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Numri i lëndës: 2018:050329 

Datë: 12.03.2019 

Numri i dokumentit:     00244184 

 

P.nr.136/18 

                                                       NË EMËR TË POPULLIT  

 

   Gjykata Themelore Prizren – dega nē Suharekē, gjyqtari Robert Tunaj,  me sek. 

Juridike  F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit B. B. Rr. nga fshati G., për shkak të 

veprave penale sulm nga neni 187 par.3 lidhur  me par. 1, vjedhje  e rëndë nga neni 327 par. 1 

nen paragrafin 1.1, vjedhje e  rënde nga neni 327 par. 1 nën paragrafin 1.1 lidhur  me nenin 28 

tē KP, duke vendosur sipas aktakuzës  të PTH në Prizren PP./II.nr.516/14 të dt. 13.03.2018, në 

seancēn gjyqësore të mbajtur me dt.11.03.2019, në prezencë të PSH Besim Susuri, të akuzuarit 

,mbrojtësit av. N. B. dhe të dëmtuarve E. Rr. e Sh. Rr.,  muarrë dhe publikisht shpalli, ndërsa 

me dt. 12.03.2019, përpiloi ketë: 

A K T GJ Y K I M 

 I akuzuari B. Rr., i lindur  me dt. 01.12.1988, nga i ati B., e ëma A. e lindur Sh., ka të 

kryer shkollën e mesme, i pa punë,  jeton në G., baba i dy fëmijve,i gjendjes  se  dobët  

ekonomike, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës. 

ËSHTË FAJTOR 
 

1.Se me dt. 24.12.2013 rreth orës 22,00 në fshatin T. Komuna e Suharekës, saktësisht  në 

shtepin e prindërve të dëmtuarës – bashkëshortes së tij M. S. me dashje përdor forcën ndaj të 

dëmtuarës dhe  anëtarve të tjerë të familjes së saj në atë menyrë që  natën kritike i pandehuri pasi 

kishte  konsumuar sasi të madhe të alkoholit, sulmon fizikisht  të dëmtuarën duke i shkaktua 

dëmtime trupore, edhe pse nuk i është ofruar  ndihma mjeksore pasi e demtuara ka kundërshtuar  

që të kthehet  në shtepin e  tij në fshatin G. pasi qe per  shkak të mosmarrëveshjeve  paraprake  

janë ndarë kohë me pare. 

 

  Me këto veprime  ka kryer  vepren penale sulm nga neni 187 par. 3 lidhur  me par. 1  të 

KP. 

 

 II. Se  me datën 05.03.2014 rreth orës 22,00 në fsh. G. saktësisht  në shtepin e  E. Rr. me 

qellim të përvetësimit te kundërligjshëm per vete  apo personin tjetër  ia merre pasurin e 

luajtshme të dëmtuarit,  në atë menyrë pasi  ka lanë dritaren e sallonit te  hapur,  me që i njëjti 
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ka qëndruar disa ditë  në shtepin e të dëmtuarit dhe  duke shfrytëzuar  mos prezencën e anëtarve 

të familjes  së  të dëmtuarit,  hap dritaren e sallonit  në katin përdhes,  hynë brenda në shtëpi , 

saktësisht  në sallon dhe nga  aty, vjedh një televizor Plazma, pastaj nga dhoma e fjetjes  e cila 

ndodhet  në të njëjtin kat vjedh stoli ari, si 5 unaza, një komplet ari, një hallk të dorës,  tri lira 

dhe disa rroba si një pal pantallona dhe  dy xhempera  me qrast të dëmtuarit i shkakton dëm 

material  në vlerë  prej 3200 €. 

 

Me këto veprime  ka kryer veprën penale të vjedhjes së rendë  nga neni 327 parag. 1 nen 

paragrafin 1.1 të KP. 

 

 III. Se me dt. 18.03.2014 rreth orëes  22,30 në fsh. G. saktësisht tek shtëpia e  të dëmtuarit 

Sh. Rr. me qellim të përvetësimit të kundërligjshëm per vete  apo personin tjetër ia merre pasurin 

e luajtjshme të dëmtuarit, në atë menyrë, duke  shfrytëzuar mosprezencen e anëtarve të familjes 

së të dëmtuarit, pasi të njëjtit  gjenden me punë jashtë vendit në Zvicerr, hynë në shtëpi , gypat 

prej bakri per instalim të  nxemjs qendrore  pasi i ka hequr nga vendi ku jan vendsur,  i ka 

grumbulluar dhe pergaditur per ti vjedhur me qellim që të njëjtit  te shes,  mirëpo ishte vrejtur  

nga  M. R. i cili ishte i ngarkuar  nga i dëmtuari  që të kujdeset  për shtepin, i cili pasi e ka ndalur 

mbrenda në shtëpi,  ka lajmëruar  policin  të cilët kan arrestuar të dyshuarin, me qrast të dëmtuarit 

i shkakton  dem  material në vlerë prej 500 €. 

 

Me këto veprime  ka kryer veprën penale të vjedhjes së rendë  nga neni 327 parag. 1 

nënparagrafin 1.1 lidhur  me nenin 28 të KP. 

 

 Gjykata në kuptim të nenit 28, 41,43,45,46,73,74,75,76,187,327, të akuzuarit i shqipton: 

 

Pēr vepren penale nē  dispozitivin nēn I me dēnim   me  burg  prej  60 ditesh. 

 

Pēr veprēn penale nē dispozitivin nēn II me denim me  burg prej 12 muaj, dhe  gjobë në 

shumë prej 200 €. 

 

Pēr veprēn penale nē dispozitivin nēn III me denim me  burg prej 12 muaj, dhe  gjobë në 

shumë prej 200 €. 

 

Me aplikimin e dispozitave tē nenit 80  tē KP, mbi  shqiptimin e denimit për bashkim të 

veprave penale, gjykata tē akuzuarin B. Rr., e:  

 

G J Y K O N 

 

 Me  denim Unik me burg efektiv nē kohēzgjatje prej 24 muaj dhe me denim me  gjobë 

në shume prej 400 €, të cilin gjobë duhet të paguaj në afat prej  15 ditesh pas plotëfuqishmeris 

se aktgjykimit,  e nëse nuk paguhet në afatin e dhënë do të zëvendësohet  me dënim me  burg  

prej 20 ditesh, duke llogaritur për 20 €, të filluar  me  një ditë burgimi, konform nenit 46 paragrafi 3 te 

KP-së. 

 Obligohet  i akuzuari qē ti paguaj shpenzimet e procedurēs, nē emēr të paushallit gjyqēsor 

shumën prej 30 € dhe taksen për kompenzim të viktimave të krimit  shumën prej 30 €. 

 

  

 

E dëmtuara M. H. S. nga fshati T.,  për  realizimin e  kërkeses  psuroro juridike udhëzohet  

në kontest të rregullt  civil. 
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                                                A r s y e t i m 
 

 PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr.516/14 të dt.13.03.2018 ka akuzuar B. B. Rr. nga 

fshati G., për shkak të veprave penale sulm nga neni 187 par.3 lidhur  me par. 1, vjedhje  e rëndë 

nga neni 327 par. 1 nen paragrafin 1.1, vjedhje e  rënde nga neni 327 par. 1 nën paragrafin 1.1 

lidhur  me nenin 28  KP, aktakuzën  të cilën gjate séancës gjyqësore  prej fillimit  gjer nē 

mbarimin e saj  e ka përfaqësuar  PSH Besim Susuri, i cili  në shqyrtimin fillestar bëri 

përmirësimin në dipsozitivin II (dy) të aktakuzes sa i përket të dëmtuarit ,ku në vend se të 

dëmtuarit B. Rr. futet i dëmtuari E. Rr. ,në pjesën tjetër në tërsi ngel pran të dhënave si nē   

aktakuzë me propozim  që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

Mbrojtësi i të akuzuarit av. N. B. ka deklaruar se i akuzuari në mënyrë vullnetare dhe i 

vetëdishem që në start të kësaj procedure ka pranuar fajsin,ka shprehë pendesen dhe kërkim 

faljen ndaj të dëmtuarve,i ka kthyer të gjitha sendet e vjedhura të dëmtuarve ,ka  kërkuar nga 

gjykata që këto rrethana ti vlersoj si poasqerisht lehtësuese dhe të shqpitoj denim më të butë 

,mundësisht të kushtëzuar se edhe me këtë denim do të arrihet qëllimi i denimit. 

 

 Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt. 11.03.2019 dhe nē vetë pranimin nga 

ana e të akuzuarit i dhën në prani të mbrojtësit av. N. B., ka vërtetuar këte gjendje faktike: 

Në tërsi është vërtetuar se me datën  24.12.2013 rreth orës 22,00 në fshatin T. Komuna e 

Suharekës, saktësisht  në shtepin e prindërve të dëmtuarës – bashkëshortes së tij M. S. me dashje 

përdor forcën ndaj të dëmtuarës dhe  anëtarve të tjerë të familjes së saj në atë menyrë që  natën 

kritike i pandehuri pasi kishte  konsumuar sasi të madhe të alkoholit, sulmon fizikisht  të 

dëmtuarën duke i shkaktua dëmtime trupore, edhe pse nuk i është ofruar  ndihma mjeksore pasi 

e demtuara ka kundërshtuar  që të kthehet  në shtepin e  tij në fshatin G. pasi qe per  shkak të 

mosmarrëveshjeve  paraprake  janë ndarë kohë me pare. 

 

 Se  me datën 05.03.2014 rreth orës 22,00 në fsh. G. saktësisht  në shtepin e  E. Rr. me 

qellim të përvetësimit te kundërligjshëm per vete  apo personin tjetër  ia merre pasurin e 

luajtshme të dëmtuarit,  në atë menyrë pasi  ka lanë dritaren e sallonit te  hapur,  me që i njëjti 

ka qëndruar disa ditë  në shtepin e të dëmtuarit dhe  duke shfrytëzuar  mos prezencën e anëtarve 

të familjes  së  të dëmtuarit,  hap dritaren e sallonit  në katin përdhes,  hynë brenda në shtëpi , 

saktësisht  në sallon dhe nga  aty, vjedh një televizor Plazma, pastaj nga dhoma e fjetjes  e cila 

ndodhet  në të njëjtin kat vjedh stoli ari, si 5 unaza, një komplet ari, një hallk të dorës,  tri lira 

dhe disa rroba si një pal pantallona dhe  dy xhempera  me qrast të dëmtuarit i shkakton dëm 

material  në vlerë  prej 3200 €. 

 

 Se me dt. 18.03.2014 rreth orëes  22,30 në fsh. G. saktësisht tek shtëpia e  të dëmtuarit 

Sh. Rr. me qellim të përvetësimit të kundërligjshëm per vete  apo personin tjetër ia merre pasurin 

e luajtshme të dëmtuarit, në atë menyrë, duke  shfrytëzuar mosprezencen e anëtarve të familjes 

së të dëmtuarit, pasi të njëjtit  gjenden me punë jashtë vendit në Zvicerr, hynë në shtëpi , gypat 

prej bakri per instalim të  nxemjs qendrore  pasi i ka hequr nga vendi ku jan vendsur,  i ka 

grumbulluar dhe pergaditur per ti vjedhur me qellim që të njëjtit  te shes,  mirëpo ishte vrejtur  

nga  M. R. i cili ishte i ngarkuar  nga i dëmtuari  që të kujdeset  për shtepin, i cili pasi e ka ndalur 

mbrenda në shtëpi,  ka lajmëruar  policin  të cilët kan arrestuar të dyshuarin, me qrast të dëmtuarit 

i shkakton  dem  material në vlerë prej 500 €. 

 

Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i të akuzuarit i cili në 

shqyrtim gjyqësor  vullnetarisht e ka pranuar fajsin. 

 



 Numri i lëndës: 2018:050329 
 Datë: 12.03.2019 
 Numri i dokumentit: 00244184 
 

4 (5)  

   
2
0
1
8
:0
5
0
3
3
0

 

Gjykata  sipas  detyrës zyrtare në shkresat e lēndës  nuk ka gjetur  ndonjë provë të pa 

pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajsis, pranimi i fajit  nga ana e të akuzuarit është bërë vullnetarisht në shqyrtimin 

gjyqësor, pranimi ështe mbështetur në faktet  e qështjēs qē përmban aktakuza, siq janë, deklartat 

e të dëmtuarit E. Rr. dhënë në prokurori me dt.01.10.2015 dhe polici me 

dt.05.03.2014,dëshmitarit M. R.  e dt.05.10.2019 , raporti i oficerit  me numër  2014-GB-2.. të 

dt. 19.02.2014, fotodokumentacioni, lista e dëshmive  dhe zingjiri i ruajtjes  si dhe  provat tjera 

materiale të paraqitura ndaj të akuzuarit nga  ana e PTH në Prizren. 

 

Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis në shqyrtimin 

gjyqësor  nga ana e tē akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 248, nga se nuk 

egziston ndonjë  nga arsyerat dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzës, apo pushimin e procedurēs 

penale si dhe nenit 253 te KPP. Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuza, gjykata ka ardhur 

nē përfundim se me veprimin e të akuzuarit formohen të gjitha elementet  e qënjēs  së veprave  

penale  sulm nga neni 187 par. 3 lidhur  me par. 1,vjedhje e rende nga neni 327 par. 1 nen par. 

1.1 dhe  vjedhje e rende nga neni 327  par. 1 nen paragrafin 1.1 lidhur  me nenin 28 të  KP, 

gjykata ka vendosur të akuzuarin ta shpallë fajtor, dhe ia shqipton  dënimin si në  dispozitiv të  

aktgjykimit. 

 

  Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 73 dhe 74  të KP-së. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se i akuzuari  ka patur qëndrim korrekt ndaj 

gjykatës,  është penduar  për veprat e kryera, i ka premtuar  gjykatës  se  do te  ndërpres  veprimet  

e kundërligjshme në të ardhmën, është i gjendjes se  varfër  ekonomike, të dëmtuarit E. dhe Sh. 

Rr. nuk kan parashtruar kërkesë pasurore  për dëmin, e  bindur se edhe me këtë denim do të 

arrihet qëllimi i denimit në parandalimin e kryersit në kryerjen e veprave penale në të ardhmen,  

rehabilitimin e tij dhe poashtu me ketë denim do të arrihet të ndikohet në ngritjen e vetëdijes 

shoqërore dhe moralit për respektim të ligjit dhe parandalimin e përsonave të tjerë nga kryerja e 

veprave penale.           

Gjykata ka zbutur denimin dhe ka shqiptuar denim nën kufirin e paraparë ligjor  në 

përputhje me nenin 75 par.1 pika 1.1 dhe 1.3 pasi që i akuzuari në shqyrtimin fillestar ka pranuar 

fajsin për tri veprat penale që i vëhen në barr , e po ashtu vepra penale e vjedhes së rënd si në 

dispozitivin III (tre)  ka ngelur në tentativë. Duke zbutur denimin deri në minimumin ligjor të 

parapar me nenit 76 par.1 pika 1.3 dhe 1.6 të KP-së . 

Përkunder faktit se i akuzuari është në vuajtje të denimit për vepër penaletë natyres së 

njëjtë ,gjykat nuk e ka vlerësuar si rrethan posqerisht rënduese për faktin se vepra për të cilen 

është denuar me aktgjykim të plotëfuqishem është kryer në të njëjten periudhë kohore me veprat 

për të cilat tani gjykohet,ndësa në vuajtje të denimit ka shkuar vetëm para 3 muajshë që tregon 

se nuk ka pas mundësi apsolute që denimi i më parëshem të ndikoj në kryersin dhe të arrihet 

efekti dhe qëllimi i denimit nga neni 41 i KP-së.  

 

 

   

 

Vendimi mbi kërkesen pasuroro juridike u muarrë në kuptim të nenit 463  të KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 450 të KPP. 
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 Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të 

krimit  është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit per kompenzimin e viktimave 

të krimit. 

 

 

 GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

   Departamenti i përgjithshëm  

                                    P.nr. 136/18 të dt. 11.03.2019 

 

 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                             Robert Tunaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

 Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë  ankese  në Gjykaten  e Apelit në Prishtinë, 

në afat prej 15 ditesh , llogaritur nga dita e paranimit të tij ankesa  dorëzohet përmes  kësaj 

gjykate, në kopje të mjaftushme per palët dhe gjykatën. 


