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Numri i dokumentit:     00548329 

 

 

                           P.nr.149/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

  

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Valbone Xheladini, 

procesmbajtëse,  në lenden penale kundër të akuzuarve U.T, L.B, A.D, dhe B.S, të gjithë nga 

...., për shkak të veprës penale të vjedhjes të rëndë në bashkë kryerje nga neni 327 par.1 pika 

1.1 e lidhur me nenin 31 të KP-ës, dhe kundër B.M për shkak të veprave penale vjedhje e rëndë 

në bashkë kryerje nga neni 327 par.1 pika 1.1 e lidhur me nenin 31 të KP-ës dhe veprës penale 

të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 pika 1.1 të KP-ës, sipas aktakuzës të Prokurorisë 

Themelore në Prizren PP.nr.565/2014 të datës 17.01.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor 

në prezencën e Prokurorit të shtetit në Prizren Musli Gashi, të akuzuarve dhe  mbrojtësve të 

akuzuarve avokat B.Gj, avokat M.Sh dhe avokat O.R, me datë 10.06.2019 morri dhe publikisht 

shpalli  këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

 Të akuzuarit: 

 

1.U.T, nga i ati J. dhe nëna F. e lindur B., i lindur me datë ... në ..., tani jeton në ..., 

rruga “..., ... ... ka të kryer shkollën e mesme,  punëtor pranë kompanisë së sigurimit “....” në ..., 

i martuar, baba i ... fëmijëve, gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës.  

 

2.L.B, nga i ati M. dhe nëna Gj. e lindur J., i lindur me datë .... në ...., me banim në 

rrugën “...”, Lagja ..., punëtor, i pa martuar, i gjendjes së mesme ekonomike shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës.  

 

3. A.D, nga i ati I. dhe nëna H. e lindur Z., i lindur me datë ... në ..., ku edhe tani jeton, 

rruga “...”, nr...., ka të kryer shkollën fillore, punëtor në bastorën sportive “...”, në ..., i pa 

martuar, i gjendjes së mesme ekonomike shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

4. B. M, nga i ati B. dhe nëna H. e lindur M., i lindur me datë .... në ..., me banim në 

rrugën “...” Lagja ..., ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i pa martuar, i gjendjes së mesme 

ekonomike shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 
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5, B.S, nga i ati G. dhe nëna L. e lindur Sh., i lindur me datë .... në ..., ku edhe tani jeton 

rruga “....”, nr....., ka të kryer shkollën e mesme, kuzhinier, i pa martuar, i gjendjes së mesme 

ekonomike shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovë 

Të akuzuarit: 

 

U.T, L.B, A.D, B.M dhe B.S,  
 

JANË    FAJTOR  

  

I.Me datë të pavërtetuar gjatë muajit korrik të vitit 2012 të akuzuarit, në bashkë punim 

të veprimeve në mes vete deri sa po ktheheshin nga .... në fshatin ...., Komuna e .... të akuzuarit 

me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, kishin depërtuar 

me forcë në hapësirat e mbyllura të shtëpisë së të dëmtuarit F.I i cili gjendet me punë të 

përkohshme në Gjermani për të cilën shtëpi e ka mbikëqyrur ankuesi I. M, të akuzuarit: B. M, 

L.B, pasi që kanë depërtuar në hapësirat e shtëpisë së të dëmtuarit duke e hapur me një 

kaçavide dritaren e kuzhinës nga ana e pasme kanë depërtuar në hapësirat e shtëpisë duke 

demoluar dhomat dhe më pas marrin një TV plazma, kurse të akuzuarit: A.D., U.T. dhe B.S 

kanë bërë sigurimin derisa të akuzuarit tjetre kryenin vjedhje, duke i shkaktuar të dëmtuarit 

dëme të konsiderueshme materiale,  

 

 Këso dore  në bashkë kryerje kanë kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 

327 par.1 pika 1.1. lidhur me nenin 31 të KP-ës.  

 

 I akuzuari B. M,  

 

 II.Me datë 11.01.2014 rreth orës 19,40 i akuzuari B. M, me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, kishte depërtuar me forcë n hapësirat e 

mbyllura të shtëpisë së të dëmtuarit A. K përmes dritares së tavanit, duke e thyer dritaren e 

shtëpisë, duke i demoluar dhomat dhe më pas kishte marr gjësende me vlerë si: ari, bizhuteri 

orë dore, me çka të dëmtuarit i shkakton dëm të konsiderueshme materiale,  

 

 Këso dore ka kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 pika 1.1 të 

KP-ës.   

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 7,41,43 par.1 pika 1.2 dhe.1.3, 45, 46, 73, 74, 75, 76 

dhe nenit 327 par.1 nën par.1.1 e lidhur me nenin 31 të KP-ës, të akuzuarve ju  shqipton: 

 

 

 Të akuzuarit të pare U.T: për veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 

pika 1.1. lidhur me nenin 31 të KP-ës, të përshkruar më gjerësisht nën pikën I të dispozitivit të 

aktgjykimit 

 

DËNIM ME GJOBË  

 

Në shumë prej 500 (pesëqinde)  euro, të cilën shumë i akuzuari është i obliguar ta 

paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqëshmërisë së këtij aktgjykimi, në rast se dënimi i 

shqiptuar me gjobë nuk mund të ekzekutohet i njejti zëvendësohet me denim burgim duke 

llogaritur për çdo 20 euro 1 ditë burgë, respektivitisht 25 ditë burg, dhe  
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Si zëvendëim i dënimit të shqiptuar me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muajve, komform nenit 47 të KP,      

 

DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000 (njëmijë)  euro, të cilën shumë i akuzuari 

është i obliguar ta paguaj në dy kiste të barabarta dhe ate kistin e pare në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqëshmërisë së këtij aktgjykimi, ndërsa kistin e dytë në afat prej 30 ditësh pas 

pagesës të kistit paraprak, në rast se dënimi i shqiptuar me gjobë si zëvendësim i dënimit me 

burgim nuk mund të ekzekutohet i njejti zëvendësohet me denim burgim në kohëzgajtje prej 6 

(gjashtë) muajve,  

 

Të akuzuarit të dytë L.B: për veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 

pika 1.1. lidhur me nenin 31 të KP-ës, të përshkruar më gjerësisht nën pikën I të dispozitivit të 

aktgjykimit 

 

DËNIM ME GJOBË  

 

Në shumë prej 500 (pesëqinde)  euro, të cilën shumë i akuzuari është i obliguar ta 

paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqëshmërisë së këtij aktgjykimi, në rast se dënimi i 

shqiptuar me gjobë nuk mund të ekzekutohet i njejti zëvendësohet me denim burgim duke 

llogaritur për çdo 20 euro 1 ditë burgë, respektivitisht 25 ditë burg, dhe  

 

Si zëvendëim i dënimit të shqiptuar me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muajve, komform nenit 47 të KP,      

 

DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000 (njëmijë)  euro, të cilën shumë i akuzuari 

është i obliguar ta paguaj në dy kiste të barabarta dhe ate kistin e pare në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqëshmërisë së këtij aktgjykimi, ndërsa kistin e dytë në afat prej 30 ditësh pas 

pagesës të kistit paraprak, në rast se dënimi i shqiptuar me gjobë si zëvendësim i dënimit me 

burgim nuk mund të ekzekutohet i njejti zëvendësohet me denim burgim në kohëzgajtje prej 6 

(gjashtë) muajve,  

 

Të akuzuarit të tretë A.D: për veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 

pika 1.1. lidhur me nenin 31 të KP-ës, të përshkruar më gjerësisht nën pikën I të dispozitivit të 

aktgjykimit 

 

DËNIM ME GJOBË  

 

Në shumë prej 500 (pesëqinde)  euro, të cilën shumë i akuzuari është i obliguar ta 

paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqëshmërisë së këtij aktgjykimi, në rast se dënimi i 

shqiptuar me gjobë nuk mund të ekzekutohet i njejti zëvendësohet me denim burgim duke 

llogaritur për çdo 20 euro 1 ditë burgë, respektivitisht 25 ditë burg, dhe  

 

Si zëvendëim i dënimit të shqiptuar me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muajve, komform nenit 47 të KP,      

 

DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000 (njëmijë)  euro, të cilën shumë i akuzuari 

është i obliguar ta paguaj në dy kiste të barabarta dhe ate kistin e pare në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqëshmërisë së këtij aktgjykimi, ndërsa kistin e dytë në afat prej 30 ditësh pas 

pagesës të kistit paraprak, në rast se dënimi i shqiptuar me gjobë si zëvendësim i dënimit me 
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burgim nuk mund të ekzekutohet i njejti zëvendësohet me denim burgim në kohëzgajtje prej 6 

(gjashtë) muajve,  

 

Të akuzuarit të katërt B. M:  

 

për veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 pika 1.1. lidhur me nenin 31 

të KP-ës, të përshkruar më gjerësisht nën pikën I të dispozitivit të aktgjykimit 

 

DËNIM ME GJOBË  

 

Në shumë prej 500 (pesëqind)  euro, dhe  

 

DËNIM ME BURGIM  

 

Në kohëzgjatje prej 6 (tre) muajve,  

 

për veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 pika 1.1. të KP-ës, të 

përshkruar më gjerësisht nën pikën II të dispozitivit të aktgjykimit 

 

DËNIM ME GJOBË  

 

Në shumë prej 500 (pesëqind)  euro, dhe  

 

DËNIM ME BURGIM  

 

Në kohëzgjatje prej 6 (tre) muajve,  

 

Komform nenit 80 par.1 dhe 2 pika 2.2 të KP, të akuzuarit B.M i shqipton DËNIMIN 

UNIK  

 

DËNIM ME GJOBË  

 

Në shumë prej 1000 (njëmijë)  euro, dhe  

 

DËNIM ME BURGIM  

 

Në kohëzgjatje prej 11 (njëmdhjetë) muajve,  

 

Të akuzuarit të pestë B.S: për veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 

pika 1.1. lidhur me nenin 31 të KP-ës, të përshkruar më gjerësisht nën pikën I të dispozitivit të 

aktgjykimit 

 

DËNIM ME GJOBË  

 

Në shumë prej 500 (pesëqinde)  euro, të cilën shumë i akuzuari është i obliguar ta 

paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqëshmërisë së këtij aktgjykimi, në rast se dënimi i 

shqiptuar me gjobë nuk mund të ekzekutohet i njejti zëvendësohet me denim burgim duke 

llogaritur për çdo 20 euro 1 ditë burgë, respektivitisht 25 ditë burg, dhe  
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Si zëvendëim i dënimit të shqiptuar me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muajve, komform nenit 47 të KP,      

 

DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000 (njëmijë)  euro, të cilën shumë i akuzuari 

është i obliguar ta paguaj në dy kiste të barabarta dhe ate kistin e pare në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqëshmërisë së këtij aktgjykimi, ndërsa kistin e dytë në afat prej 30 ditësh pas 

pagesës të kistit paraprak, në rast se dënimi i shqiptuar me gjobë si zëvendësim i dënimit me 

burgim nuk mund të ekzekutohet i njejti zëvendësohet me denim burgim në kohëzgajtje prej 6 

(gjashtë) muajve,  

 

Obligohen të akuzuarit të paguajnë shpenzimet në emër të paushallit gjyqësor dhe ate 

secili veç e veç shumën prej 30 euro, dhe në emër të mbrojtjes së viktimave po ashtu secili veç 

e veç shumën nga 30 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmrisë të 

këtij aktgjykimi, nën kërcnim të ekzekutimit të dhunshëm.  

 

Të dëmtuarit A. (V) K, nga …, rruga “….”, p.nr., dhe I.F, nga fshati …, Komuna e …, 

për realizimin e kërkesës pronësoro juridike udhëzohen në kontest të rregullt civil. 

 

 

    A  r  s  y  e  t  i  m 
 

 Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzat  

PP.nr.565/2014 të datës 17.01.2019,  kundër të akuzuarve U.T, L.B, A.D, dhe B.S, të gjithë 

nga ..., për shkak të veprës penale të vjedhjes të rëndë në bashkë kryerje nga neni 327 par.1 

pika 1.1 e lidhur me nenin 31 të KP-ës, dhe kundër B.M për shkak të veprave penale vjedhje e 

rëndë në bashkë kryerje nga neni 327 par.1 pika 1.1 e lidhur me nenin 31 të KP-ës dhe veprës 

penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 pika 1.1 të KP-ës, 

 

Prokurori i shtetit Musli Gashi në fjalën e tij përfundimtare deklaron: me vetë 
pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve e i cili pranim ka mbështetje të plote ne provat 
dhe materiale të cilat i përmban aktakuza është vërtetuar se gjendja faktike e përshkruar si ne 
dispozitiv nën 1 dhe 2 është konstatuar drejtë. 

 

Dhe nga kjo rezulton se provat në të cilat ishte bazuar aktakuza janë prova të 
besueshme dhe tip mjaftueshme, se në veprimet e të pandehurve inkriminohen elementet e 
veprave penale e cila i vihet në barrë. Andaj pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor 
administrimit të provave i propozoj gjyqtarit gjykues duke mare parasysh pranimin e fajësisë 
nga ana e të pandehurve, kohen e kryerjes sit veprës penale si dhe rrethanat tjera specifike not 
rastin konkret me rastin e caktimit të lartësisë dhe llojit të dënimit. 

I  dëmtuari I. F, në fjalën e tij përfundimtare deklaron se si pale e dëmtuar nuk parashtron 
kërkesë pronësore juridike. 
 

Mbrojtësi i të akuzuarit U.T av. B.Gj në fjalën e tij përfundimtare deklaron: i mbrojturi 
im që në fillim kanë treguar bashkëpunim dhe korrektësi në këtë, procedurë penale po ashtu edhe 
vepra penale e cila është kryer një kohe e gjatë i njëjti e ka pranuar vullnetarisht pa kurrfarë 
presion, andaj i propozojmë gjykatës qe gjatë shqiptimit të dënimit të merr parasysh rrethanat 
lehtësuese pasi është person familjar , babë i 2 fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, dhe 
kërkojmë qe dënimi i shqiptuar nga ana e gjykatës të jetë dënim proporcional. 

 
I akuzuari U.T në tersi pajtohet në fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij , dhe për 
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momentin nuk ka tjetër çka te shtoj . 
 

Mbrojtësi i të akuzuarit L.B av. M.Sh në fjalën e tij përfundimtare deklaron: duke pasur 
parasysh se i mbrojturi im vullnetarisht ka pranuar veprën qe i vihet në barë, gjykatës i propozoj 
që me rastin e caktimit te llojit dhe lartësisë së dënimit te merr parasysh të gjitha rrethanat 
lehtësuese që shkojnë në favor të mbrojturit tim , duke pasur parasysh se vepra penale dhe 
koha e kryerjes se kësaj vepre ka qenë ne vitin 2012 ndërsa  në kohen kur mbahet gjykimi kemi 
dispozita te reja penale lidhur me veprën që i ngarkohet në barë gjykatës i propozoj që me 
rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit ti shqiptoj dispozita që shkoj në favor të 
mbrojturit tim 

 
I akuzuari L.B në tersi e përkrah dhe e mbështet fjalën përfundimtare të mbrojtësit të 

tij dhe për momentin nuk ka tjetër çka të shtoj.  

I akuzuari A.D në fjalën e tij përfundimtare deklaron e pranoj veprën penale e cila më 
vihet në barrë, pendohem thelle për kryerjen e të njëjtës , i premtoj gjykatës që në të ardhmen 
do te jem më i kujdesshëm dhe do të përmbahem nga veprimet e tilla, e po ashtu pos te cekurave 
më lartë i propozoj gjykatës që me rastin e marrjes se vendimit mbi llojin dhe lartësinë e 
dënimit , të ketë parasysh edhe faktin se në kohen e kryerjes se veprës penale kemi qenë tepër te 
ri, unë në ndërkohë kam krijuar familjes time , dhe me punën time të punëtorit kujdesem për 
mirëqenien dhe ekzistencën e familjes, andaj konsideroj dhe i propozoj gjykatës që të gjitha të 
cekurat me lartë gjykata ti merr parasysh me rastin e manjës së vendimit mbi llojin dhe 
lartësinë e dënimit 

I akuzuari B.M në fjalën e tij përfundimtare deklaron: pendohem thellë për veprimet e 
kryera, por i propozoj gjykatës që me rastin e marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e 
dënimit të ketë parasysh moshën time tepër të re, sa po i kam mbushur 18 vite e disa muaj, po 
ashtu edhe pranimin vullnetar të fajësisë, për të dy veprat penale, të gjitha këto të cekurat më 
lartë si dhe premtimin tim që në të ardhmen do të jem më i kujdesshëm dhe do të përmbahem 
nga veprimet e tilla, të gjitha këto rrethana konsideroj dhe i propozoj gjykatës që ti merr si 
rrethana lehtësuese me rastin e marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit.  

Mbrojtësi i të akuzuarit B.S, avokat O.R në fjalën e tij përfundimtare deklaron: me 
pranimin e veprës penale nga ana e të akuzuarit B.S konsideroj se edhe ai si bashkë kryerës i 
veprës penale duhet të përgjigjet penalisht. I njëjti gjithnjë ka qenë i disiplinuar dhe i është 
paraqitur gjithnjë, ka qenë korrekt për zhvillimin normal të procedurës penale. Pasi që e 
pranoi veprën penale i propozoj gjykatës që merr rrethanë lehtësuese me rastin e marrjes së 
vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit.   

I njëjti është i punësuar dhe me të ardhurat që i siguron si punëtor kuzhine, është 
mbajtës i vetëm i familjes, e po ashtu edhe në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë tepër 
i ri në moshë.  

 I akuzuari B.S në fjalën e tij përfundimtare deklaron: që në tërësi e përkrah dhe e 
mbështet fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij dhe për momentin nuk ka tjetër çka të shtoj 
pos faktit dhe rrethanës që kjo ka qenë hera e parë që ka ra në konflikt me ligjin dhe që nga 
ajo kohë e deri më sot asnjëherë tjetër nuk ka pasur konflikt me ligjin.   
 

 Gjykata në shqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

  

Të akuzuarit U.T, L.B, A.D, B.M dhe B.S, me datë të pavërtetuar gjatë muajit korrik 

të vitit 2012 të akuzuarit, në bashkë punim të veprimeve në mes vete deri sa po ktheheshin nga 

... në fshatin ..., Komuna e .... të akuzuarit me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete 

apo për personin tjetër, kishin depërtuar me forcë në hapësirat e mbyllura të shtëpisë së të 
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dëmtuarit F.I i cili gjendet me punë të përkohshme në Gjermani për të cilën shtëpi e ka 

mbikëqyrur ankuesi I. M, të akuzuarit: B.M, L.B, pasi që kanë depërtuar në hapësirat e shtëpisë 

së të dëmtuarit duke e hapur me një kaçavide dritaren e kuzhinës nga ana e pasme kanë 

depërtuar në hapësirat e shtëpisë duke demoluar dhomat dhe më pas marrin një TV plazma, 

kurse të akuzuarit: A. D, U.T dhe B.S kanë bërë sigurimin derisa të akuzuarit tjetre kryenin 

vjedhje, duke i shkaktuar të dëmtuarit dëme të konsiderueshme materiale,  

 

 I akuzuari B. M,  

 

 II.Me datë 11.01.2014 rreth orës 19,40 i akuzuari B. M, me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, kishte depërtuar me forcë n hapësirat e 

mbyllura të shtëpisë së të dëmtuarit A. K përmes dritares së tavanit, duke e thyer dritaren e 

shtëpisë, duke i demoluar dhomat dhe më pas kishte marr gjësende me vlerë si: ari, bizhuteri 

orë dore, me çka të dëmtuarit i shkakton dëm të konsiderueshme materiale,  

 

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

akuzuarve dhe ate të dy të akuzuarit në shqyrtimin gjyqësor vullnetarisht kanë pranuar fajin, 

për shkak së cilës gjykata fare nuk ka administruar provat e propozuara. Sipas detyrës zyrtare 

gjykata nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e pa pranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka 

vërtetuar se të akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprat penale 

të cilat ju vihen në barrë dhe 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 akuzuarit kanë qenë të njoftuar me të gjitha provat materiale. Gjykata ka ardhur në 

përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve është bërë në pajtim me neni 248 të 

KPPK-ës dhe faktet që përmban aktakuza  në veprimet e te akuzuarve formohen të gjitha 

elementet e veprave penale dhe ate për të  akuzuarit U.T, L.B, A.D, dhe B.S, elementet e 

veprës penale vjedhje e rëndë në bashkë kryerje nga neni 327 par.1 nën par.1.1 e lidhur me 

nenin 31 të KP-së, dhe për të akuzuarin B.M, për shkak të dy veprave penale dhe ate veprës 

penale vjedhje e rëndë në bashkë kryerje nga neni 327 par.1 nën par.1.1 e lidhur me nenin 31 të 

KP-së dhe veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 nën par.1.1 paraprakisht duke 

vërtetuar përgjegjësin e tyre penalo juridike për veprat penale që ju vihen në barë. 

 

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

rënduese dhe lehtësuese në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KPK të cilët ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, duke mos gjetur rrethana rënduese si rrethanë 

lehtësuese janë marrë faktet se të akuzuarit kanë bashkëpunuar me organet gjyqësore që nga 

faza fillestare, të njëjtit kanë pranuar fajësinë për veprën penale, janë të moshës së re, pendimet 

e tyre për veprën penale që e kanë kryer, konform  nenit 74 gjykata ka marr parasysh rrethanat 

personale dhe karakterin e personave të dënuar, moshën e të njëjtëve, bashkë punimin e 

përgjithshëm të personave të dënuar me gjykatën, bashkë punimi i personave të dënuar në 

hetimin në ndjekjen penale, pranimin e fajësisë, keq ardhjen e shfaqur nga personat e dënuar, 

sjelljen e personave të dënuar pas kryerjes së veprës penale, andaj  gjykata të akuzuarit i shpalli 

fajtor dhe ju shqiptoj dënimet dhe ate të akuzuarve U.T, L.B, A.D, dhe B.S, për veprën penale 

të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 pika 1.1. lidhur me nenin 31 të KP-ës,  secilit veç e veç 

dënimin me gjobë në shumë prej 500 (pesëqinde)  dhe si zëvendëim i dënimit të shqiptuar me 

burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, komform nenit 47 të KP, dënimin me gjobë  në 

shumë prej 1000 (njëmijë)  euro, ndërsa të akuzuarit B. M, për veprat penale dhe ate për veprën 

penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 pika 1.1. lidhur me nenin 31 të KP-ës dhe 

veprën penale për veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 pika 1.1. të KP-ës, i 

shqiptoi dënimin unik dhe ate dënimin me gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë)  euro, dhe 
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dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 11 (njëmdhjetë) muajve, paraprakisht duke I shqiptuar 

dënimet veç e veç për secilën vepër penale duke vërtetuar përgjegjësin e tyre penalo juridike, si 

dhe duke menduar se dënimi i shqiptuar ju përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tyre, peshës 

dhe pasojave të veprave penale të shkaktuara, duke menduar se me këtë dënim do të arrihet 

qëllimi i dënimit që në të ardhmen do të jenë më të kujdesshëm dhe do të përmbahen nga 

veprimet e tilla.     

 

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

dhe 451 të KPPK-ës.  

  

Vendimin mbi kërkesën pronësoro juridike gjykata e bazoi në kuptim të nenit 463 të 

KPPK-ës. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.149/2018 të datës 10.06.2019 

 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari  

Valbone Xheladini                                                                                               Luan Berisha  

 

 

UDHËZIM JURIDIK: 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. 

 

 


