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P.nr.65/14 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN DEGA NË DRAGASH, si gjykatë 

penale e shkallës së parë, nga gjyqtari Sabaheta Kurteshi, me sekretaren juridike Shyreta 

Ballxhi – punëtore e kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të pandehurëve G. H. 

Fshati..., Komuna e Rahovecit, I. Z. Fshati..., Komuna e Rahovecit, K. M. Fshati..., 

Komuna e Rahovecit dhe F. A. nga R., i akuzuar sipas aktakuzës  të Prokurorisë 

Themelore në Prizren, PP/II.nr.4998/11, të dt. 20.05.2014, për shkak të veprës 

penale vjedhje nga neni 252 shkaktimi par.1 lidhur me nenin 23 të KP-së, në 

shqyrtimin fillestar të mbajtur më dt. 01.06.2017, në prezencën e përfaqësuesit të 

Prokurorisë Themelore në Prizren – prokurori Beqë Shala dhe të pandehurve, morri dhe 

publikisht shpalli këtë 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. 

 
Veqohet procedura ndaj të pandehurëve G. H. nga fshati..., Komuna Rahovecit, I. 

Z. Fshati..., Komuna e Rahovecit dhe K. M. nga fshati..., Komuna e Rahovecit. 

 

II. 

 

Kundër të akuzuarit:  

 

F. A., i lindur me dt..., në Rahovec nga i ati A., e ëma S., e lindur H., ka të kryer 

shtatë vjetë të shkollës fillore, martuar, babai i katër fëmijëve, me përkatësi kombtare 

shqiptar, shtetas i R. së Kosovës me nr.personal..., MPB Prishtinë. 

 

ËSHTË  FAJTOR 
 

Se me dt.26.09.2011, në orë të pavertetuar, në fshatin Z., Komuna e Dragashit, në 

bashkëveprim, ia marrin tjetrit pasurinë e luajtshme – të dëmtuarës- PTK-së, me qëllim të 

përvetësimit të kundërligjshëm për vete, në atë mënyrë që e shfrytëzojnë momentin e 

volitshëm, shkojnë në vendin ku ka qenë e vendosur antena e kësaj kompanie, i hapin 

kapakun rezervuarit të gjeneratorit dhe nga aty marrin rreth 300 litra naftë, e më pas 

largohen nga vendi i ngjarjes, me ç’rast të dëmtuarës – kompanisë së lartcekur i 

shkaktojnë dëm material.  

 

- Me këto veprime ka kryer veprën penale, vjedhje nga neni 252 par.1 lidhur 

me nenin 23 të KP-së.  
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I njëjti me dt.08.11.2011, si në vendin e njëjtë të përshkruar si në dispozitivin e 

parë të aktakuzës, në bashkëveprim, ia marrin tjetrit pasurinë e luajtshme – të dëmtuarës- 

PTK-së, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete, në atë mënyrë që e 

shfrytëzojnë momentin e volitshëm, shkojnë në vendin ku ka qenë e vendosur antena e 

kësaj kompanie, i hapin kapakun rezervuarit të gjeneratorit dhe nga aty marrin rreth 200 

litra naftë, e më pas largohen nga vendi i ngjarjes, me ç’rast të dëmtuarës – kompanisë së 

lartcekur i shkaktojnë dëm material.  

 

- Me këto veprime ka kryer veprën penale, vjedhje nga neni 252 par.1 lidhur 

me nenin 23 të KP-së.  

 

Andaj, gjykata në mbështetje të nenit  2,4,6,41,42,43,46, 75,  të KP-së si dhe nenit 

365. të KPP-së, të akuzuarit  F. A. e gjykon me:  

  

 

DËNIM ME GJOBË 

 
I akzuari F. A. me të dhënat personale si më lartë është fajtor duke i shqiptuar 

dënimin konform nenit 80 të KP-së me të holla në shumë prej 600.00 (gjashtërqind euro) 

€, të cilin dënim do ta paguaj në llogarinë rrjedhëse të kësaj gjykate, në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë të këtij Aktgjykimi.  

 

I dëmtuari, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontestin e 

rregullt civil juridik. 

 

 I akuzuari  OBLIGOHET që të paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës 

penale dhe në emer të paushallit gjyqësor në shumë prej 30 € në llogari të  kësaj gjykate, 

në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, nën kërcënimin  të 

ekzekutimit të dhunshëm.  

 

A r s y e t i m 

 
Prokuroria Themelore nga Prizreni, i ka paraqitur kësaj gjykate aktakuzën 

PP/II.nr.4998/11, të dt. 20.05.2014, për shkak të veprës penale vjedhje nga neni 252 

shkaktimi par.1 lidhur me nenin 23 të KP-së, kundër të pandehurit F. A. nga Rahoveci. 

 

Kjo gjykatë ka caktuar shqyrtimin fillestar  me dt. 01.06.2017. 

 

I  akuzuarit  në shqyrtim fillestar e pranonë fajësinë për veprën penale  që i 

ngarkohet. 

 

Përfaqësuesi i Prokurorisë Themelore në Prizren Prokurori i Shtetit Beqë Shala 

nuk e kundërshtonë pranimin e fajësisë nga i akuzuari në shqyrtimin fillestar dhe jep 

pëlqimin.Gjithashtu gjatë shqyrtimit fillestar ka ngelur pranë aktakuzës duke deklaruar: 
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Se i pandehuri F. A. ka kryer veprën penale, vjedhje nga neni 252 shkaktimi par.1 lidhur 

me nenin 23 të KP-së, u vërtetua edhe në shqyrtimin e sotëm fillestar, me vet pranimin 

vullnetar të fajsisë nga ana e tij, i cili pranim është në përputhje të plotë me provat të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës, andaj propozoj që i njejti të shpallet fajtor dhe të denohet 

sipas Ligjit. Gjykata me rastin marrjes së denimit mbi llojin dhe lartësinë e denimit, ti 

ketë parasysh të gjitha rrethanat si ato renduese edhe ato lehtësuese. 

 

I dëmtuari udhëzohet në kontest të rregullt civile – juridik për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor u morrën 

në kuptim të nenit 450 par. 2 pika 2.6 të KPP-së. 

 

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në  dispozitiv te këtij Aktgjykimi.  

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN - DEGA  NË DRAGASH 

P.nr. 65/14 të dt. 01.06.2017 

 
Sekretarja  Juridike :                                                  Gj y q t a r i 

Shureta Ballxhi                                                                Sabaheta Kurteshi 

 

 
 

UDHËZIM JURIDIKE : Kundër këtij Aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë 

në  ankesë në afat prej 15 ditësh  nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë. Ankesa dorëzohet përmes kësaj gjykate. 


