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Numri i lëndës: 2022:190052 

Datë: 18.10.2022 

Numri i dokumentit:     03542752 

 

 

  P.nr. 950/22 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtari i 

vetëm gjykues Gani Kastrati, me zyrtarin ligjor Amar Hoxha, në lëndën penale kundër të 

akuzuarës Sh.H., nga fshati G......., Komuna Suharekë, për shkak të veprës penale lajmërimi apo 

kallëzimi i rremë nga neni 382 par.4 të Kodit nr. 06/L-074 Penal të Kosovës, e akuzuar sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, PP/II.nr.1671-16/2022 të dt. 15.09.2022, duke 

vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.nr.1671-16/2022 të dt. 

15.09.2022 për dhënien e urdhrit ndëshkimor, pas konstatimit se të dhënat në aktakuzë ofrojnë 

bazë të mjaftueshme për dhënien e urdhrit ndëshkimor, gjykata jashtë shqyrtimit gjyqësor, më 

datë 12.10.2022 mori këtë 

 

  

A K T GJ Y K I M 

             

E akuzuara: 

 SH.H.,, e lindur më ........., në fshatin G......., K. Suharekë, tani me banim në fshatin ........., 

K. Ferizaj, nga i ati .........dhe e ëma ........., e gjinisë ........., e martuar, e gjendjes së mesme 

ekonomike, me shkollë të mesme, me nr. personal ........., shqiptare, shtetase e Republikës së 

Kosovës. 

 

 

ËSHTË   FA J T O R E  

 

  

Sepse më datë 19.07.2022, rreth orës 18:50, në Stacionin Policor në Sreckë, e pandehura 

Sh.H., lajmëron te personi zyrtar i ngarkuar me detyrën për të hetuar apo ndjekur, respektivisht 

Policinë e Kosovës, se është kryer vepra penale e vjedhjes, edhe pse e pandehura e ka ditur se 

vepra penale nuk është kryer, në atë mënyrë që e pandehura e lajmëron policinë, se të njëjtës i 

është vjedhur vetura e tipit “.........”, me targa ........., e cila veturë sipas të pandehurës ishte 

parkuar në afërsi të fshatit turistik ........., por në realitet vetura nuk ishte vjedhur. 

 

Këso dore ka kryer veprën penale lajmërimi apo kallëzimi i rremë nga neni 382 

par.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës nr.06/L-074. 
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Andaj Gjykata pas vlerësimit të shkresave të lëndës, në kuptim të nenit 493 dhe 495 të  

KPP-së jep këtë 

 

  

URDHËR  NDËSHKIMOR 

 

 

PRANOHET KËRKESA e Prokurorisë Themelore në Prizren – Departamenti i 

Përgjithshëm, për dhënien e urdhrit ndëshkimor PP/II.nr.1671-16/2022 të dt. 15.09.2022. 

 

Andaj Gjykata  në kuptim të nenit  7, 17, 38, 39, 40 par.1, nënpar.1.3, 43, 69, 70, 382 par. 

4 të KP-së, dhe nenit 495 të akuzuarës ia shqipton 

                                                                                                            

DËNIMIN ME GJOBË 

 

 Ashtu që gjykata të akuzuarës Sh.H., ia cakton dënimin me gjobë në lartësinë prej 400 € 

(katërqind euro), të cilin dënim  e  akuzuara duhet ta paguajë në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Në rast se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, gjykata dënimin e shqiptuar 

me gjobë do t’ia zëvendësoj me dënim me burg duke ia  llogaritur me nga 20 euro për një ditë 

burgim, përkatësisht 20 (njëzet) ditë burgim. 

 

E akuzuara obligohet që të paguajë shpenzimet e procedurës penale, sipas llogarisë së 

bërë në arkën e kësaj gjykate, dhe atë në emër të shpenzimeve për viktimat e krimit shumën prej 

30 euro,  si dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 €, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën PP/II.nr.1671-16/2022, të dt. 15.09.2022, kundër të akuzuarës Sh.H., nga 

fshati ........., Komuna Ferizaj, ku edhe tani banon, për shkak të veprës penale lajmërimi apo 

kallëzimi i rremë nga neni 382 par.4 të Kodit nr. 06/L-074 Penal të Kosovës, të cilës ia ka 

bashkëngjitur kërkesën, me të cilën i ka propozuar gjykatës që të pranojë kërkesën për dhënien 

e urdhrit ndëshkimor dhe të marrë aktgjykim pa e mbajtur seancën e shqyrtimit kryesor, me të 

cilin të akuzuarës do t’i shqiptojë dënimin me gjobë, me arsyetim se ka prova të besueshme se e 

akuzuara ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë dhe konform nenit 493 dhe 495 të KPP-

së, kërkoi që gjykata pa e mbajtur shqyrtimin gjyqësor të jep urdhrin ndëshkimor me të cilin të 

akuzuarës do t’i shqiptohet  dënimi me gjobë. 

 

 Pas shikimit të shkresave të lëndës dhe provave që gjenden në shkresat e lëndës, gjyqtari 

ka ardhur në përfundim se janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 493 parag.1 të KPP-së dhe në 

kuptim të nenit 495 parag.1 të KPP-së vendosi që ta pranojë kërkesën për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor. Kjo gjykatë konsideron se provat e bashkëngjitura në shkresat e lëndës si: deklaratat 

e të pandehurës Sh.H.,, të dhëna në polici, më datë 19.07.2022, 20.07.2022 dhe 27.07.2022; 

deklarata e dëshmitarit B.A., , e dhënë në polici, më 27.07.2022; video-incizimi; foto-

dokumentacioni, si dhe shkresat tjera të bashkëngjitura aktakuzës janë prova të besueshme dhe 

të mjaftueshme se në veprimet e të akuzuarës formohen të gjitha elementet e veprës penale e cila 

i vihet në barrë, ku pas vlerësimit nga Prokurori i Shtetit është bërë kërkesë për dhënien e urdhrit 
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ndëshkimor, pasi që janë plotësuar dhe siguruar prova të mjaftueshme se e akuzuara ka kryer 

veprën penale e cila i vihet në barrë dhe se janë plotësuar kushtet ligjore që gjykata e çështjes të 

shqiptojë urdhrin ndëshkimor si në propozim të kërkesës.  

 

Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarës 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarën ta shpallë fajtore dhe ta gjykojë në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të saj. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit,  gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 70 të KP-së të cilat ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar peshën 

e veprës penale, pasi që në rastin konkret nuk ka pasur ndonjë dëmtim të dukshëm të vlerës së 

mbrojtur dhe rrethanat personale të të akuzuarës, se për herë të parë ka rënë ndesh me ligjin. 

Gjykata nuk ka vlerësuar ndonjë rrethanë rënduese në rastin konkret. Gjykata ka ardhur në 

përfundim se me dënimin e shqiptuar do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij dhe ky dënim i shqiptuar 

sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat 

personale të cilat i posedon e akuzuara. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës dhe  paushallin gjyqësor u mor në kuptim  

të nenit 453 par.1 të KPP-së. 

 

 Vendimi në emër të programit për kompensimin e viktimave është marrë në kuptim të 

nenit 39 par.3 pika 1 të Ligjit 05/L-036. 

 

Me sa u tha më lartë, në kuptim të nenit 495 par.2. lidhur me parag.1. të KPP-së, u vendos 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2022:190052, 12.10.2022 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Gani  Kastrati 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet kundërshtimi, në afat prej 

8  ditëve, nga dita e marrjes së të njëjtit, në këtë gjykatë. Po që se e akuzuara  nuk paraqet 

kundërshtim në afatin e paraparë ligjor, aktgjykimi merr formën e prerë. 


