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                                                                                                                                              P. nr.458/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm , Gjyqtarja Ilirjana 

Hoti , me sekretaren juridike Flutur Nagavci, në çështjen penale kundër të akuzuarës A. H. B.  nga fsh. 

... K- Gjakovë, për shkak të veprës penale vjedhje  nga neni 325/2të  KPRK-së, sipas Aktakuzës  të 

Prokurorisë Themelore-DP në Gjakovë, PP/II.nr.825/18 të datës 28.06.2018, në shqyrtimin  gjyqësor  të 

mbajtur më datë 21.12.2018, në prani të Prokurorit të shtetit Bajram Kryeziu dhe të akuzuarës A.  H., të 

njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

A. H. B., e bija e Shabanit  dhe e nënës N, e gjinisë P, data e lindjes ... në Gjakovë tani me banim 

ne fsh. ... K Gjakovë, ka të kryer shkollën e mesme , amvise,  e martuar nënë e  4 fëmijëve ,  i gjendjes së 

dobët  ekonomike, shqiptare, Shtetase e  Republikës së Kosovës, me numër personal ...,me nr. tel 045-...- 

... 

 

Ë sh t ë   f a j t o r: 

Sepse : 

 - me datë 24.05.2018, rreth orës 11:55 ,në  Gjakovë, pikërisht ne Qendrën e Mjekësisë 

Familjare ne Rr ”... “ me qellim te përvetësimit  pasuror te kundërligjshëm , për vete apo për tjetrin t’ia 

merr pasurin  e luajtshme ,ne atë mënyrë qe përderisa e dëmtuara S. D. nga fsh. K. K Gjakovë , ishte 

duke pritur per te marr një injeksion dhe me te ardhur  radha , ne ulësen e korridorit ku ishte e ulur e 

harron portofolin e saj me dokumentet personale dhe te holla në shumë prej 250 euro ,aty për një 

moment me te vërejtur e  pandehura ,e merr portofolin dhe largohet në drejtim te panjohur ,me ç ‘rast te 

dëmtuarës i shkakton dëme te konsiderueshme materiale   

 

-me çka ka  kryer veprën penale vjedhjes nga neni 325/1 të KPRK-së. 

 

 Gjykata në mbështetje të nenit 4, 41, 49, 50, 51, 52, 73 dhe nenit 32521 të  KPRK-së dhe nenit 365 

të KPPK-së, i shqipton: 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

   Me dënim burgu në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve , i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

akuzuari  brenda kohës së verifikimin në afatin prej 1 (një) viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 

  E dëmtuara S. D.  për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest civil . 

 

 Obligohet e akuzuara qe te paguaj shpenzimet procedurale të përcaktuara nga ana e gjykatës si dhe   

në emër te paushallit gjyqësor  shumen  prej -30 euro, e këtë ne afatin prej 15 ditësh pasi qe aktgjykimi 

te merr formë te prere nen kërcenim te përmbarimit me dhunë .           

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë, me aktakuzën PP/II.nr.825/18   të dt.27.06.2018, ka akuzuar të 

akuzuarën A. H. nga fsh... K Gjakovë,  për shkak të veprës penale vjedhjes  nga neni 325/2 të KPRK-së,  
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duke propozuar që ndaj të akuzuarës ti shqiptohet Urdhër  ndëshkimor, me të cilën do ti shqiptohet 

dënimi me gjobë. Gjykata ka pranuar kërkesën e PTH-DP dhe jashtë shqyrtimit gjyqësor me 

dt.12.11.2018 ka marr Aktgjykim P.nr.458/18, me te cilën të akuzuarën  e  shpall fajtore dhe e dënon me 

gjobë me shume pre 200.00 euro si dhe e njëjta është  obliguar që të paguajë shpenzimet  procedurale si 

dhe  ne emër te  paushallit gjyqësor ne shume prej nga 30.00 euro ,krejt këtë ne afat prej 15 ditësh nen 

kërcenim te përmbarimit me dhune . Në afatin ligjor e akuzuara A. H., ka parashtruar kundërshtim me  

dt.16.11.2018  kundër urdhër ndëshkimor  P.nr.458/18  të datës 12.11.2018 dhe për këtë arsye pranë kësaj 

Gjykate u mbajt shqyrtimi gjyqësor.  

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor publik të datës 21.12.20118 përfaqësuesi i PTH-së në Gjakovë, Prokurori 

Bajram Kryeziu ,lexoi aktakuzën dhe deklaroi se mbetet në tërësi pranë aktakuzës dhe i propozoi gjykatës 

që pas nxjerrjes se provave e akuzuara  të shpallet  fajtore dhe ta dënohet sipas ligjit dhe ta obligohet ne 

pagesën e shpenzimeve procedurale. Ne fjalën përfundimtare deklaroi se me pranimin e fajësisë nga e  

akuzuara  e qe u be i lirshëm e vullnetshëm duke i kuptuar pasojat u vërtetu mjaftë edhe pse nga shkresat 

e lendes ka edhe prova tjera bindëse se ka kryer veprën penale  te vjedhjes  nga neni 325/2  te KPRK-ës , 

e  gjykatës i propozoi qe duke marr parasysh rrethanat lehtësuese si pranimin e fajësisë , kthimin e 

mjeteve  dhe gjësendeve te dëmtuarës ne tërësi nga ana e këtu te akuzuarës te dëmtuarës ,  te njëjtën  ta 

shpall  fajtor për shkallen e përgjegjësisë penale te ta dënoi sipas ligjit dhe ta detyroi ne pagesën e 

shpenzimeve te procedurës. 

 

E akuzuara A. H. , gjatë shqyrtimit gjyqësor deklaroi se e pranon në tërësi fajësinë sipas aktakuzës me 

te cilën pandehet duke i ditur edhe më parë pasojat e pranimit te fajësisë dhe atë ne mënyrë vullnetare dhe 

pa presion. Ne fjalën e tij  përfundimtare deklaroi se e me pranimin e fajësisë jam penduar për veprën e 

kryer, premtojë se një veprimi i tillë nuk do te përsëritet dhe do te jem me i kujdesshme, kërkojë falje nga 

e dëmtuara edhe pse te njëjtës ia kam kthyer gjësendet  e vjedhura , andaj i propozoi gjykatës qe te merr 

parasysh rrethanat lehtësuese si pranimi i fajësisë , pendimi i shprehur ne gjykatë ,gjendjen e dobët 

ekonomike, si dhe faktin se është hera e pare qe kam ra ndesh me ligjin  

 

Pasi gjykata ka fituar bindjen se e akuzuara e ka kuptuar natyrën  dhe pasojat e pranimit të fajësisë 

për veprën penale që i vihet në barrë dhe është bindur se pranimin e ka bërë në baza vullnetare, duke u 

mbështetur edhe në faktet dhe provat që i përmban Aktakuza ,ka gjetur se janë përmbushur të gjitha 

kushtet ligjore nga neni  326 par.4 te KPPK-së, dhe shqyrtimin gjyqësor e ka përfunduar pa 

administrimin e provave. 

  

Me rastin e matjes së dënimit, gjykata  ka pasur parasysh të gjitha rrethanat nga neni 73 të KPRK-ës 

të cilat ndikojnë  në zbutjen apo ashpërsimin e dënimit. Rrethana rënduese nuk gjeti ndërsa si rrethana 

lehtësuese gjykata ka marrë parasysh pranimin e vullnetshëm të fajësisë nga e akuzuara, personalitetin e 

te akuzuarës se është nënë e 4 fëmijëve  , sjelljen korrekte të  akuzuarës në gjykim, pendimin e saj  të 

shprehur për veprën e kryer duke kërkuar falje publike para gjykatës, kthimin e gjësendeve te dëmtuarës , 

gjendjen e dobët ekonomike si dhe  faktin se e akuzuara  më parë nuk ka qene e dënuar, të cilat rrethana 

ndikuan që Gjykata ti zbatoi dispozitat e zbutjes së dënimit të parapara me nenin 73 të KPRK-së, Gjykata 

të akuzuarës i shqiptoi dënim me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse e akuzuara  brenda kohës së verifikimin në afatin prej 1 (një) viti nuk kryen ndonjë 

vepër tjetër penale, me bindje se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë nga neni 41 

të KPK-së. 

  

Vendimi për udhëzimin e palëve te dëmtuara ne kontest civil për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike u muar konform nenit 463 te KPPK-ës. 
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Vendimi që shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor bazohet ne dispozitën e nenit 

450/1 dhe 2 nën par. 2.6 te KPPK-së.  

 

                Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi . 

 

                 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

        P. nr.458/18 më datë 21.12.2018. 

 

 

Sekretarja juridike,                                       Gj y q t a r j a,     

   Flutur Nagavci                                     Ilirjana Hoti 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund te paraqitet ankesë, në afatin prej 

                        15 ditësh ,nga dita e marrjes se tij ne dorëzim ,Gjykatës së Apelit 

              ne Prishtinë. Ankesa ne kopje te mjaftueshme i dorëzohet kësaj 

              Gjykate. 

 


