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Numri i lëndës: 2020:010506 

Datë: 30.01.2020 

Numri i dokumentit:     00795714 

 
P.nr.154/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike  

F. Kabashi, në lëndën penale kundër të akuzuarit  R. Xh. S. nga fsh. S., për shkak të vepres  

penale  vjedhje nga neni 313  par. 1 të KP, e duke vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren 

PP.II.nr. 822-10/19 të dt. 30.04.2019, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.27.01.2020, në 

prezencë të  PSH Besim Susuri, të akuzuarit,  muarrë dhe publikisht shpalli , ndërsa me daten 

30.01.2020 përpiloi ketë: 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari R. S.,  nga i ati Xh.,  e ëma Xh.,  i lindur  me dt.15.10.1984, nga fsh. S., ku 

dhe tani jeton,  i martuar baba i dy fëmijve,  ka të kryer  shkollën e mesme, i pa punë, i gjendjes 

jo të mirë ekonomike, shqiptar shtetas  i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

  Se me dt. 21.08.2016 rreth orës  17,30 në   Suharekë  në Rr.”B. ...” saktësisht  në kioskun 

DPT “Y.” në të cilen punon shitësi  i demtuari  A.  L., me qëllim që vetit ti sjellë përfitim pasuror 

të kundërligjshëm ia merrë pasurin e lujtshme të dëmtuarit  në atë menyrë qe  paraqitet  tek 

kioska  me arsyetimin  kinse për të blerë  disa pako cigare e duke shfrytzuar pakujdesin  dhe 

shpërqendrimin e të dëmtuarit  me shpejtësi futë doren në arkë ku ishin të ruajtur parat e 

shitblerjeve ditore  me çrast  merrë para  në vlerë  prej 70 €  dhe menjëher  hyp në furgon me 

targ  PR – ... - AA dhe ik nga vendi i ngjarjes. 

 

Me qka  ka kryer vepren penale  vjedhje nga  neni  313 par. 1 të KP 06/L-074.  

 

Andaj gjykata  në kuptim te nenit  38,39,40,42,43,46,69,70, dhe  313  par. 1 të KP, të 

akuzurit i shqipton: 

 

   DENIM ME  GJOBË DHE DENIMIN ME BURG 

 

  Të akuzuarit R. S. duke ia shqiptuar dënimin me gjobë në shumë prej 200 €, e cila duhet 

të paguhet  në afat prej 15 ditesh pas plotëfuqishmeris se aktgjykimit  e nëse  nuk paguhet në 

afatin e dhënë zëvendësohet  me  10 dite burg, dhe denimin me burg prej 60 ditesh. 
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Me kërkesën e të  akuzuarit dënimi me  burgim zëvendësohet me dënim me gjobë në 

shumë prej 1000 € (njëmijEuro), të cilin denim i akuzuari  duhet të paguaj pas plotëfuqishmeris 

së aktgjykimit. 

 

Me aplikimin e dispozitave tē nenit 76 tē KP, mbi  shqiptimin e denimit unik , gjykata tē 

akuzuarin R. S., e: 

                                                                 G J Y K O N 

 

Me denim dënimin unik me  gjobë në shumë prej 1200 €, të cilin   denim i akuzuari  duhet 

të paguaj nē afat prej 15 ditesh,  pas plotëfuqishmeris së këtij aktgjykimi. Në rast se denimi me 

gjobë  nuk realizohet as detyrimisht, konform nenit 43 paragrafi 3 të KPP, denimi me gjobë 

shëndrrohet  me denim  me  burg në  kohëzgjatje prej 60 ditesh, duke  llogaritur pēr çdo 20 €, 

një ditë burg.  

 

Obligohet i akuzuari me shpenzimet e procedurës në emër te paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 20  € dhe taksen per kompenzim të viktimave të krimit  shumën prej 30 €.  

 

  I demtuari A. Xh. L. nga Prizreni, për realizimin e kërkesës  pasuroro juridike udhëzohet  

në kontest të rregullt  civil. 

A r s y e t i m 

 

PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr.822-10/19 të dt. 30.04.2019, ka akuzuar R. Xh. S. 

nga fsh. S., për shkak të vepres  penale  vjedhje nga neni 313  par. 1 të KP,  aktakuzën  të cilin 

gjate séancës gjyqësore  prej fillimit  gjer nē mbarimin e tij  e ka përfaqësuar  PSH Besim Susuri, 

i cili   në tërsi ngel pran të dhënave si nē aktakuzë, i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet 

sipas ligjit. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.27.01.2020 dhe nē vetë pranimin nga 

ana e tē akuzuarit,  ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv. 

  

  Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i të akuzuarit i cili në 

shqyrtim gjyqësor e ka pranuar fajsin. 

  

Gjykata  sipas  detyrës zyrtare  konform nenit 259 të KPP në shkresat e lēndës  nuk ka 

gjetur  ndonjë provë të pa pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsis, pranimi i fajit  nga ana e të akuzuarit është bërë 

vullnetarisht në shqyrtimin gjyqësor, pranimi është mbështetur në faktet  e qështjes qē përmban 

aktakuza siq janë kallzimi penal me nr.2016-GB-... të dt. 31.01.2018, deklarta e të dëmtuarit, 

deklarata e te akuzuarit dhe provat tjera të cilat gjinden në lëndë si prova materiale të paraqitura 

ndaj të akuzuarit nga  ana e PTH në Prizren. 

 

Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis në shqyrtimin 

gjyqësor  nga ana e tē akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 248  nga se nuk 

egziston ndonjë  nga arsyerat dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzes, apo pushimin e procedurēs 

penale si dhe nenit 253 të KPP. Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuza, gjykata ka ardhur 

nē përfundim se me veprimin e të akuzuarit formohen të gjitha elementet  e qënjes  së veprës 

penale  vjedhje nga neni 313 par. 1 tē KP, gjykata ka vendosur të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe 

ia shqiptoi  denimin me gjobë dhe  me burgim  në kohëzgjatje prej 60 ditesh, mirëpo me kërkesën 

e të akuzuarit që dënimi me burgim të zëvendësohet  me dënim me  gjobë, ka vendosur që në 
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kuptim të nenit  44  të  KP ta zëvendësoi  dënimin me burgim  me dënim me  gjobë, siq  është 

cek në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 69 dhe 70 të KP. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se i akuzuari  ka patur qëndrimin korrekt 

ndaj gjykatës, ështē penduar pēr veprēn e kryer, i gjendjes jo të mirë ekonomike, familjar. 

 

 Vendimi mbi kërkesen pasuroro juridike u muarrë në kuptim të nenit 463  te KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 450 dhe 453 të KPP. 

 

 Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të 

krimit  është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit per kompenzimin e viktimave 

të krimit. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

Departamenti i përgjithshëm 

P.nr. 154/19 të dt. 27.01.2020 

 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                             Robert Tunaj 

 

 

 

 

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. 


