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Numri i lëndës: 2018:068091 

Datë: 19.12.2019 

Numri i dokumentit:     00723849 

       P.nr.1868/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM-DIVIZIONI PENAL,  gjyqtarja Arjeta Gashi, me pjesëmarrjen e 

praktikantes A. D, në çështjen penale të akuzuarve N.K nga Prizreni, për shkak të veprës 

penale vjedhja nga neni  325 par.1 dhe të akuzuarit R.P nga Prizreni, për  shkak të veprës  

penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 

345 par.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 (KPRK), duke vendosur sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm,  nën numrin 

PP.II.nr.2885-10/2018 të datës 22.11.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar në praninë e 

prokurorit të shtetit Shpend Binaj dhe të akuzuarve, me datë 11.12.2019, publikisht morri dhe 

shpalli dhe me 19.12.2019 përpiloi këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 Të akuzuarit: 

 

N.K nga i ati H. dhe e ëma S. e lindur F., i lindur me datë ... në Prizren, ku edhe tani 

jeton rruga “...” nr...., ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i gjendjes së varfër ekonomike, i 

pa martuar, me numër personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,.  

 

R.P nga i ati A. dhe e ëma G. e lindur Q., i lindur me datë ... në Prizren, ku edhe tani 

jeton rruga “...” nr...., ka të kryer shkollën fillore, i pa punë,  i martuar, baba i ... fëmijëve, me 

numër personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,  gjendjes së varfër ekonomike. 

 

JANË FAJTOR 

 

I akuzuari N.K: 

 

I. Me datë 02.03.2018, rreth orës 15:00 në Prizren, në rr. “ ...” saktësisht në objektin e 

Qendrës Tregtare “ ... “ me qëllim përvetësimit në mënyrë të kundërligjshme të pasurisë së huaj 

për vete, i pandehuri N.K shfrytëzon momentin e volitshëm përderisa e dëmtuara M.A nga 

fshati ... Komuna e Prizrenit, po ngjitej shkallëve të lokalit të në fjalë, dhe pa u vërejtur e fut 

dorën në xhepin e të dëmtuarës dhe ia merr telefonin e markës “ ... “, ngjyrë e zezë, me nr. ... e 

pastaj të njëjtin ia shet të pandehurit R.P në afërsi të Stacionit të Autobusëve në Prizren për 

shumën 13 (trembëdhjetë) euro, me të cilat veprime të dëmtuarës i ka shkaktuar dëm material. 
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Këso dore ka kryer veprën penale vjedhja nga neni 325 par.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 (KPRK). 

 

I akuzuari R.P 

 

II. Se me datën 02.03.2018, në orë të pacaktuar, në Prizren, në rr.” ...” në afërsi të ..., i 

pandehuri R.P, blen nga i pandehuri N.K një “ ...” ngjyre e zezë, me nr. ... për shumën 

13(trembëdhjetë) euro, shumë kjo dukshëm jo proporcionalë për këtë lloj telefoni, të cilin i 

pandehuri N.Kia kishte vjedhur të dëmtuarës M.A të njëjtën ditë, e që nga çmimi i ulët i blerjes 

i pandehuri R.P, ka mundur ta dijë se është përfituar me kryerjen e veprës penale. 

 

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

përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.2 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës Nr.04/L-082 (KPRK). 

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 41, 42, 46, 49, 50, 51, 73, neni 325 par. 1 të dhe 

neni 345 par. 2  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-084 (KPRK) të akuzuarve i 

shqipton: 

 

Të akuzuarit: N.K 
  
 

 DËNIM ME GJOBË 

 

Në lartësi prej 200 € ( dyqind euro) të cilën shumë është i obliguar të paguaj në afat prej 

15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk 

ekzekutohet në afatin ligjor i njëjti do të zëvendësohet me 10 (dhjetë) ditë dënim burgu duke 

llogaritur për 20 € një ditë burg. 

  

 DËNIM ME KUSHT 

 

Vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet në afat prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse i 

akuzuari nuk kryen vepër të re penale.  

 

Të akuzuarit: R.P 
   

DËNIM ME KUSHT 

 

Vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet në afat prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse i 

akuzuari nuk kryen vepër të re penale.  

 

E dëmtuara M. (F.) A nga fshati ... Komuna e Prizrenit, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

Obligohet të akuzuarit secili veç e veç,  të paguajnë shpenzimet e procedurës penale 

dhe at në shumën prej 20 € dhe nga  30 € në emër të taksës për kompensimin e viktimave të 

krimit në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim nën 

kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 
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A r s y e t i m 

 

 Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar 

aktakuzë nën numrin PP/II.nr.2885-10/2018 të datës 22.11.2018 kundër të akuzuarve: N.K nga 

Prizreni, me numër personal ... për veprën penale vjedhja nga neni  325 par.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 (KPRK) dhe të akuzuarit R.P nga Prizreni, me numër 

personal ... për veprën penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e 

veprës penale nga neni 345 par.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 

(KPRK). 

 

Gjykata në ketë çështje penale ka caktuar  shqyrtimin fillestar,  në  të cilin shqyrtim u 

lexua aktakuza nga ana e prokurorit të shtetit, i cili i  shpalosi dhe bëri prezantimin e të gjitha 

provave materiale në të cilat mbështetet aktakuza e parashtruar ndaj të akuzuarve.  Gjykata pasi 

që u sigurua se te akuzuarit e kanë kuptuar aktakuzën, ju dha mundësin qe te njëjtët te 

deklarohen rreth fajësisë. 

 

I akuzuarit  N.K ka pranuar fajësinë për veprën penale e cila i vihet ne barre. 

 

I akuzuarit R.P ka pranuar fajësinë për veprën penale me te cilën ngarkohet. 

 

Prokurori i shtetit nuk e ka kundërshtuar pranimin e fajësisë. 

 

 Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

 Me datë 02.03.2018, rreth orës 15:00 në Prizren, në rr. “ ...” saktësisht në objektin e 

Qendrës Tregtare “ ...“ me qëllim përvetësimit në mënyrë të kundërligjshme të pasurisë së huaj 

për vete, i pandehuri N.K shfrytëzon momentin e volitshëm përderisa e dëmtuara M.A nga 

fshati ... Komuna e Prizrenit, po ngjitej shkallëve të lokalit të në fjalë, dhe pa u vërejtur e fut 

dorën në xhepin e të dëmtuarës dhe ia merr telefonin e markës “ ... “, ngjyrë e zezë, me nr. ... e 

pastaj të njëjtin ia shet të pandehurit R.P në afërsi të ... për shumën 13 (trembëdhjetë) euro, me 

të cilat veprime të dëmtuarës i ka shkaktuar dëm material. Po ashtu  me datën 02.03.2018, në 

orë të pacaktuar, në Prizren, në rr.” ...” në afërsi të Stacionit të Autobusëve, i pandehuri R.P, 

blen nga i pandehuri N.K një “ ...” ngjyre e zezë, me nr. ..., për shumën 13(trembëdhjetë) euro, 

shumë kjo dukshëm jo proporcionalë për këtë lloj telefoni, të cilin i pandehuri N.K ia kishte 

vjedhur të dëmtuarës M.A të njëjtën ditë, e që nga çmimi i ulët i blerjes i pandehuri R.P, ka 

mundur ta dijë se është përfituar me kryerjen e veprës penale. 

 

Gjendjen e këtillë faktike gjykata ka vërtetuar gjatë shqyrtimit fillestar, me ç’rast të 

akuzuarit vullnetarisht kanë pranuar fajësinë për veprat penale me të cilat akuzohen sipas 

aktakuzës së prokurorit shtetit, kështu gjykata fare nuk është lëshuar në administrimin e 

provave. Por vlen të theksohet se gjykata sipas detyrës zyrtare nuk gjeti se ekziston ndonjë 

provë e pa pranueshme, gjithashtu në tërësi është vërtetuar se të akuzuarit kanë kuptuar natyrën 

dhe pasojat e pranimit të fajit për veprat penale të cilat iu vihen në barrë e që pranimi i fajit 

është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim. Gjykata ka ardhur në përfundim, se pranimi 

i fajësisë nga ana e akuzuarve është bërë në pajtim me nenin 246 të KPPK dhe faktet që 

përmban aktakuza, në veprimet e akuzuarit N.K formohen elementet e veprave penale vjedhja 

nga neni 325 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 (KPRK) dhe veprimet 

e akuzuarit R.P  formon elementet e veprës penal, blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të 

përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.2 të Kodit Penal të Republikës së 
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Kosovës Nr.04/L-082 (KPRK) dhe për këtë gjykata të akuzuarit i gjykoj sipas ligjit duke e 

vërtetuar përgjegjësinë e tyre penalo juridike. 

 

 Me rastin e marrjes së dënimit ndaj të akuzuarve gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat në 

kuptim të dispozitave të nenit 73 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 

(KPRK), të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, duke mos gjetur 

rrethana rënduese, si rrethanë lehtësuese është marrë pranimi i fajësisë nga ana e akuzuarve, 

sjellja korrekte pas kryerjes së veprave penale, rrethanat familjare të akuzuarve, andaj gjykata i 

shqiptoi dënimin me kusht sepse është e bindur se me kërcënim të dënimit do të arrihet qëllimi 

i dënimit, duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tyre dhe 

se në të ardhmen do të jenë më të kujdesshëm dhe të përmbahen nga veprimet e tilla.  

 

Vendimi mbi udhëzimin e dëmtuarës në kontest të rregullt civil për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike, gjykata e morri në pajtim me nenin 463 par.1 e 2 të Kodit të 

Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

 

  Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata morri në pajtim m nenin 453 

par.1 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

 

  Vendimi mbi taksën gjyqësore në emër të kompensimit të viktimave të krimit, është 

marrë në pajtim me nenin 39 par.3 nën par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit Nr.05/L-036. 

 

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

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:068091, 19.12.2019 

  

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Arjeta Gashi 
 

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. 


