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Numri i lëndës: 2019:209130 

Datë: 27.11.2019 

Numri i dokumentit:     00680962 

P.nr.1278/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Refki  Piraj, me pjesëmarrjen e procesmbajtësit Halime 

Nixha  në lëndën penale kundër të pandehurit Xh.H nga ...,   për shkak te veprës penale 

deklarim i rreme nga neni 392/3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës), duke vendosur sipas 

aktakuzës së Prokuroria Themelore Prizren  - Departamenti i përgjithshëm nr. PP/II.nr.1122-

3/19 , të datës 25.09.2019 në  praninë e Prokurorit të Shtetit Fatos Ajvazi  të pandehurit Xh.H, 

me mbrojtësin av. A.R i caktuar sipas detyrës zyrtare  me datë 27.11.2019 përpiloi, këtë: 

A K T G J Y K I M 
 

I pandehuri Xh.H i lindur më ..., me numër , i biri i SH.H dhe nënës F.H, e gjinisë , 

me vendbanim në, Lipjan, Rr."..." p.n i ka te kryxer shkollën fillore i pa martuar, i pa pune i 

gjendjes se dobët ekonomike shqiptar shtetas i R. te Kosoves.  

ESHTE  FAJTOR   

 

Se me dt.27.05.2019 ne gjykatën Themelore ne Prizren, departamenti per krime te 

renda deklaron rrejshëm përkundër asaj se është i obliguar konforme dispozitave ligjore qe ne 

cilësinë e dëshmitarit te thotë te vërtetën ne atë mënyrë qe ne seancën mbi mundësinë hetuese 

te veçante i njëjti deklaron se deklaratën te cilën e ka dhënë ne Prokurorine Themelore, 

Departamenti Per Krime te Renda eshte si pasoje e deklarimit te rrejshëm edhe pse ne seancën 

e dt. 0-3.03.2019 i është tërhequr vërejtja se deklarimi i rreme është vepër penale.  

  

Këso dore  ka  kryer veprën penale deklarim i rreme nga neni 392/3  i Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës    

Andaj gjykata ne kuptim te nenit  43,45, 73, dhe 74  të KP-se,   ,  te pandehurit i 

shqipton  

 

DENIM ME BURG  

  

Ne kohëzgjatje prej 6 (gjashte ) muaj .    

 

Obligohet I pandehuri  qe  ti paguajnë te gjitha shpenzimet e procedurës penale sa ato 

bëhen ne baze te llogarisë se gjykatës, kurse  ne emër te  paushallit gjyqësor te paguaj shumen  

prej 20 euro, e te gjitha këto ne afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi nen kërcenim te ekzekutimit te dhunshëm.  
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Ne zbatim te ligjit mbi mbrojtjen  e viktimave te krimit te akuzuarit i caktohet taksa ne 

lartësi prej 30 euro te cilën është i obliguar ta paguaj ne xhirollogarinë e kësaj gjykate ne afat 

prej 15 ditesh nga dita e plotfuqishmërisë,.  

 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Prizren, ka paraqitur aktakuzën PP.nr.1122-3/19 , të datës 

25.09.2019 te akuzuarit Xh.H nga Lipljani  ,   për shkak te veprës penale deklarim i rreme nga 

neni 392/3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës  

 

 Prokuroria Themelore ne Prizren – Departamenti i përgjithshëm përkitazi lidhur me 

aktakuzën  PP.nr.1122-3/19 te dt. 20.09.2019 ,   me te akuzuarin Xh.H dhe mbrojtësin av. A.R, 

kane hyre ne marrëveshje për pranimin e fajësisë.  

  

Në shqyrtimin e dt.27.11.2019 i mbajtur ne këtë çështje penale përkitazi për 

marrëveshjen e cekur me lartë gjykata bazuar ne nenin 233 te KPP-së, ka vlerësuar 

marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë e ka dëgjuar te akuzuarin ne prezencën e mbrojtësit te tij 

, dhe ka konstatuar se pranimi është bere vullnetarisht nga ana e te akuzuarit  pas konsultimeve 

te mjaftueshme me mbrojtësin e tij.   

Gjyqtari gjykues konstaton se janë përmbushur të gjitha kushtet e parapara ligjore 

konform nenit 233 paragrafi 18 i KPP-së, andaj ka pranuar marrëveshjen mbi pranimin e 

fajësisë dhe pas përfundimit të dëgjimit në seancë ka shqiptuar edhe dënimin në suazat e 

marrëveshjes në mes të palëve. 

  

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marrë ne 

kuptim te nenit 450 dhe 452  të  te KPPK-se.  

 

 

 Më sa u tha më lartë u vendos si ne shqiptim të këtij aktgjykimi . 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:209130, 27.11.2019 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Refki  Piraj 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


