pushkë 

automatike në dorë, kurse i pandehuri S. i pa maskuar dhe pa asgjë në dorë shkojnë te shtëpia e 

të dëmtuarit S.M, me ç rast i akuzuari S. rrinë jashtë për ta vëzhguar situatën e pastaj së bashku 

me të akuzuarin Z. me armë në dorë i afrohen dritares së shtëpisë, njëri prej tyre troket në 

dritare të katit përdhesë dhe në momentin kur i dëmtuari S. shkon në drejtim të dritares, i 

akuzuari B. i maskuar dhe me pistoletë në dorë ia bënë me dije të dëmtuarit që të del jashtë dhe 

derisa i dëmtuari arrinë te dera e sallonit për me dal në koridor dhe që të shkon në drejtim të 

derës së hyrjes kryesore të shtëpisë, të njejtit veçse hyjnë në koridor dhe kur i dëmtuari është 

përpjekur me e mbyllë derën e sallonit, të maskuar dhe me armë në dorë e qelin me forcë derën 

gjegjëse, me ç rast i akuzuari Z. ia drejton armën automatike të zjarrit të tipit “kallashnikov” 

dhe e shtyn, në atë moment i dëmtuari ia kap armën në tyt, e ulë në drejtim të dyshemesë, me ç 

rast i akuzuari Z. shkrep, për çka i akuzuari B. së bashku me të akuzuarin Z. menjëherë dalin 

jashtë, bashkohen me të akuzuarin S., shkojnë në drejtim të veturës së tyre të parkuar, aty i 

akuzuari B. pushkën automatike e fsheh në një prrockë dhe menjëhere ikin me automjet të 

lartëcekur të cilin e drejtonte i akuzuari B. dhe ndalohen nga policia në fshatin D., Komuna e 

Prizrenit ku edhe aty arrin të ikin nga policia. 

 

Poashtu në bazë të pranimit të fajsisë dhe marrëveshjes së arritur mbi pranimin e fajsisë 

gjykata vërtetoi se në veprimet e të akuzuarit B.B formohen edhe elementet qenësore të veprës 

penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.l. të 

KP,pasiqë ka mbajtur në pronësi armë në shkelje të Ligjit të zbatueshëm lidhur me armët, në 

atë mënyrë që me datën l3.07.2018, rrethë orës 23:00, në Lagjën “B. i D.” në Prishtinë, në 

momentin e kapjes nga policia ka mbajtur pistoletën me ngjyrë të zezë të tipit “Zastava TT” me 

nr.serik 2-00.004, me 9 fishekë dhe një briskë me dorashkë me ngjyrë të zezë me teh të 
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gjatësisë rrethë 6 cm, kurse në banesën ku banonte në Prishtinë ka mbajtur të fshehura një 

pushkë automatike me nr. serik 432783,3l7ll, 5 karikator të pushkës me 60 fishekë, një 

pistoletë me ngjyrë të zezë me nr.serik 00027l, me 5 fishekë në karikator dhe një sprej me 

mbishkrimin “American Style Nato, superparalisant” dhe dy lidhëse plastike me ngjyrë hiri, 

kapela me dy vrima ngjyrë të zezë, maicë e zezë e shqyer në krahun e majtë me mbishkrimin 

“Active M”, një çelës me një varëse metali, një palë dorëza me ngjyrë të zezë dhe një kapelë 

me mbishkrimin “Adidas”. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin konformë nenit 41 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 zbutjen apo 

rritjen e dënimit, shkallën e përgjegjësisë, motivet nga të cilat është kryer vepra penale, prej 

rrethanave lehtësuese morri parasysh faktin se i akuzuari e ka  pranuar  fajsinë  dhe ka  arritur 

marrëveshje mbi pranimin e fajësisë, mbajtjen korekte të tij në gjykim, se është i martuar dhe 

ka fëmijë. Ndërsa prrej rrethanave rënduese faktin se i njejti është recidivist pasiqë edhe më 

herët është dënuar për veprën penale të grabitjes nga neni 329 të KP,andaj është mendimi i 

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

shprehë gjykimin  shoqëror për veprën penale,ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit të 

respektimit të ligjit. Gjykata është e mendimit se dënimi i shqiptuar të akuzuarit është në 

shërbim të preventivës së përgjithshme, posaqërisht 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 në të gjitha segmentet e saj.  

 

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 PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA   

2018:037063, 08.01.2019 

 

Proçesmbajtësja                                                                             Kryetarja e trupit gjykues 

Sheqere Braha                                                                                         Ajser Skenderi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Pasiqë palët me të drejtë ankese kanë  hjekur dorë nga e 

drejta e ankesës, andaj, ky aktgjykim me ditën e shpalljes më datën 27.12.2018 bëhet i 

plotëfuqishëm.  


