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Numri i lëndës: 2019:100037 

Datë: 29.09.2020 

Numri i dokumentit:     01147593 

 

P.nr.2912/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINE DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL , me gjyqtaren e vetme gjykuese Lumnije Krasniqi, me bashkëpunëtoren 

profesionale Dafina Ymeri, në çështjen penale kundër të pandehurës G.B. , për shkak të veprës 

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

345 par.2 të KPRK-së, e akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë-

Departamenti i Përgjithshëm, PP.II.nr.3283/18, datë 26.06.2018, pas mbajtjes së seancës së 

shqyrtimit fillestar, me dt.10.09.2020, në të cilën kanë marrë pjesë prokurorja e shtetit Hava 

Krasniqi dhe e pandehura, të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë 

29.09.2020 përpiloi, këtë: 
 

A K T G J Y K I M 
 

 

E pandehura G.B. , nga i ati S. dhe nënës Z., e vajzërisë V., e lindur me (data e lindjes...), në 

fshatin G., Komuna e P., me vendbanim në P., rr.’’V.F.’’, p.n, ka të kryer shkollën e mesme, 

punon frizere, e pamartuar, e gjendjes së mesme ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës 

së Kosovës, me nr. personal .... 

 

ËSHTË FAJTORE 

 

Sepse: 

 

Në muajin mars të vitit 2018, në P., e pandehura nga persona të panjohur ka blerë telefonin e 

tipit ‘’Wika’’ me nr. të IMEIT ... dhe ..., edhe pse ka mundur ta dijë se i njëjti është siguruar 

me kryerjen e veprës penale të vjedhjes, e i cili ka qenë pronë e të dëmtuarës G.H., të cilës i 

kishte humbur në lagjen e Lakërishtë në Prishtinë me datë 09.03.2018 rreth orës 14:45. 

 

-me këtë ka kryer veprën penale Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen 

e veprës penale nga neni 345 par.2 të KPRK-së së. 

 

Andaj, gjykata në bazë të nenit 4, 17, 21, 41,73,74, 85 dhe 86 të KPRK-së, si dhe nenit 359, 

361, 365, 366, 453, 463, 498 dhe 499 të KPPRK-së, i shqipton këtë:  
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VËREJTJE GJYQËSORE 

 

Me të cilën të pandehurës G.B. , i bëhet me dije se ka kryer vepër penale të Blerja, pranimi ose 

fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.2 të KPRK-së, e 

cila përbën vepër penale dhe nëse kryen prapë ndonjë vepër tjetër penale, do t’i shqiptohet 

dënim më i rëndë penal. 

Obligohet i pandehuri që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe në emër të paushallit 

gjyqësorë të paguaj shumën prej 30.00 (tridhjetë) €, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

E dëmtuara: E.H., nga Gj., për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohet në kontest të 

rregullt juridiko – civil. 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën me 

PP.II.nr.3283/18, datë 26.06.2018, e ka akuzuar G.B. , për shkak të veprës penale Blerja, 

pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.1 të 

KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata me datë 10.09.2020 ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin 

fillestar, në të cilën kanë prezantuar prokurorja e shtetit Hava Krasniqi dhe e pandehura, ku 

prokurorja e shtetit fillimisht bëri ri cilësimin juridik të veprës penale, pasi që është lëshuar një 

gabim teknik, pasi që cilësimi juridik nuk përkonte me dispozitivin e aktakuzës, ashtu që në vend 

të veprës penale Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale 

nga neni 345 par.1 të KPRK-së, e ri cilësoi në veprën penale Blerja, pranimi ose fshehja e 

sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.2 të KPRK-së, dhe pas 

leximit të aktakuzës nga prokurorja e shtetit, të pandehurës G.B.  iu dha mundësia për ta pranuar 

fajësinë apo të deklarohet e pafajshme për veprën penale për të cilën akuzohet. E pandehura në 

shqyrtimin fillestar, deklaroi se e ka kuptuar aktakuzën në tërësi, me vullnet të plotë dhe e 

vetëdijshme për pasojat e pranimit të fajësisë e ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale e 

cila i vihet në barrë sipas aktakuzës së prokurorit të shtetit, duke shtuar se i vjen keq për atë që ka 

ndodh, e njëjta nuk e ka ditur se është i vjedhur, pasi që e  ka blerë telefonin nga një person i 

panjohur në shumë prej njëzët e pesë euro, duke sqaruar se nuk ka qenë e dënuar më parë. 

 

Prokurorja e shtetit Hava Krasniqi, lidhur me pranimin e fajësisë nga e pandehura deklaroi se 

pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, pasi që pranimi është bërë konform 

nenit 248 të KPPK-së, dhe është në përputhje të plotë edhe me provat që janë bashkangjitur 

aktakuzës, duke I propozuar gjykatës që pranimin e fajësisë ta merr si rretahnë lëhtësuese me 

rastin e vendimit mbi llojin dhe lartësinë e denimit..  

 

Me që e pandehura e ka pranuar fajësinë në tërësi për kryerjen e veprës penale si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi, pasi paraprakisht e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të kryerjes së 

veprës penale, pranim i cili është bërë vullnetarisht, pranim i cili mbështetet në faktet e çështjes 

dhe provat materiale që përmban aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore 

apo gabim faktik, Gjykata vlerësoi se janë përmbushur të gjitha kërkesat ligjore nga neni 248 të 

KPPRK-së, që të pranohet deklarata e të akuzuarit për pranimin e fajësisë për kryerjen e kësaj 

vepre penale, dhe të njëjtën edhe e ka aprovuar, ashtu që nuk ka administruar asnjë provë për të 

vërtetuar gjendjen faktike. 

 



 Numri i lëndës: 2019:100037 
 Datë: 29.09.2020 
 Numri i dokumentit: 01147593 
 

3 (3)  

   
2
0
1
9
:1
0
0
0
3
8

 

Nga thëniet e vet të pandehurës në shqyrtimin gjyqësor u vërtetua se me datë, kohë dhe vend si 

në dispozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj saj, ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Po ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë raporti ligjor nga Zyra ligjore 

për veprim sipas kërkesave ligjore në Prishtinë i dt.24.04.2018, vërtetimi mbi marrjen e 

gjësendeve i dt.25.05.2018, vërtetimi mbi kthimin e gjësendeve i dt.31.05.2018, gjykata gjeti se 

në veprimet e të pandehurës G.B. , formësohen të gjitha elementet qenësore objektive dhe 

subjektive të veprës penale Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e 

veprës penale nga neni 345 par.2 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata të njëjtën e shpalli fajtor, pasi qe gjeti se penalisht është e përgjegjshme dhe e 

gjykoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

   

Gjykata me rastin e matjes dhe përcaktimit të lartësisë së dënimit, i vlerësoi të gjitha rrethanat 

relevante lehtësuese dhe rënduese, të cilat konform nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, ndikojnë në 

llojin dhe lartësinë e dënimit e të cilat janë me ndikim me rastin e dënimit, ashtu që ndaj të 

pandehurës gjykata mori në konsideratë rrethanat lehtësuese si: faktin se e njëjta e ka pranuar 

fajësinë në shqyrtimin fillestar, pendimin dhe premtimin se nuk do të përsëris veprën penale, si 

dhe faktin se nuk ka qenë e dënuar më parë, ndërsa rrethana rënduese gjykata nuk gjeti, dhe 

duke u nisur nga të gjitha këto gjykata të pandehurës i shqiptoi vërejtjen gjyqësore në bazë të 

nenit 86 të KPRK-së, me bindje se kjo është e mjaftueshme për tu arritur qëllimi i dënimit 

konform nenit 85 të KPRK-së, dhe se ky dënim do të ndikoj në risocializimin dhe riedukimin e 

kryesit, çka është edhe qëllimi i dënimit sipas nenit 41 të KPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor është 

marrë në bazë të nenit 453 par.1 dhe 2 të KPPRK-së. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore juridike në kontest 

civil është marrë në bazë të nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPRK-së. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë, e në pajtim me dispozitat ligjore nga neni 359, 361, 365, 366, 

453, 463, 498 dhe 499 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINE  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 P.nr.2912/18, dt.29.09.2020 

2019:100037 

 

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Lumnije Krasniqi 

 

 

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. 


