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Numri i lëndës: 2018:066494 

Datë: 04.07.2019 

Numri i dokumentit:     00392157 

 

P.nr.1939/2018 

 

    NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Luljeta Luboteni,  

procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarve Q.Q, për shkak të veprave penale dhe 

ate veprës penale në bash kryerje të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 nënpar. 1.2 e lidhur 

me nenin 31 të KP-së dhe veprës penale të sulmit nga neni 187 par.3 lidhur me par.1 të KP-së, 

dhe A.G, për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë në bashkëkryerje nga neni 327 par.1 

nënpar. 1.2 lidhur me nenin 31 të KP-së, dhe B.G, për shkak të veprës penale blerja, pranimi 

ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.1 të KP-së, 

sipas aktakuzës të Prokurorisë themelore në Prizren, PP/II.nr.2910-1/18 të datës  03.12.2018, 

pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në pranin e Prokurorit të shtetit në Prizren, Milot Krasniqi, 

të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre avokat F.X, nga ...., avokat M.Qdhe avokat D.B, të dy nga 

..., si dhe të dëmtuarit L.U, me datë 03.05.2019, publikisht morri dhe shpalli këtë:  

 

                   A K T G J Y K I M  

 

Të akuzuarit:  

 

Q.Q, nga i ati Q. dhe nëna K. e lindur Ll., i lindur me datë ....,në ...., ku edhe jeton, 

lagja “...”, rruga “....”, nr....,  ka të kryer shkollën fillore, furëtar, i pa martuar, i gjendjes së 

dobët ekonomike,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

A.GI, nga i ati A. dhe nëna Sh.e lindur G., i lindur me datë ..., në ..., ku edhe jeton, 

rruga “...”, nr...., ka të kryer shkollën fillore, punëtor, i pa martuar, i gjendjes së dobët 

ekonomike,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

B.G, nga i ati E. dhe nëna E.  e lindur A., i lindur me datë ...., në ...., ku edhe jeton, 

rruga “...”, nr...., ka të kryer shkollën fillore, punëtor, i martuar, i gjendjes së mesme 

ekonomike,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

 

    J A N Ë   F A J T O R 

 

Të akuzaurit Q.Q dhe A.G: 
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 I.Me datë 09.11.2018 rreth orës 12:30 minuta, në ...., saktësisht në bufen afër shkollës 

së mesme “....”, në lagjen ..., në bashkëveprim ia marrin pasurinë e luajtshme tjetrit me qëllim 

të përvetësimit të kundërligjshëm për vete, në atë mënyrë që të akuzuarit me veprimet e tyre të 

vrazhda e mashtrojnë të dëmtuarin * viktimën e ndishme L.U, ku i akuzuari Q.Q, i kërkon 

telefonin e markës “....”, me arsyetim se i nevojitet të kyçet në Instagram, e më pas largohet 

nga bufeja hyn në veturën e markës “....”, me numër të tabelave ...., ku aty e presin të akuzuarit 

A.G, L.Ç dhe P.Ç, kështtu që tenton të hap telefonin, mirëpo ai kishte fjalëkalim, më pas i 

akuzuari Q.Q, kthehet tek i dëmtuari, e merr të njëjtin, efut në makinë, ku ishin edhe 3 të 

akuzuarit tjerë dhe nën kërcnim ia merr fjalëkalimin e telefonit duke e godituir me grushta dhe 

duke i thënë se “nëse tregon emrin tim dikun, unë edhe te shtëpia kam me të ardhë”, e më pas i 

akuzuari A.G, të dëmtuarit i jep një telefon të dëmtuar të markës “...”, me çka tek i dëmtuari – 

viktimë e ndjeshme kanë shkaktuar frikë. 

 

 Këso dore kanë kryer veprën penale në bashkë kryerje të vjedhjes së rëndë nga 

neni 327 par.1 nën par. 1.2  lidhur me nenin 31 të KP-ës. 

 

 I akuzuari Q.Q: 

 

 II.Me date, vend dhe kohë të njëjtë të përshkruar si në dispozitivin e pare të aktakuzës, 

me dashje e përdor forcën ndaj të dëmtuarit – viktimës së ndjeshme L.U, në atë mënyrë që pas 

veprimeve të përshkruara sin ë dispozitivin e pare të kësaj aktakuze, fillimisht e detyron të 

dëmtuarin që të hyj në veturën e markës “....”, ngjyrë hiri, me tabela të regjistrimit ..., e më pas 

e godet me grushta, duke e detyruar që i dëmtuari të tregoj fjalëkalimin e telefonit “...” 

 

 Këso dore ka kryer veprën penale sulmi nga neni 187 par.3 lidhur me par.1 të KP-

ës. 

 

 I akuzuari B.G: 

 

 III.Me date të njëjtë të përshkruar sin ë dispozitivin I dhe II të aktakuzës, rreth orës 

15:30 minuta, në ...., në lokalin e babait të tij “....”, ku punonte, nga të akuzuarit e përshkruar 

sin ë dispozitivin I të kësaj aktakuze blen, pranon pasurinë për të cilën e kishte ditur se është 

përfituar me kryerjen e veprës penale dhe ate një telefon të markës “...” 

 

 Këso dore ka kryer veprën penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të 

përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.1 të KP-së. 

  
Andaj gjykata ne kuptim te nenit 7, 41, 42, par.1 pika 1., 43 par.1 pika 1.2, 1.3, 45, 46,   

73, 74, 75, 76,  187 par.3, 327 par.1 nën par.1.2 lidhur me nenin31, 187 par.3 dhe  dhe 345 

par.1  të KP-ës, të akuzuarve ju shqipton: 

 

 

 

 

Të akuzuarit Q.Q: 

 

Për veprën penale në bashkë kryerje të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 nën par. 1.2  

lidhur me nenin 31 të KP-ës. të përshkruar më gjerësisht nën pikën I të dispozitivit 

 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 10 muajve dhe  
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Dënim me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) Euro,  

 

Për veprën penale sulmi nga neni 187 par.3 të KP-ës, të përshkruar më gjerësisht nën 

pikën II të dispozitivit 

 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 muajve 

 

Komform nenit 80 par.1 dhe 2 pika 2.3 të KP-së, të akuzuarit i shqiptohet dënimi 

unik dhe ate:   

 

DENIM ME BURG   

Ne kohëzgjatje prej 11  (njëmdhjetë) muajve, në të cilin denim do të llogaritet 

edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 09.11.2018 deri me datën 03.05.2019, dhe  

    DËNIM ME GJOBË 

Në shumë prej 500 Euro, të cilën shumë I akuzuari është I obliguar të paguaj në 

afat prej 15 ditësh pas plotëfuqishmrisë të aktgjykimit, nëse dënimi I shiptuar me gjobë 

nuk mund të ekzekutohet I njëjti do të zëvendësohet me denim me burgim duke 

llogaritur për çdo 20 euro një ditë burg, respektivisht 25 ditë burg 

 

Të akuzuarit A.G: 

 

Për veprën penale në bashkë kryerje të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 nën par. 1.2  

lidhur me nenin 31 të KP-ës. të përshkruar më gjerësisht nën pikën I të dispozitivit 

 

DENIM ME BURG   

Ne kohëzgjatje prej 10  (dhjetë) muajve, në të cilin denim do të llogaritet edhe 

koha e kaluar në paraburgim dhe në arrest shtëpiak nga data 09.11.2018 deri me datën 

03.05.2019, dhe  

    DËNIM ME GJOBË 

Në shumë prej 500 Euro, të cilën shumë I akuzuari është I obliguar të paguaj në 

afat prej 15 ditësh pas plotëfuqishmrisë të aktgjykimit, nëse dënimi I shiptuar me gjobë 

nuk mund të ekzekutohet I njëjti do të zëvendësohet me denim me burgim duke 

llogaritur për çdo 20 euro një ditë burg, respektivisht 25 ditë burg 

 

 

 

 

 

 

Të akuzuarit B.G: 

 

Për veprën penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e 

veprës penale nga neni 345 par.1 të KP-së. të përshkruar më gjerësisht nën pikën III të 

dispozitivit 
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DENIM ME KUSHT  

Ashtu qe i vërteton dënimin me burg ne kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i cili dënim 

nuk do te ekzekutohet nese i akuzuari në afatin e verifikimit  prej 1 (një) viti nga dita e 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër te re penale,  

 

Obligohen të akuzuarit që të paguajnë shpenzimet në emër të paushallit gjyqësore secili 

veç e veç shumen prej 20,00 Euro, si dhe në emër të mbrojtjes së viktimave secili veç e veç 

shumën prej 30,00 Euro në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi 

nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

 

A  r   s   y   e   t   i   m   

 

Prokuroria Themelore në Prizren kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën 

PP/II.nr.2910-1/18 të datës  03.12.2018, Q.Q, për shkak të veprën penale në bash kryerje të 

vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 nënpar. 1.2 e lidhur me nenin 31 të KP-së dhe veprës 

penale të sulmit nga neni 187 par.3 lidhur me par.1 të KP-së, dhe A.G, L.Çdhe Pakize Qehaja, 

për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë në bashkëkryerje nga neni 327 par.1 nënpar. 1.2 

lidhur me nenin 31 të KP-së, dhe B.G, për shkak të veprës penale blerja, pranimi ose fshehja e 

sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.1 të KP-së. . 

 

Në shqyrtimin me date 13.03.2019, me propozimin e të akuzuarve Q.Q, A.G dhe B.G, 

si dhe mbrojtësve të tyre, është veçuar lënda në këtë çështje penale ndaj të akuzuarave L.Çdhe 

Pakize Qehaja,  

 

Prokurori i shtetit Shpend Binaj, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: qëndroj në 

tërësi pranë aktakuzës PP.II.nr.2910-1/18 dt. 03.12.2018, kundër të akuzuarve Q.Q, dhe A.G 

për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 nënpara. 1.2 lidhur me nenin 31 

të KPK-së, dhe ndaj Q.Q për shkak të veprës penale sulmi, nga neni 187 par.3 lidhur me par.1 

të KPK-së dhe njëherit i propozoj gjykatës që të akuzuarit ti shpall fajtor dhe ti denoj sipas 

ligjit, duke u bazuar në dispozitat e KP-së, meqenëse këtu të akuzuarit në shqyrtimin e sotëm 

mënyrë vullnetare e pranuan fajësinë për veprat penale si në aktakuzë, i propozoj gjykatës që ti 

merr parasysh të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, e si rrethanë 

lehtësuese ti merr parasysh pranimin e fajësisë nga këtu të akuzuarit në mënyrë vullnetare për 

veprat penale të cilat u vihen në barrë.  

 

Po ashtu edhe i akuzuari B.G, i cili në shqyrtimin e dt. 13.03.2019, ka pranuar fajësinë 

për veprën penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara nga neni 345 par.1 të KP-

së, të cilin pranim i njëjti e konfirmoi edhe në shqyrtimin e sotëm,  të shpallet fajtor dhe të 

dënohet sipas ligjit.  

  

I dëmtuari L.U, në fjalën përfundimtare deklaron se si palë e dëmtuar nuk parashtron 

kërkesë pasurore juridik, pasi që tani telefoni më është kthyer.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit Q.Q av. F.X, nga ... në fjalën e saj përfundimtare deklaron: pas 

konsultimeve të mjaftueshme me të mbrojturin tim mbështes pranimin e fajësisë, konsderoj se 

pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa ndikim duke qenë i vetëdijshëm për 

pasojat si dhe lehtësimet për matjen e sanksioneve. Kërkoj nga gjykata  të ketë parasysh të 
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gjitha rrethanat lehtësuese e posaçërisht pranimin e fajësisë me matjen e dënimit, gjithashtu 

kërkoj paraburgimi për të mbrojturin tim të ndërprerët.  

 

I akuzuari Q.Q në fjalën përfundimtare deklaron: në tërësi e përkrah dhe e mbështet 

fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij, dhe se në këtë drejtim nuk ka se çka të shtoj, vetëm 

deklarohet që është penduar për veprimet e tij dhe se premton në të ardhmen do të përmbahet 

nga kryerja e veprimeve të tilla apo të ngjashme.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A.Gi, av. M.Q në fjalën përfundimtare deklaron: i mbrojturi im 

edhe nga seanca e kaluar ka shpreh gatishmëri që ta pranoj veprën penale me të cilën 

ngarkohet. 

 

Edhe pas sqarimit të të gjitha rrethanave natyrën e çështjes sqarimit se pranimi i fajësisë 

nuk e liron nga përgjegjësia penale, ka qenë insistim dhe vullnet i të akuzuarit që ta pranoj 

fajësinë.  

 

Meqenëse i akuzuari A. ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, PP.II.nr. 2910-1/18 me të gjitha pikat e 

saj lus gjyqtarin e çështjes që të merr parasysh rrethanat lehtësuese në vendimin për llojin dhe 

lartësinë e dënimit dhe ate si në vijim:  

 

Shprehja e vullnetit dhe pranimi i fajësisë nga i akuzuari, kërkim falje nga i dëmtuari 

dhe pajtimi nga i njëjti, premtimi i të akuzuarit A. se në të ardhmen do të jetë i kujdesshëm dhe 

do të përmbahet nga çfarë do veprimi i cili bie ndesh me ligjin, mosha e të akuzuarit si dhe të 

gjitha rrethanat lehtësuese që gjykata do ti vlerësoj sipas detyrës zyrtare që do të ndikonin në 

llojin dhe lartësinë e dënimit.  

 

Propozoj gjykatës që nga dita e sotme ndaj të akuzuarit A.G të ndërpritet edhe masa e 

paraburgimit.  

 

I akuzuari A.G në fjalën përfundimtare deklaron: në tërësi e përkrah dhe e mbështes 

fjalën përfundimtare av. M.Q, duke shpreh pendimin tim të thellë për vepra t e kryera, e po 

ashtu i kërkoj falje edhe të dëmtuarit, duke premtuar që në të ardhmen do të jem më i 

kujdesshëm dhe do të përmbahen nga veprimet e tilla. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit B.G, avokat D.B, në fjalën përfundimtare deklaron: pasi që 

klienti im ka shkuar me pranim të fajësisë qysh në seancën e kaluar duke marr parasysh faktin 

që i njëjti është për herë të parë para gjykatës për veprat e tilla penale kërkojmë nga gjykata që 

të merr për bazë pranimin e fajëssië si rrethanë lehtësuese rreth marrjes së sanksionit penal. Një 

ashtu i njëjti premton para gjykatës që do të jetë më i kujdesshëm që hera tjera të mos bie 

ndesh me ligjin.  

 

I akuzuari B.G në fjalën e tij përfundimtare deklaron: në tërësi e përkrah fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit tim dhe për momentin nuk kam se çka të shtoj duke deklaruar që 

premtoj në të ardhmen do të jem më i kujdesshëm, dhe do të përmbahet nga veprat e tilla.  

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 
 

Të akuzaurit Q.Q dhe A.Gi: 
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 I.Me datë 09.11.2018 rreth orës 12:30 minuta, në ...., saktësisht në bufen afër shkollës 

së mesme “....”, në lagjen ...., në bashkëveprim ia marrin pasurinë e luajtshme tjetrit me qëllim 

të përvetësimit të kundërligjshëm për vete, në atë mënyrë që të akuzuarit me veprimet e tyre të 

vrazhda e mashtrojnë të dëmtuarin * viktimën e ndishme L.U, ku i akuzuari Q.Q, i kërkon 

telefonin e markës “....”, me arsyetim se i nevojitet të kyçet në Instagram, e më pas largohet 

nga bufeja hyn në veturën e markës “....”, me numër të tabelave ..., ku aty e presin të akuzuarit 

A.G, L.Çdhe P.Ç, kështtu që tenton të hap telefonin, mirëpo ai kishte fjalëkalim, më pas i 

akuzuari Q.Q, kthehet tek i dëmtuari, e merr të njëjtin, efut në makinë, ku ishin edhe 3 të 

akuzuarit tjerë dhe nën kërcnim ia merr fjalëkalimin e telefonit duke e godituir me grushta dhe 

duke i thënë se “nëse tregon emrin tim dikun, unë edhe te shtëpia kam me të ardhë”, e më pas i 

akuzuari A.G, të dëmtuarit i jep një telefon të dëmtuar të markës “...”, me çka tek i dëmtuari – 

viktimë e ndjeshme kanë shkaktuar frikë. 

 

 Këso dore kanë kryer veprën penale në bashkë kryerje të vjedhjes së rëndë nga neni 327 

par.1 nën par. 1.2  lidhur me nenin 31 të KP-ës. 

 

 I akuzuari Q.Q: 

 

 II.Me date, vend dhe kohë të njëjtë të përshkruar si në dispozitivin e pare të aktakuzës, 

me dashje e përdor forcën ndaj të dëmtuarit – viktimës së ndjeshme L.U, në atë mënyrë që pas 

veprimeve të përshkruara sin ë dispozitivin e pare të kësaj aktakuze, fillimisht e detyron të 

dëmtuarin që të hyj në veturën e markës “...”, ngjyrë hiri, me tabela të regjistrimit ...., e më pas 

e godet me grushta, duke e detyruar që i dëmtuari të tregoj fjalëkalimin e telefonit “...” 

 

 Këso dore ka kryer veprën penale sulmi nga neni 187 par.3 lidhur me par.1 të KP-ës. 

 

 I akuzuari B.G: 

 

 III.Me date të njëjtë të përshkruar sin ë dispozitivin I dhe II të aktakuzës, rreth orës 

15:30 minuta, në ...., në lokalin e babait të tij “....”, ku punonte, nga të akuzuarit e përshkruar 

sin ë dispozitivin I të kësaj aktakuze blen, pranon pasurinë për të cilën e kishte ditur se është 

përfituar me kryerjen e veprës penale dhe ate një telefon të markës “...” 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga ana e të 
akuzuarve të  cilët në shqyrtimin gjyqësor fillestar vullnetarisht knë pranuar fajin, për 
shkak së cilës gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk 
gjeti se ekziston ndonjë provë e pa pranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar 
se të akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprat penale e 
cila ju vihet në barrë e që pranimi i fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa 
kushtëzim dhe mbështete në fakte dhe prova materiale të cilat janë paraqitur në 
aktakuzë, për të cilat të akuzuarit kanë qenë të njoftuar me të gjitha provat materiale. 
Gjykata ka ardhur në përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve është bërë 
në pajtim me neni 248 të KPP-ës dhe faktet që përmban aktakuza, në veprimet e 
akuzuarve formohen të gjitha elementet e veprave penale dhe ate në veprimet e të 
akuzuarit Q.Q,  formohen të gjitha elementet e veprave penale dhe ate veprës në bash 

kryerje të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 nënpar. 1.2 e lidhur me nenin 31 të KP-së dhe 

veprës penale të sulmit nga neni 187 par.3 lidhur me par.1 të KP-së,, në veprimet e të 
akuzuaritt A.G, formohen të gjitha elementet e veprës penale vjedhje e rëndë në 

bashkëkryerje nga neni 327 par.1 nënpar. 1.2 lidhur me nenin 31 të KP-së, dhe në veprimet e 
të akuzuarit B.G, formohen të gjitha elementet e veprës penale blerja, pranimi ose fshehja e 
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sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.1 të KP-së. paraprakisht 
duke e vërtetuar përgjegjësin penalo juridike të akuzuarve secilit veç e veç 

Me rastin e marrjes së dënimit ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoj të gjitha 
rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP-ës të cilët ndikojnë në zgjedhjen e 
llojit dhe lartësisë së dënimit, duke mos e gjetur rrethanat rënduese e që si rrethanë 
lehtësuese është marrë pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve, sjellja korrekte e tyre 
pas kryerjes së veprave penale, pendimi i thellë,   konform nenit 74 gjykata mori si 
rrethanë lehtësuese rrethanat personale edhe karakterin e personave të dënuar, moshën 
e të njëjtve, bashkëpunimin e përgjithshëm të personave të gjykuar në gjykatën, 
bashkëpunimin vullnetar të personave të dënuar në hetimin dhe ndjekjen penale, 
pranimin e fajësisë, keq ardhjen e shfaqur nga ana e personave të dënuar, mosha e të 
akuzuarve në momentin e kryerjes së veprave penale, sjellja e tyre pas konfliktit, i 
dëmtuari L.U, nuk ka parashtruar kërkesë pronësore juridike, pasi që telefoni që është 
objekt i akuzës nën pikën I të dispozitivit të aktgyykimit të njëjtit i është kthyer, si dhe 
duke pasur parasysh gjendjen ekonomike të të njëjtve, gjykata ju shqiptoi dënimet  secilit 
veç e veç dhe ate të akuzuarit Q.Q, për shkak të veprave penale dhe ate veprës penale në bash 

kryerje të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 nënpar. 1.2 e lidhur me nenin 31 të KP-së dhe 

veprës penale të sulmit nga neni 187 par.3 lidhur me par.1 të KP-së, dënimin unik dhe ate 
dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 11 muajve dhe dënimin me gjobë në shumë prej 
500 (pesëqind) Euro, paraprakisht duke i shqiptuar dënimin për secilën vepër penale veç 
e veç, të akuzuarit  A.G, për shkak të veprës penale në bash kryerje të vjedhjes së rëndë nga 

neni 327 par.1 nënpar. 1.2 e lidhur me nenin 31 të KP-së , dënimin me burgim në kohëzgjatje 
prej 10 muajve dhe dënimin me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) Euro, dhe të 
akuzuarit B.G, për shkak të veprës penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara 

me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.1 të KP-së,  i shqipton dënimin me kusht, duke 
konsideruar se edhe me kërcnim të dënimit mund të arrihet qëllimi i dënimit që nnë të 
ardhmen të jetë më i kujdesshëm dhe të përmbahet nga veprimet e tilla, andaj i shqipton 
dënimin ashtu qe i vërteton dënimin me burg ne kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i cili 

dënim nuk do te ekzekutohet nese i akuzuari në afatin e verifikimit  prej 1 (një) viti nga dita e 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër te re penale, duke menduar se dënimi i 
shqiptuar ju përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tyre dhe se me këtë dënim do të arrihet 
qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jenë më të kujdesshëm dhe do të përmbahen nga 
veprimet e tilla.  
 

Vendimin mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim te nenit 
450 dhe 451 të KPP.  

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

 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.1939/2018 me datë 03.05.2019 
 
Procesmbajtësja                                                                Gjyqtari  
Luljeta Luboteni,                                                                                                          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. 


