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REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E PRIZRENIT 
OSNOVNI SUD PRIZREN – BASIC COURT OF PRIZREN 

P.nr.385 /2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT  
 

 Gjykata Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Shpresa 
Emra me pjesëmarrjen e sekretares juridike - procesmbajtëses Naxhis Sharani, në çështjen 
penale kundër të akuzuarës Xh. B., nga Prizreni, për shkak të veprës penale vjedhje nga neni 
325 par. 1 lidhur  të KP, sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, 
PP/IInr.2483/15 të dt.30.02.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar gjyqësor në prezencën 
e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, Prokurorit 
së Shtetit Elfete Purova dhe të akuzuarës me datë 24.07.2017, publikisht mori dhe shpalli 
këtë:     
 

A K T GJ Y K I M 

Të akuzuarës  
 

XH. B., nga i ati I. dhe e ëma F., vajzërisë K., e lindur më ... në Deqan, tani jeton në 
Prizren, në rrugën “.......”, pa numër, amvise, ka të kryer gjashtë vjet të shkollës fillore, e 
martuar, nënë e katër fëmijëve, gjendjes së dobët ekonomike, shqiptare, shtetase e R.  të 
Kosovës me numër të letërnjoftimit ..... 

ËSHTË FAJTORE 
 

Se me datën 02.08.2015 rreth orës 15,20 minuta, në Prizren, pikërisht në Q.T. “A. 
C.”, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm për vete, ia merre pasurinë e tjetrit, në atë 
mënyrë që në bashkë veprim me të miturën M. B., hyjnë në “A. C.”, dhe nga aty marrin një 
mbuloj për krevat në vlerë prej 85 Euro, dhe largohen nga vendi i ngjarjes,  

 
Me këto veprime ka kryer veprën penale vjedhje  nga neni 325 par. 1   të KP-ës. 
 
Andaj gjykata në kuptim të dispozitave të neneve: 7, 8, 9, 10, 21, 41, 42, 43, 46, 49, 

50, 51, 52, 73 dhe të nenit 325 par. 1 të KP-ës i shqipton: 
 

DËNIMIN ME KUSHT  
 

Duke ia vërtetuar dënimin  me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) muajve, i cili 
dënim nuk do të ekzekutohet në afatin kohor prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së 
këtij aktgjykimi, nëse e akuzuara nuk kryen vepër të re penale dhe 
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DËNIMI ME GJOBË  
 

Duke ia vërtetuar dënimi me gjobë në lartësi prej 100 (njëqind ) Euro.  

 Në rast se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, gjykata këtë dënim do t’ia 
zëvendësoj të akuzuarës me dënim me burgim duke llogaritur 20 Euro për një ditë burgim, 
respektivisht me 5 (pesë) ditë burgim. 

 I dëmtuari QT”A. C.” Prizren për realizimin e kërkesës pronësoro juridike, udhëzohet 
në kontest të rregullt civilo juridik. 
 

 Obligohet e akuzuara që në emër të paushallit gjyqësor  të paguajë shumën prej 20 
Euro, në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 
përmbarimit të dhunshëm.     
 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate ka parashtruar Aktakuzën 
PP/IInr.2483/15 të dt.23.02.2016 kundër të akuzuarës Xh. B., nga Prizreni, për shkak të 
veprës penale vjedhje nga neni 325 par. 1 lidhur  të KP. 

 
Gjykata në këtë çështje penale, respektivisht duke vepruar sipas Aktakuzës ka 

caktuar shqyrtimin fillestar gjyqësor, ku në shqyrtimin fillestar gjyqësor e akuzuara Xh. B. ka 
pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet sipas aktakuzës.   

 
Bazuar në aktin e pranimit të fajësisë dhe konform dispozitave të nenit 246 e 248 të 

KPP-së, gjykata nuk është lëshuar në procedimin e provave.     
    

    Gjykata në shqyrtimin ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 
 

Se me datën 02.08.2015 rreth orës 15,20 minuta, në Prizren, pikërisht në Q.T. “A. 
C.”, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm për vete, ia merre pasurinë e tjetrit, në atë 
mënyrë që në bashkë veprim me të miturën M. B., hyjnë në “A. C.”, dhe nga aty marrin një 
mbuloj për krevat në vlerë prej 85 Euro, dhe largohen nga vendi i ngjarjes,  
 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga ana e të 
akuzuarit të cilët në shqyrtimin fillestar gjyqësor vullnetarisht ka pranuar fajësinë për veprën 
penale për të cilën akuzohet, për shkak së cilës gjykata fare nuk ka administruar provat.  

 
Sipas detyrës zyrtare gjykata, konform nenit 257 të KPP-së, nuk gjeti se ekziston 

ndonjë provë e pa pranueshme, në tërësi ka vërtetuar se e akuzuara ka kuptuar natyrën dhe 
pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale e cila i vihet në barrë e që pranimi i fajësisë 
është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzime. Pranimi i fajësisë mbështetet në fakte 
dhe prova materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë, për të cilat i akuzuari ka qenë i 
njoftuar me kohë me të gjitha provat materiale.  

 
Gjykata erdhi në përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarës është bërë 

në pajtim me nenin 248 të KPP-së dhe faktet që përmban aktakuza, ku në veprimet e të 
akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale  vjedhje nga neni 325 par. 1 të KP, 
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ku për këtë gjykata të akuzuarin  e shpalli fajtor dhe ia shqiptoi dënimin me burgim me 
kusht në kohëzgjatje prej 4 (katër) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afatin 
kohor prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk 
kryen vepër të re penale si dhe dënimin me gjobë në lartësi prej 100 Euro.  

   
 Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit, gjykata vlerësoj të gjitha 
rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP-së, të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit 
dhe lartësisë së dënimit. 
 

Gjatë vendosjes mbi dënimin, gjykata nuk ka gjetur ndonjë rrethanë të veçantë 
rënduese e cila do të ndikonte në llojin dhe lartësinë e dënimit, ndërsa si rrethana tejet 
lehtësuese ka konsideruar: pranimin e fajësisë nga e pandehura, është e vërtet që ajo në 
Qendrën Tregtare “A.” ka marr një mbuloj krevati dhe nuk e ka paguar por kjo ka ndodhur 
për shkak të pakujdesisë së saj dhe të rejës së saj të cilat janë ngatërruar dhe nuk e kanë 
paguar mbulojën. Pasi që e kanë vërejtur që nuk e kanë paguar mbulojën në shtëpi ajo e ka 
dërguar djalin e saj i cili menjëherë e ka paguar të njëjtën. I ka ardhë keq që kjo ka ndodhur 
dhe ka premtuar gjykatës që në të ardhmen nuk do të ndodh më.  

 
Andaj, duke u bazuar në këto rrethana, gjykata të akuzuarës i shqiptoi sanksionin 

penal sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke konsideruar se sanksioni shqiptuar i 
përgjigjet shkallës së përgjegjësisë penalo juridike të saj dhe se me këtë sanksion do të 
arrihet qëllimi preventiv i dënimit që në të ardhmen të jenë më të kujdesshëm dhe të 
përmbahen nga veprimet e tilla.  

 
 Gjykata vendimin mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest të rregullt civil e mori në 

harmoni me nenin 463 të KPP-së. 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata e mori në kuptim të nenit 
450, 451 dhe 453 të KPP-së. 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.385/16  datë 24.07.2017 
 

Sekretare Juridike         Gjyqtarja      

Naxhis Sharani                                       Shpresa Emra 

 
 
UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 
15 ditëve nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet  
kësaj gjykate.   


