
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN 
 

 

1 (4)  

   
2
0
1
9
:1
9
6
0
6
7

 

Numri i lëndës: 2019:150494 

Datë: 30.09.2019 

Numri i dokumentit:     00542084 

 

 

P.nr.1175/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

              GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike, procesmbajtëse Valbona 

Xheladini, në lenden penale kundër të akuzuarit kundër të akuzuarit F.H, nga fshati ..., komuna 

e ..., për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 315 par.1 nën par.1.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 (KPRK), sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në 

Prizren PP/II.nr.1458-3/2019 të datës 06.09.2019, pas mbajtjes së seancës për marrveshjen për 

pranimin e fajësisë, në pranin e Prokurorit të shtetit  në Prizren, Shpend Binaj, të akuzuarit, 

mbrojtësëve të tij avokat S.M dhe avokat M. Sh, me date 26.09.2019 morri dhe publikisht 

shpalli  këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari: 

 

 F.H, nga i ati A.dhe nëna Sh. e lindur Z., i lindur me datë .... në fshatin ...., komuna e 

..., ku edhe jeton, ka të kryer shkollën e mesme, tregëtar, i martuar, baba i ... fëmiu, i gjendjes 

së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,  

 

     ËSHTË FAJTOR 

 

Se me datë 08.07.2019, rreth orës 16,15 minuta, në ...., në rrugën “....”, në parkingun e 

“.....”, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, ia merr 

pasurinë të dëmtuarit D.R, në atë mënyrë që shfrytëzon momentin e volitshëm, largimin e të 

dëmtuarit nga automjeti, me përdorimin e forcës thyen xhamin e derës automjetit të markës 

“...”, ngjyrë hiri, me terga gjermane .... dhe nga aty merr çantën e krahut ngjyrë e kaltër të 

markës “....”, në të cilën kishte një dëgjuese +7, adapter për telefonin +7 dhe kablli i telefonit 

ngjyrë të kuqe dhe largohet nga vendi i ngjarjes  

 

Këso dore ka kryer veprën penale  vjedhja e rëndë nga neni 315 par.1 nën par.1.1 të 

KPRK-ës. 

 

PRANOHET MARRËVESHJA për pranimin e fajësisë e lidhur në mes të Prokurorit 

të shtetit pranë Prokurorisë Themelore në Prizren, - Departamenti i përgjithshëm dhe të 

akuzuarit F.Hj, në prezencën e mbrojtësve  të tij avokat S. M dhe avokat M. Sh, PP/II.nr.1458-
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3/2019 të datës 05.09.2019, për shkak të veprës penale vjedhja e rëndë nga neni 315 par.1 nën 

par.1.1 të KPRK-ës. 

 

Andaj gjykata ne kuptim te nenit 7, 38, 39, par.1. pika 1.1, 40, 49 par.1 pika 1.2 dhe 

1.3, 42, 43, 69, 70, 71, 72, dhe 315 par.1 nën par.1.1 të KPRK-ës. I shqipton  

 

 

DENIM ME GJOBË 

 

Në lartësi prej 900 (nëntqind) euro, të cilin dënim i akuzuari është i obliguar të paguaj 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi,  

 

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

të zëvendësoj me dënim me burg, duke llogaritur për çdo 20 euro një ditë burg, respektivisht 45 

ditë burg dhe  

 

         DENIM ME BURG 
 

Në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj burgim, në të cilin dënim do të 

llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 10.07.2019, e deri në plotëfuqishmrinë e 

aktgjykimit, 

 

Po ashtu obligohet i akuzuari të paguaj në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor 

shumën prej 20,00 Euro, si dhe në emër të mbrojtjes të viktimave shumën prej 30,00 euro, të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë e këtij aktgjykimi, nën kërcenim të 

ekzekutimit të dhunshëm.  

 

 I dëmtuari R(R) R, nga ..., rruga “...”, nr...., për realizimit e kërkesës pronësoro juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt civil.  

 

    

A r s y e t i m  

 

 Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzë PP/II.nr.1458-

3/2019 të datës 06.09.2019, kundër të akuzuarit F.H, nga fshati .... e epërme, komuna e ...., për 

shkak të veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 315 par.1 nën par.1.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 (KPRK) 

 

 Gjithashtu Prokuroria Themelore në Prizren, sipas aktakuzës PP/II.nr.1458-3/2019 të 

datës 06.09.2019, ka parashtruar gjykatës marrëveshjen për pranimin e fajësisë të lidhur në mes 

të Prokurorisë Themelore në Prizren dhe të akuzuarit. 

 

 Gjykata me datën 26.09.2019 ka caktuar dhe ka mbajtur seancën lidhur me pranimin e 

marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, gjykata konform nenit 233 ka vlerësuar marrëveshjen 

mbi pranimin e fajësisë, ka dëgjuar Prokurorin e shtetit i cili ka përfaqësuar aktakuzën dhe 

marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, të akuzuarin në prezencën e mbrojtësit avokatve S. M 

dhe M. Sh, të dy nga .... dhe ka vlerësuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari pas konsultimeve me 

mbrojtësit e tij, ka vlerësuar se nuk ka qen i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që të 

pranoj fajësinë. 
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Prokurori i shtetit ka lexuar aktakuzën PP/II.nr.1458-3/2019 të datës 06.09.2019, dhe pas 

leximit shkurtimisht ka elaboruar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë me të cilën 

marrëveshje të akuzuarit F.H, nga fshati .... e epërme, komuna e .... për veprën penale për 

shkak të veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 315 par.1 nën par.1.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 (KPRK), ka rekomanduar që të akuzuarit të i shqiptohet 

dënim dënimi me gjobë në shumë prej 800 (nëntqind) euro – 1.000 (një mijë) euro, dhe dënimi 

me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj burgim,  

 

Gjykata me datën 26.09.2019 ka caktuar dhe ka mbajtur seancën lidhur me pranimin e 

marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, të akuzuarit F.H, konform nenit 233 ka vlerësuar 

marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, ka dëgjuar Prokurorin e shtetit i cili ka përfaqësuar 

aktakuzën dhe marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, të akuzuarin në prezencën e mbrojtësve të 

tij, avokat S.M  dhe avokat M.Sh, dhe ka vlerësuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat 

e pranimit të fajësisë, pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari pas konsultimeve me 

mbrojtësit e tij, ka vlerësuar se nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që të 

pranoj fajësinë, marrëveshja është dokumentuar dhe në mënyrë të qartë e përpiluar, është 

nënshkruar nga Prokurori dhe mbrojtësit e të akuzuarit, si dhe vet i akuzuari, e po ashtu edhe 

nga ana e krye prokurorit, para fillimit të negocimit për pranimin e fajësisë prokurori, i 

akuzuari dhe mbrojtësit e tij kanë pasur takime paraprake, nuk ka pasur pa rregullsi duke 

përfshirë ofertën që është iniciuar pranimi i fajësisë, palët janë pajtuar me të gjitha faktet dhe 

kushtet që i ka propozuar prokurori, të gjitha këto fakte janë të vërteta, i akuzuari dhe 

mbrojtësit e tij nuk kanë pasur vërejtje apo mos pajtim lidhur me marrëveshjen, janë pajtuar në 

të gjitha pikat e marrëveshjes, në negocimin e marrëveshjes kanë qenë të përfshira të gjitha 

palët, palët nuk kanë asgjë të pa qartë, janë pajtuar me të gjitha kushtet në marrëveshje, palëve i 

ju është dhënë mundësia që të parashtrojnë pyetje, kanë pasur kohë të mjaftueshme për 

negocimin për marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, kanë qenë të këshilluar lidhur me 

marrëveshjen i  akuzuari dhe mbrojtësit e tij, i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa shtrëngim nga 

askush, i akuzuari pranoi se ngjarja ka ndodhur ashtu siç është përshkruar në dispozitiv të 

aktakuzës, nuk ka qenë ndonjëherë i mjekuar lidhur me problemet mentale ose emocionale nuk 

ka përdorur ndonjë substancë apo medikament gjatë 24 orëve të fundit, dhe nuk ka qenë dhe 

nuk ka pasur nevojë të vizitohet te psikologu për shkaqe të depresionit, është shëndosh dhe nuk 

ka probleme shëndetësore. I akuzuari në vazhdim deklaron që nuk i ju është premtuar diçka 

dhe ndonjë shtesë dhe nuk ka ndonjë marrëveshje me dikende tjetër që ta pranoj fajësinë, e po 

ashtu nuk ka qenë ai  personalisht apo ndonjë anëtari i familjes të kërcënuar nga policia apo 

nga dikush tjetër për pranimin e fajësisë, si dhe nuk  është paguar nga dikush me të holla në 

mënyrë që të ndikoj në pranimin e fajësisë.  

 

 Po ashtu të akuzuarit i ju është tërhequr vërejtja dhe është njoftuar se pranimi i fajësisë 

paraqet ofertën nga gjykata dhe prokuroria që me anë të pranimit të fajësisë nuk do të 

administrohen provat e propozuara, aktgjykimi i tillë nuk mund të atakohet për shkak të 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plot të gjendjes faktike, prokuroria heqë dorë që të thërras 

dëshmitarë, i akuzuari dhe mbrojtësit e tij heqin dorë për të marr në pyetje dëshmitarët, të 

dëmtuarit apo bashkë ekzekutorët si dhe dëshmitarët që janë në favor të tyre. 

 

 Po ashtu i akuzuari është njoftuar që nëse gjykata pranon fajësinë, e njëjta nuk mund të 

tërhiqet më vonë, dhe nëse i shqipton dënim të marrëveshjes do të jetë shumë vështirë nga ana 

e të njëjtit të sfidohet shqiptimi i dënimit, 
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 Në fund i akuzuari deklaroi që e ka kuptuar në tërësi aktakuzën dhe se pranon fajësinë 

si në marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë të datës 05.09.2019 

 

 Gjykata ka vlerësuar se pranimi mbështet në fakte dhe prova materiale të rastit konkret 

e të cilat janë paraqitur në aktakuzë dhe në provat materiale të paraqitura nga Prokurori të 

pranuara nga i akuzuari si dhe nga dëshmi tjera të paraqitura nga Prokurori. 

 

Gjykata është e bindur se janë përmbushur të gjitha kushtet e parapara në paragrafin 18 

të nenit 233 të KPP-ës, ka pranuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë dhe pas përfundimit të 

dëgjimit në shqyrtimin gjyqësor i ka shqiptuar të akuzuarit për veprën penale vjedhje e rëndë 

nga neni 315 par.1 nën par.1.1  te KPRK-ës, dënim me gjobë në shumë prej 900 (nëntqind) 

euro, të cilin dënim i akuzuari është i obliguar të paguaj në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, Në rast se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, 

gjykata dënimin me gjobë do të zëvendësoj me dënim me burg, duke llogaritur për çdo 20 euro 

një ditë burg, respektivisht 45 ditë burg dhe dënim me burg, në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 

(gjashtë) muaj burgim, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga 

data 10.07.2019, e deri në plotëfuqishmrinë e aktgjykimit, 

 

Vendimin mbi paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim te nenit 450 dhe 451 të 

KPP.  

 

  Vendimi mbi kërkesën pronësoro juridike gjykata e bazoi në kuptim të nenit 463 të 

KPP-ës. 

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.1175/2019 me datë 26.09.2019 

 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari  

Valbona Xheladini                                                                                                 Luan Berisha  

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtës, Gjykatës së apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

të kësaj gjykate. 

 


