
                                 P.nr.83/2008 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

  

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Naxhiz Sharani 

procesmbajtëse,  në lenden penale kundër të akuzuarve B.C, B.Zh, B.Xh, A.S dhe T.I, të gjithë 

nga Gjakova, për shkak të veprës penale në bashkë kryerje vjedhja e rëndë  nga neni 253 par.1 

nën paragrafi 1 lidhur me nenin 23 KPK-ës, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren 

PP.nr. 2137/2007 të datës 19.09.2007, pas mbajtjes të shqyrtimit kryesor publik në pranin e 

prokurores së shtetit Elfete Purova, të akuzuarave B.Zh dhe A.S, me datë 17.07.2014 morri dhe 

publikisht shpalli  këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 Të akuzuarat: 

 

1.B.ZH, nga i ati Sh. dhe nëna A., me mbiemër të vajzërisë M., e lindur me datë .. në 

Gjakovë, ku edhe jeton, rruga “...”,nr...., ka të kryer shkollën e mesme, pastrues, e martuar, e 

gjendjes së varfër ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës.  

 

2.A.S, nga i ati Sh. dhe nëna A., me mbiemër të vajzërisë H., e lindur me datë ... në Pejë, 

jeton në Gjakaovë, rruga “...”,nr..., ka të kryer tre klasë të shkollës fillore, e pa punë, e martuar, 

nënë e dy fëmijëve, e gjendjes së varfër ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës.  

 

 

JANË    FAJTORE  

 

 

Se me datë 19.02.2007, në intervalin kohor 10,00 – 12,30 min, tjetrit ia marrin pasurinë e 

luajtshme me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për veti apo për personin tjetër, duke e 

thyer me forcë bravën e derës të banesës të të dëmtuarit A.Sh, që gjendet në rrugën “...”, ..., në 

Prizren, në atë mënyrë që pasi e hapin derën e banesës depërtojnë mbrenda dhe pasi bëjnë 

rrëmujë duke i hapur ormanët që ishin në dhoma, marrin dy unaza të arit në vlerë rreth 100 euro 

dhe një kraharorë të arit në vlerë rreth 150 euro, e pastaj pa u vërejtur largohen nga vendi i 

ngjarjes. 

 

Këso dore kanë kryer veprën penale në bashkë kryerje vjedhja e rëndë  nga neni 253 

par.1 nën paragrafi 1 lidhur me nenin 23 KPK-ës,  

 

 

Andaj gjykata ne kuptim te nenit 7, 41, 49 par.1 pika 1.1, 50, 51, 52, 73, 74 dhe 75 të 

KPK-ës, te akuzuarve iu shqipton:  

 

     



DENIM ME KUSHT 

 

Të akuzuarës   B.Zh 

 

Ashtu që i vërteton dënimin me burg në kohë zgjatje prej 2 (dy) viteve, i cili dënim nuk 

do të ekzekutohet në afat prej 4 (katër) viteve, nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, 

nëse e akuzuara nuk kryen vepër të re penale. 

 

Të akuzuarës  A.S 

 

Ashtu që i vërteton dënimin me burg në kohë zgjatje prej 2 (dy) viteve, i cili dënim nuk 

do të ekzekutohet në afat prej 4 (katër) viteve, nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, 

nëse e akuzuara nuk kryen vepër të re penale. 

Obligohen të akuzuarat të paguajnë shpenzimet  e paushallit gjyqësor dhe ate secila veç 

në shumën prej 20,00 Euro. Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi.  

I dëmtuari A.Sh, nga Prizreni, rruga “...”, .. për realizimin e kërkesës pronësore juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP.nr. 

2137/2007 të datës 19.09.2007, kundër të akuzuarve B.C, B.Zh, B.Xh, A.S dhe T.I, të gjithë nga 

Gjakova, për shkak të veprës penale në bashkë kryerje vjedhja e rëndë  nga neni 253 par.1 nën 

paragrafi 1 lidhur me nenin 23 KPK-ës,  

 

 Gjykata me aktvendimin Pka.nr.156/2007 të datës 24.01.2008 pushoi procedurën penale 

ndaj të akuzuarit T.I, dhe me aktvendimin P.nr.83/2008 të datës 17.07.2014 veçoi procedurën 

ndaj të akuzuarve B.C dhe B.Xh, 

     

Prokurorja e shtetit Elfete Purova, në fjalën e saj përfundimtare deklaron: mbes në tërësi 

pranë aktakuzës PP.nr. 2137/2007 të datës 19.09.2007, të parashtruar ndaj të pandehurave B.Zh 

dhe A.S, për shkak të veprës penale në bashkë kryerje vjedhja e rëndë  nga neni 253 par.1 nën 

paragrafi 1 lidhur me nenin 23 KPK-ës, e tërë kjo ngase edhe në shqyrtimin e sotëm gjyqësor në 

tersi u vërtetua gjendja faktike e përshkruar në dispozitiv të aktakuzës, e kjo nga vet  pranimi i 

fajësisë nga ana e të pandehurave, të cilat në mënyrë vullnetare e pranuan fajësinë për veprën 

penale e cila ju vihet në barë,  si dhe në bazë të provave tjera që gjenden në shkresat e lëndës. 

Andaj propozoj gjykatës që të njëjtat të shpallen fajtore dhe të dënohen sipas ligjit, paraprakisht 

duke mare për bazë rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese.  

 

E akuzuara B.Zh, në fjalën e saj përfundimtare deklaron, e pranojë në tërësi veprën 

penale e cila më vihet në barë me aktakuzën e ngritur ndaj meje, kjo vepër ka ndodhur para 

shtatë viteve, në atë kohë kam qenë në moshë shumë të re, jam penduar në tërësi për veprën që e 

kam kryer, tani jam rehabilituar, jam martuar, dhe nga ky rast e tutje më nuk kam ra në konflikt 



me ligjin. E tërë kjo ka ndodhur që në atë kohë jam argëtuar me të akuzuarin B.C, dhe me të 

marrë  vesh që i njëjti është person i cili bie shpesh në konflikt me ligjin, jam larguar nga i njëjti, 

dhe ka qenë mu ai i cili më ka shty  që të shkaktoj veprën penale e cila më vihet në barë, I 

propozoj gjykatës që të cekurat më lartë, ti merr parasysh si rrethana lehtësuese me rastin e 

marrjes së vendimit mbi dënimin, e po ashtu edhe faktin që kam bashkëpunuar me organet e 

drejtësisë që nga fillimi, jam përgjigjur në çdo ftesë të gjykatës, dhe tani jam e punësuar, jam 

person familjar, si dhe i premtoj gjykatës që më nuk do të përsëris veprat e tilla apo të ngjashme. 

 

E akuzuara A.S, në fjalën e saj përfundimtare deklaron, në kohën kur është shkaktuar 

vepra penale e cila më vihet në barë, unë kam qenë në një shoqëri me të cilën jam shkëputur që 

një kohë të gjatë. Në kohën e cekur, kam qenë duke u argëtuar me të akuzuarin B.Xh, me të cilin 

edhe kemi konsumuar pije të ndryshme qetësuese dhe narkotike, andaj për të ardhur deri te 

mjetet materiale edhe kemi kryer vepra të kundërligjshme, që kanë ra në konflikt me ligjin, siç 

është kjo vepër e cila më vihet në barë. Jam penduar thellë për tërë këtë kohë të kaluar, po ashtu 

jam penduar edhe për veprën e shkaktuar, por pas kësaj unë nuk kam ra në konflikt me ligjin, 

pasi që jam rehabilituar, jam martuar, jam nënë e dy fëmijëve dhe jam person familjar. Më vije 

keq për tërë këtë që ka ndodhur, por atëherë në kohën e kryerjes kam qenë relativisht e re, edhe 

kjo ndoshta ka ndikuar në kryerjen e veprës penale, duke pasur parasysh mendjelehtësinë time në 

atë kohë. I propozoj gjykatës që të cekurat më lartë, ti ketë  parasysh me rastin e marrjes së 

vendimit mbi dënimin, e po ashtu edhe faktin që nga koha e kryerjes të kësaj vepre më nuk kam 

përsëritur   vepra të tilla apo të ngjashme, bashkëpunimin tim  me organet e drejtësisë si dhe 

përgjigjen time  në çdo ftesë të gjykatës, edhe përkundër asaj që jam nënë e dy fëmijëve të 

moshës së njom katër vjeçare dhe tre muaj. Andaj të gjitha këto konsideroj që janë rrethana 

lehtësuese, e po ashtu edhe fakti që i premtoj gjykatës që në të ardhmen nuk do të përsëris veprat 

e tilla apo të ngjashme. 

 

Gjykata në shqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Se me datë 19.02.2007, në intervalin kohor 10,00 – 12,30 min, të akuzuarat B.Zh dhe 

A.S, tjetrit ia marrin pasurinë e luajtshme me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për veti 

apo për personin tjetër, duke e thyer me forcë bravën e derës të banesës të të dëmtuarit A.Sh, që 

gjendet në rrugën “...”, ..., në Prizren, në atë mënyrë që pasi e hapin derën e banesës depërtojnë 

mbrenda dhe pasi bëjnë rrëmujë duke i hapur ormanët që ishin në dhoma, marrin dy unaza të arit 

në vlerë rreth 100 euro dhe një kraharorë të arit në vlerë rreth 150 euro, e pastaj pa u vërejtur 

largohen nga vendi i ngjarjes. 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarave të cilat në shqyrtimin kryesor vullnetarisht kanë pranuar fajësinë, për shkak së cilës 

gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk gjeti se ekziston 

ndonjë provë e pa pranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar se të akuzuarat kanë 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale e cila ju vihet në barrë e që 

pranimi i fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim dhe mbështetet në fakte dhe 

prova materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë, për të cilat të akuzuarat kanë qenë të njoftuar 

me të gjitha provat materiale. Gjykata ka ardhur në përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarave është bërë në pajtim me neni 248 të KPPK-ës dhe faktet që përmban aktakuza, në 



veprimet e të akuzuarave formohen të gjitha elementet e veprës penale dhe ate veprën penale në 

bashkë kryerje vjedhja e rëndë  nga neni 253 par.1 nën paragrafi 1 lidhur me nenin 23 KPK-ës,  

 

Me rastin e marrjes së dënimit ndaj të akuzuarve gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat në 

kuptim të dispozitave të nenit 73 të KPK të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së 

dënimit, si rrethanë rënduese gjykata gjeti se me këtë vepër nga të akuzuarat është shkaktuar 

dëme i pasurisë të dëmtuarit, e që si rrethanë lehtësuese është marrë pranimi i fajësisë nga ana e 

të akuzuarave, pendimi i thellë i të akuzuarave, sjellja korrekte e të akuzuarve pas kryerjes së 

veprës penale , gjerë më tani të pa gjykuar, çka nënkupton se nuk kanë ardhur ndesh me rregullat 

pozitive, komform nenit 74 dhe 75 të KPK gjykata mori  parasysh rrethanat personale dhe 

karakteri i të akuzuarave, të cilat në momentin e kryerjes të veprës kanë qenë në moshë 

relativisht të re, kanë qenë duke u argëtuar me të bashkë akuzuarit, kanë ra nën ndikimin e tyre, 

kanë bashkëpunuar vullnetarisht me gjykatën, kanë pranuar fajin, keqardhjen e shfaqur si dhe 

kanë pasur sjellje korrekte pas veprës penale të kryer andaj gjykata ju shqiptoi dënimin me kusht 

sepse konsideron se edhe me kërcënim të dënimit do të arrihet qëllimi i dënimit, prandaj i 

shqipton të akuzuarave  dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 2(dy) vitev  i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet nëse në afat prej 4 (katër) viteve, të  akuzuarat  nuk kryejnë  vepër të re penale, 

duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tyre dhe se me këtë 

dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jenë më të kujdesshëme dhe do të 

përmbahen nga veprimet e tilla.   

 

Vendimin mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim te nenit 450 

par.1 dhe 2 pika 2.6 të KPPK-ës.  

   

 Vendimin mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest civil gjykata e bazoi në kuptim të 

nenit 463 të KPPK. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.83/2008 të datës 17.07.2014 

 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari  

Naxhiz Sharani                                                                                                      Luan Berisha  

 

UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtës, Gjykatës së apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj 

gjykate. 


