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Numri i lëndës: 2018:017219 

Datë: 05.12.2019 

Numri i dokumentit:     00696870 

 

 

          P.nr.771/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i vetëm 

gjykues Gani Kastrati, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Adem Krasniqi, në 

lëndën penale kundër të akuzuarve D.B nga Prizreni rr. “...” nr...., dhe G.B nga Prizreni rr. ”..” 

p.n., për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë në tentativë nga neni 327 par.1 lidhur me nenin 

28 dhe 31 të KPK-së, të akuzuar sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren 

PP/II.nr.289-11/18 të datës 17.05.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, në praninë e 

Prokurorit të Shtetit në Prizren Naim Gashi, të akuzuarve D.B dhe G.B, të dëmtuarës L.B, me 

datë 24.10.2019, publikisht mori dhe shpalli këtë:  

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

Të akuzuarit: 

 

1.D. B, nga i ati B., e ëma M., e vajzërisë B., i  lindur më ..., në Prizren, ku edhe tani jeton 

rr. “...” nr..., i pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, punëtor i thjeshtë, i gjendjes së dobët 

ekonomike, me numër personal ..., shtetas i  Republikës së Kosovës. 

 

2.G.B, nga i ati F. dhe e ëma N., e vajzërisë N., i lindur më ... në fshatin ..., Komuna e ..., 

tani me vendbanim në Prizren rr. “...” p.n., i vej, baba i ... fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, 

i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomike, me numër personal ..., shtetas i Republikës së 

Kosovës. 

 

 

 

JANË FAJTOR 

 

 

          Se me datë 22.12.2017, rreth orës 17:30-18:00h në rr. “...” e cila gjendet përballë hotel 

“...” në lagjen ... në Prizren, saktësisht në shtëpinë e të dëmtuarës L.B, të pandehurit D.B dhe 

G.B, kanë tentuar të vjedhin në shtëpinë e lartëcekur, të njejtit duke vepruar në bashkëveprim 

dhe me qëllim që vetes ti sjellin dobi pasurore të kundërligjshme, duke menduar se nuk gjendej 
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askush në shtëpi, të njejtit fillimisht i ndajnë rolet, i pandehuri G. bënë roje të shtëpisë, ndërsa i 

pandehuri tjetër D. me përdorimin e forcës fizike e hap dritaren e plastikes ku hyn brenda në 

shtëpi, kontrollon dhomën dhe në momentin kur ka dëgjuar zhurmën e të dëmtuarës, i njejti ik 

nga shtëpia duke mos marrë asgjë dhe bashkë me G.B i cili ka qenë me veturëne  tij të markës 

“Golf III” me targs të regjistrimit të Shqipërisë largohen nga vendi i ngjarjes. 

 

Me këto veprime kryejnë veprën penale vjedhje e rëndë në tentativë nga neni 327 

par.1 lidhur me nenin 28 dhe 31 të KPK-së. 
 

      Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 8, 9, 10, 31, 41, 43, 45,46, 73, të KPK-së, dhe nenit 

365 të KPPK-së, të akuzuarit i 

 

 

GJ Y K O N 

 

-Të akuzuarin D.B  

 
            -  për veprën penale si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, i shqipton dënimin me burgim 

në kohë zgjatje prej 6 (gjashtë) muajve dhe, 
 

- dënimin me gjobë në lartësi prej 500 (pesëqind) euro, të cilën shumë është i 

obliguar të paguaj në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as me detyrim i njëjti do të 

zëvendësohet me 25 (njëzetepesë) ditë dënim burgu duke llogaritur për 20 euro një ditë burg. 

  

 

           -Të akuzuarin  G.B 

  
             për veprën penale si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, i shqipton dënimin me burgim 

në kohë zgjatje prej 6 (gjashtë) muajve,  dhe  

 

- dënimin me gjobë në lartësi prej 500 (pesëqind) euro, të cilën shumë është i 

obliguar të paguaj në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as me detyrim i njëjti do të 

zëvendësohet me 25 (njëzetepesë) ditë dënim burgu duke llogaritur për 20 euro një ditë burg. 

 

 

                                                               A r s y e t i m 
 

 

          Prokuroria Themelore në Prizren, ka parashtruar aktakuzë nën numrin PP/II.nr.289-

11/18 të datës 17.05.2018, kundër të akuzuarve D.B dhe G.B që të dy nga nga Prizren të cilët i 

ka akuzuar për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë në tentativë nga neni 327 par.1 lidhur me 

nenin 28 dhe 31 të KPK-së. Ndërsa në seancën e shqyrtimit fillestar të dt.10.06.2019, i 

akuzuari D.B ka deklaruar se e pranon fajësinë,  mirëpo Prokurori i Shtetit ka kundërshtuar një 

gjë të tillë pasi veprën penale e ka kryer në bashkëkryerje me të akuzuarin G.B ku i njëjti nuk e 

ka pranuar veprën penale për të cilin akuzohet dhe i ka propozuar gjykatës që të vazhdohet me 

shqyrtim gjyqësor, gjykata me aktvendim e ka refuzuar pranimin e fajësisë të të akuzuarit D.B 

dhe ka proceduar më tutje. 
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          Prokurori i Shtetit Naim Gashi në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se mbetet në 

tërësi pranë aktakuzës e cila është vërtetuar edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor si në prova 

materiale edhe atë personale. Gjendja faktike e përshkruar në aktakuzë u vërtetua sidomos nga 

deklarata e të dëmtuarës e cila e ka përshkruar në mënyrë të saktë se si ditën kritike e njëjta ka 

qenë në shtëpi së bashku me familjen e saj, kanë dëgjuar një zhurmë ku më pas kanë dalur në 

dhomën tjetër dhe kanë vërejtur se dritarja ka qenë e hapur dhe se perosnat e panjohur kanë 

tentuar të hyjnë në shtëpi. Njëjtë sikur e dëmtuara rastin e ka përshkruar edhe i akuzuari D.B, i 

cili nuk e ka mohuar faktin se ditën kritike janë takuar fillimisht me të akuzuarin G.B dhe se në 

koordinim apo bashkëveprim kanë shkuar tek shtëpia e të dëmtuarës dhe duke i ndarë rolet 

kanë hyrë brenda në oborr, ku i akuzuari G.B ka pritur në oborr dhe ka vëzhguar ndërsa i 

akuzuari D.B fillimisht ka hapur roletnën pastaj edhe dritaren ku para se të hyj brenda në shtëpi 

ka pohuar se ka dëgjuar një zhurmë dhe pasi e kanë dëgjuar zhurmën së bashku me 

bashkëkryersin tjetër G. largohen nga vendi i ngjarjes. Nga fotodokumentacioni i cili është i 

bashkëngjitur në shkresat e lëndës konstatohet se në vendin e ngjarjes janë gjetur edhe gjurmë 

të këpucave e të cilat gjurmë pas një kontrolle që është kryer në shtëpi përputhen me të të 

akuzuarëve. Andaj, konsiderojnë se në tërësi nga të cekurat më lartë është vërtetuar gjendja 

faktike si dë dispozitiv të aktakuzës, i propozojnë gjykatës që të akuzuarit ti shpall fajtor për 

veprën penale veprën penale vjedhje e rëndë në tentativë nga neni 327 par.1 lidhur me nenin 28 

dhe 31 të KPK-së dhe të njëjtit ti dënoj sipas ligjit. 

 

         E dëmtuara L.B, ka deklaruar se nuk do të paraqes kërkesë pasurore-juridike sepse 

në shtëpinë e saj vetëm një dritare është dëmtur gjatë hyrjes në shtëpinë e saj për të vjedhur dhe 

meqë asgjë tjetër nuk është marrë nuk do të paraqet kërkesën pasurore-juridike. 

    

         I akuzuari D.B, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se përkundër faktit që gjykata 

e ka refuzuar një gjë të tillë, ai ka pranuar fajësinë për të cilën vepër ngarkohet, e ka kryer së 

bashku me G., është i gjendjes së dobët ekonomike, i pa punë, premton se në të ardhmen nuk 

do të kryej më vepra që janë në kundërshtim me ligjin dhe ka kërkar nga gjykata që ti shqiptoj 

dënim sa më të butë. 

 

         I akuzuari G.B, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nuk e ndien veten fajtor 

sepse nuk e ka kryer këtë vepër për të cilën ngarkohet dhe kërkon nga gjykata që të lirohet nga 

akuza. 

 

         Gjykata në shqyrtimin gjyqësor ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

 

          Se me datë 22.12.2017, rreth orës 17:30-18:00h në rr. “...” e cila gjendet përballë hotel 

“...” në lagjen ... në Prizren, saktësisht në shtëpinë e të dëmtuarës L.B, të pandehurit D.B dhe 

G.B, kanë tentuar të vjedhin në shtëpinë e lartëcekur, të njejtit duke vepruar në bashkëveprim 

dhe me qëllim që vetes ti sjellin dobi pasurore të kundërligjshme, duke menduar se nuk gjendej 

në shtëpi, të njejtit fillimisht i ndajnë rolet, i pandehuri G. bënë roje të shtëpisë, ndërsa i 

pandehuri tjetër D. me përdorimin e forcës fizike e hap dritaren e plastikes ku hyn brenda në 

shtëpi, kontrollon dhomën dhe në momentin kur ka dëgjuar zhurmën e të dëmtuarës, i njejti ik 

nga shtëpia duke mos marrë asgjë dhe bashkë me G.B i cili ka qenë me veturëne  tij të markës 

“...” me targs të regjistrimit të Shqipërisë largohen nga vendi i ngjarjes, me ç’rast u vërtetua se 

të akuzuarit kanë kryer veprën penle vjedhje e rëndë në tentativë nga neni 327 par.1 lidhur me 

nenin 28 dhe 31 të KPK-së. 

 

         Përkundër faktit se të akuzuarit D.B i cili në shqyrtimin fillestar ka pranuar fajsin pasi qe 

i njëjti ka deklaruar se me të akuzuarin G. B kanë kryer vepren penale për të cilën akuzohen, 
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gjykata nuk e ka pranuar pranimin e fajsisë të akuzuarit në fjalë, kurse i akuzuari tjeter G.B, 

nuk e ka pranuar fajësinë dhe ka mohuar se e ka kryer vepren penale për të cilën akuzohet, 

gjykata gjendjen faktike sipas aktakuzës e ka vërtetuar nga provat e shtjelluara në shqyrtimin 

kryesorë.  

 

           Është i pamohueshëm fakti se i akuzuari D.B me të akuzuarin G.B, kanë kryer veprën 

penale për të cilën akuzohen. E gjithë ngjarja ka ndodhur ku të akuzuarit paraprakisht janë 

takuar para orës 16:00, tek shkolla “…”, në lagjën … dhe me veturën e Ganiut, “…”, me targa 

të Republikës së Shqipërisë, dhe pasiqë e kanë parkuar veturën në një livadh, kanë vazhduar 

rrugën në drejtim të shtëpisë ku edhe kanë tentuar që të kryejnë veprën penale për të cilën 

akuzohen. Të akuzuarit nuk kanë arritur që ta përfundojnë veprën e filluar penale, pasiqë 

brenda në shtëpi kanë qenë familjarët, e për të cilët të akuzuarit nuk kanë menduar që ndodhen 

në shtëpi pasiqë në afërsi të shtëpisë ka pasur dasëm, dhe të njëjtit kanë menduar se familjarët 

nuk ndodhen në shtëpi dhe në momentin kur kanë kuptuar se mbrenda gjenden familjarët, të 

akuzuarit kanë ikur, duke e lënë të thyer dritaren e shtëpisë përmes të cilës kanë tentuar të 

hyjnë për të kryer veprën penale të mbetur në tentativë. 

 

Këtë fakt e pohon edhe vetë i akuzuari D.B edhe në seancën e shqyrtimit gjyqësor  i cili 

e përshkruan në detaje ngjarjen e ndodhur në ditën kritike. Gjykata i dha besimin e plotë 

deklaratës së të akuzuarit D.B të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, për shkak se ngjarja në fjalë 

ndërlidhet me deklaratën e dëshmitares- të dëmtuarës L.B. 

 

           Në këtë çështje penale gjykata ka dëgjuar dhe dëshmitaren- të dëmtuarën L.B, e cila 

është propozuar nga ana e Prokurorit të Shtetit të deklarohet sa i përket kësaj çështje penale. 

Deklaratës së saj si dëshmitare gjykata ia dha besimin pasi që kjo deklaratë pasqyron në tërësi 

ngjarjen se si ka ndodhur, e njëjta ka theksuar se në ditën kritike kur ajo ka qenë duke ndenjur 

me familjarët e saj, kanë ndëgjuar një zhurmë ku pastaj kanë dalur dhe kanë vërejtur se dritarja 

ka qenë e hapur dhe e prishur, dhe dy persona janë larguar duke vrapuar nëpër  oborrin e saj. 

Deklarata e L.B ka qenë bindëse për gjykatën dhe në përputhje edhe me deklarimet e të 

akuzuarit D.B i cili gjatë deklaratës së tije dhënë në shqyrtim gjyqësor e ka pranuar se e ka 

hyrë për të vjedhur në shtëpinë e të dëmtuarës L.B. 

 

           Gjykata pas adminsitrimit të provave veç e veç dhe pas vlersimit të tyre nuk ka pranuar 

mbrojtjen e akuzuarit G.B, me arsyetim se nuk është fajtor për veprën penale me të cilën 

ngarkohet ngase ditën kritike D. më ka parë tek shkolla duke i pritur fëmijët. Gjykata nuk i 

kushtoj besim kësaj deklarate pasi që mbrojtja e këtillë nuk është e pranueshme dhe bindëse 

për gjykatën dhe se i akuzuari ka për qëllim që ti shmanget përgjegjsisë penale, sepse i 

akuzuari dhe gjatë tërë kohës është thirur në atë se nuk ka qenë prezent në ditën kur është 

tentuar të kryhet vepra penale, por këtë fakt të njëjtit prej fillimit të procedurës e gjer tek 

shqyrtimi kryesor nuk kanë qenë në gjendje të sigurojnë ndonjë provë, andaj edhe gjykata 

mbrojtjes së tillë nuk i kushtoj besim, pasi që është edhe në kundërshtim me deklaratat e të 

akuzuarit D.B, i cili e përshkruan në detaje se si është tentuar të kryhet vepra penale dhe me të 

njëjtën deklaratë përputhet edhe deklarata e të dëmtuarës e cila, në momentin kur ka ndëgjuar 

zhurmë, ka parë dy persona duke ikur, e cila edhe është pjesë e shkresave të lënëds e cila në 

tërësi dëshmon të kundërtën. 
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           Andaj si rekapitullim i gjithë kësaj që u theksua, gjykata nga provat e administruara në 

shqyrtimin gjyqësor, ka vërtetuar se në veprimet e të akuzuarëve D.B dhe G.B, qëndrojnë të 

gjitha elementet e veprës penale vjedhje e rëndë në tentativë  nga neni 327 par.1 lidhur me 

nenin 28 dhe 31 të KPK-së, dhe të njëjtit i ka shpallur fajtor dhe iu ka shqiptuar dënimin 

sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

           Të gjitha këto bazohen nga deklarata e dëshmitarit- të dëmtuarit L. B të dhënë në 

shqyrtim gjyqësor, po ashtu edhe  nga pranimi i të akuzuarit D.B, i cili ka pranuar se e ka hyrë 

në shtëpinë e të dëmtuarës L. B për të vjedhur, janë plotësisht në përputhje në njëra me tjetrën 

po ashtu edhe nga shkresat tjera në lëndë.  

 

           Pra të akuzuarit para se të kryejnë veprën penale të vjedhjes së rënd në tentativ në 

momentin kritik, paraprakisht janë marrë veshë dhe janë pregaditur për një veprim të tillë duke 

e zgjedhur kohën, mjetet dhe vendin për kryerjen e veprimeve kundërligjore ashtu që nga 

shtëpia e dëmtuarës i pandehuri bënë rojë i pandehuri Durim me forcë e hap dritaren e 

plastikës, dhe pasiqë kontrollon dhomën në momentin kur dëgjon zhurmën e të dëmtuarës, i 

njëjti ikë nga shtëpia duke mos marrur asgjë nga shtëpia dhe kanë ikur së bashku me G.B, të 

gjitha këto veprime të akuzuarit i kanë ndërmarrur me qëllim të përvetsimit të kundërligjshëm 

të pasurisë së huaj nga e cila rezulton se veprimet e këtilla kanë kryer me dashje direkte, sepse 

kanë qenë të vetëdijshëm për veprimet e veta dhe kanë dëshiruar kryerjen e saj. Pra në rastin 

konkret gjykata në këtë mënyrë edhe ka vërtetuar përgjegjsinë e tyre penalo juridike. 

 

          Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i morri parasysh të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 73 të KPK-së, të cilët ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, duke mos 

gjetur asnjë rrethanë rënduese, si rrethana lehtësuese për të akuzuarin D.B gjykata morri 

parasysh faktin se  i njëjti është penduar për veprimet e ndërmarrura, ka kërkuar falje para 

gjykatës, sjellja korrekte e të akuzuarit gjatë zhvillimit të procedurës, pendimi i tij për kryerjen 

e veprës penale, premtimin se në të ardhmen do të përmbahet nga veprimet e këtilla 

kundërligjore, është i pa punë. Ndërsa për të akuzuarin G.B, si rrethana lehtësuese gjykata mori 

parasysh, sjelljet korekte të akuzuarit, është mbajtës i familjes. Gjykata sipas detyrës zyrtare 

nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e papranueshme. Andaj bazuar në të gjitha këto gjykata u ka 

shqiptuar dënimin si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

         Sipas bindjes së gjyqtarit gjykues, dënimi ndaj të akuzuarve, duke i marrë për bazë 

rrethanat e përmendura më lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale 

dhe shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarve. 

 

         Gjyqtari gjykues, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe 

qëllimi i dënimit, nga neni 41 të KPK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarve nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëj rehabilitimin e tyre, të parandalojë personat 

tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen 

e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

         Vendimi mbi  shpenzimet e procedurës është marr në kuptim të nenit 450 të KPPK-së. 

 

         Vendimi mbi udhëzimin juridik në kontest të rregullt juridik civil u mbështet në nenin 

463 par.2 i KPPK-së.  
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          Vendimi për programin e kompensimit  të viktimave të krimit është marrë në kuptim të 

nenit 39 parag.3 pika 1 të Ligjit me numër 05/L-036. 

 

         Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 
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G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Gani  Kastrati 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 


