
                    

 

P.nr.11/2016   

 

  NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN – Departamenti i pergjithshem 

Penal, gjyqtari i vetem gjykues Fatmir Krasniqi me sekretaren juridike Fatime Bajraktari, 

në lëndën penale kundër të akuzuares D.Q nga ..., me mbrojtesin e saj av.A.J, per shkak te 

vepres penale vjedhje nga neni 325 par.1 te KP-es, sipas aktakuzes së Prokurorise 

Themelore në Prizren PP.nr.1334/2015 të datës 08.01.2016, pas mbajtjes së seancës 

fillestare publike, në prezencën e Prokurorit  te Shtetit në Prizren Besim Susuri, të 

akuzuarit, me datë 29.03.2016, mori dhe shpalli publikisht këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 
 

 

  E akuzuara  D.Q, nga i ati Z.., dhe e ëma N.., e vajzërisë ..., e lindur më datë ... në 

..., ku edhe tani jeton ne rr.... pnr, ka të kryer shkollen fakultetin e edukimit, mesuese, e 

martuar, e gjendjes se mesme ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës. 

 

 

Ë SH T Ë  F A J T O R E 

 

      

Se me dt.13.08.2014, rreth ores 17,15 min, në Prizren,në rr...., pikërisht tek 

restoranti “...”, me qellim te përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo personin tjetër, 

merr pasurinë e luajtëshme-pesë lirëshin e të dëmtuarës V.D, në atë mënyrë që derisa ishin 

në një aheng-kënagjegj të shoqes së tyre, në përfundim të ahengut që të dyja shkojnë ne 

tualet, e para hynë e pandehura dhe pasi del i drejtohet të dëmtuarës me fjalët:”ma jep 

qantën e dorës ta mbaj se brenda është shumë e përlyer”,e dëmtuara ia jep qantën ku ne 

qantë kishte një kuletë dhe në kuletë ishte pesë lirëshi, dhe të njejtin ia merr, ndërsa e 

dëmtuara pasi të kthehet në shtëpi e kupton se i mungonte pesë lirëshi 

 

-kesodore ka kryer vepren penale vjedhje nga neni 325 par.1 te KP-es, 

 

PRANOHET MARREVESHJA, per pranimin e fajesis ne mes te prokurorit te 

shtetit prane Prokuroris themelore ne Prizren, departamenti i pergjithshem penal, dhe te 

akuzuarës D.Q, ne prezencen e mbrojtesit te tij av.A.J PP.nr.1334/2015 te dt.08.01.2015, 

per shkak te vepres penale vjedhje  nga neni 325 par.1 te KP-es. 

  

 Gjykata në bazë të nenit 7, 41, 43, par.1 pika 1.3, 46, 49 par.1 p.1.1, 50, 51, 52, 

73, 74, 75 e 76 te KP-se, dhe nenit 325 par.1 te KP-se, dhe nenit 365 te KPPK-es te 

akuzuarës i shqipton: 

 

 

 

 

 

                             D Ë N I M  M E  GJ O B Ë  

 



  

 

Në lartësi prej 200,00 Euro te cilen shume te denimit eshte i obliguar qe te paguaj 

ne afat prej 15 diteve, pas plotefuqishmeris se ketij aktgjykimi, nese denimi me gjobe nuk 

ekzekutohet as me detyrim i njejti do te zevendesohet me denim burgimi duke llogaritur 

per çdo 20 euro nje ditë burgim, rrespektivisht 10 dite burgimi dhe, 

 

 

   D Ë N I M  M E  K U SH T  

 

 

Ashtu qe i verteton denimin me burgim ne kohëzgjatje prej 3 /tre/muajve i cili 

denim nuk do te ekzekutohet ne afatin prej 1/një/ viti nga dita e plotëfuqishmëris së këtij 

aktgjykimi, nese e akuzuara nuk do te kryen ndonje veper te re penale. 

 

Obligohet i akuzuari qe te paguaj shpenzimet e procedures penale sado qe te behen 

ato ne baze te llogaris se gjykates, si dhe shpenzimet ne emer te paushallit gjyqesor 

shumen prej 100,00 euro. 

    

           E dëmtuara V.D nga Prizreni rr.... nr. ..., e njejta e realizon kompenzimin e dëmit 

pasuroro-juridik, e merr sendin-pesë lirëshin e arit origjinal nga e pandehura D.Q gjatë 

seancës mbi marëveshjen e pranimit të fajësisë.    

                                      

                                           A r s y e t i m 

 

  

Prokuroria Themelore ne Prizren, kesaj gjykate i ka parashtruar aktakuzen me 

PP.nr. 1334/2015 te  dt. 08.01.2016, kunder te akuzuarës D.Q nga ..., per shkak te vepres 

penale vjedhje nga neni 325 par.1 te KP-es. 

 

 Gjithashtu Prokuroria Themelore ne Prizren – departamenti i pergjithshem penal, 

sipas aktakuzes PP.nr.1334/15 te dt.08.01.2016, ne baze te nenit 233 te KPP-es, prokurori 

i shtetit dhe e akuzuara D.Q me dt.08.01.2016 kane hyre ne marreveshje mbi pranimin e 

fajesis konform nenit 233 par.2 te KPP-es. 

 

 Gjykata me dt.29.03.2016 ka caktuar dhe ka mbajtur seancen lidhur me pranimin e 

marreveshjes mbi pranimin e fajesis, gjykata konform nenit 233 ka vleresuar marreveshjen 

mbi pranimin e fajesis, ka ndegjuar prokurorin e shtetit i cili ka perfaqesuar aktakuzen dhe 

marreveshjen mbi pranimin e fajesis, te akuzuaren ne prezencen e mbrojtesit te tij av.A.J 

dhe ka vleresuar se e akuzuara e ka kuptuar natyren dhe pasojat e pranimit te fajesis, 

pranimi eshte bere vullnetarisht nga e akuzuara, pas konsulltimeve me mbrojtesin e saj, ka 

vleresuar se nuk ka qene e detyruar ose e shtrenguar ne asnje menyre qe ta pranoj fajesin. 

 

 Prokurori i shtetit ka lexuar aktakuzen PP.nr.1334/15 te dt.08.01.2016 dhe pas 

leximit shkurtimisht ka elaboruar marreveshjen mbi pranimin e fajesis me te cilen 

marreveshje te akuzuaren per vepren penale të vjedhjes nga neni 325 par.1 te KP-es, ka 

propozuar qe te akuzuares ti shqiptohet denimi me gjobe ne lartesi prej 200 euro dhe 

denimin me burgim ne kohezgjatje prej prej 3/tre/ muajve i cili denim nuk do te 

ekzekutohet ne afatin prej 1/një/ viti ne raste se e akuzuara nuk do te kryej veper te re 

penale. 

  



  

 Gjykata ka vleresuar se pranimi mbeshtetet ne fakte dhe prova materiale te 

rastit konkret e te cilat jane paraqitur ne aktakuze dhe ne provat materiale te paraqitura nga 

prokurori te pranuara nga i akuzuari si dhe nga deshmit tjera te paraqitura nga prokurori. 

Gjykata gjatë seancës së mareveshjes mbi pranimin e fajesise ku e demtuara V.D sa i 

perket realizimit te kompenzimit te demit pasuror juridik  e realizon me vullnet te lire, e te 

plote, me deshire ne prezencen e gjyqtarit gjykues, dhe paleve te tjera ne procedure te 

pandehures dhe mbrojtesit te saj, dhe te prokurotit te shtetit e  merr sendin-pese lirishin e 

arit origjinal nga e pandehura D.Q. 

   

            Gjykata eshte e bindur se jane permbushur te gjitha kushtet e parapara ne 

paragrafin 18 te nenit 233 te KPP-es, ka pranuar marreveshjen mbi pranimin e fajesis dhe 

pas perfundimit te ndegjimit ne seancen e shqyrtimit fillestar gjyqesor, i ka shqiptuar te 

akuzuarës per vepren penale te vjedhjes nga neni 325 par.1 te KP-es, denimin me gjobe ne 

lartesi prej 200 euro dhe denim me burgim prej 13/tre/ muajve i cili denim nuk do te 

ekzekutohet ne afatin prej 1/një/ viti, ne rast se e akuzuara nuk do te kryej ndonje veper te 

re penale, duke pasur parasysh rrethanat posaqerisht lehtesuese per te akuzuaren, dhe se 

ate eshte e moshes relativisht te re, ka pranuar fajesin me marreveshje te pershkruar si ne 

dispozitiv te ketij aktgjykimi, eshte hera e pare qe ka ra ne konflikt me ligjin, premtimin e 

tij qe ne te ardhmen nuk do te perseris vepra te ketilla apo te ngjajshme te karakterit penale 

e qe do te bie ndesh me kodin penal te Kosoves.  

 

 Vendimi mbi paushallin  gjyqesor gjykata e bazoi ne kuptim te nenit 450, e 451 te 

KPPK-se.  

   

Si u cek edhe më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

 

    GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

                                    P.nr. 11/2016 të datës  29.03.2016  

 

Sekretare Juridike                                                                      Gjyqtari 

Fatime Bajraktari                       Fatmir Krasniqi  

 
 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kunder ketij aktgykimi pala e pakenaqur ka te drejte 

ankese ne afat prej 15 diteve nga dita e marrjes se te njejtes, Gjykates se Apelit ne 

Prishtine nepermjet te kesaj gjykate. 
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