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Numri i lëndës: 2019:266102 

Datë: 26.02.2020 

Numri i dokumentit:     00857758 

 

 

P.nr.322/2019 

     

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtari 

Rrahman Beqiri, me procesmbajtëse Mimoza Thaç-praktikante, në lëndën penale ndaj të 

akuzuares: I.P nga Mitrovica, për shkak të veprës penale: Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve 

të përfituara me kryerjen e veprës penale, të parashikuar nga neni 345 par.2 të Kodit nr.04/L-

082 Penal të Republikës së Kosovës (tutje: KPRK), sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore 

në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.1035/2018, të datës 21.03.2019, pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, me datë 21.02.2020 në prezencën e Prokurorit të Shtetit 

Stojanka Kasalovic dhe të pandehures I.P, të njëjtën ditë e shpalli publikisht, ndërsa me datë 

26.02.2020 përpiloi këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

E akuzuara: 

I.P, nga i ati Sh., e ëma F., e vajzërisë T., e lindur më ..., në Mitrovicë, ku edhe jeton në rr.“...”, 

e pa punë, e martuar, ka të kryer shkollën e mesme ekonomike, e gjendjes së dobët ekonomike, 

me nr. personl ..., shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

sepse, 

Në ditën e pacaktuar të muajit korrik, të vitit 2017, në Mitrovicë në kafiterinë “B.”, në afërsi të 

komunës, ka blerë një send për të cilin kishte mundur të dimte se është siguruar me kryerjen e 

veprës penale, ashtu që, nga një person i panjohur ka blerë një telefon të markës Samsung A-3, 

me nr. të IMEI 356161078624947 për 60 euro edhe pse vlera e tij është më e madhe.  

 

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. 

 

Andaj Gjykata në bazë të nenit  1, 4, 7, 17, 21, 41, 42, 46, 49, 50, 51, 52, 73 të KPRK-së, dhe 

nenit 365, 450, 454, 463 të KPP-së, e:  

 

G J Y K O N  
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1. Dënim me gjobë në shumën prej 300 (treqind) euro, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse 

e pandehura nuk kryen vepër tjetër penale në afat prej një (1) viti nga dita e 

plotëfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

 

2. E akuzuara lirohet nga shpenzimet e procedurë penale dhe të njëjtat mbesin barrë e mjeteve 

buxhetore të gjykatës. 

 

3. Pala e dëmtuar, S.S nga fshati ..., komuna e Vushtrrisë, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike, udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore ne Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur Aktakuzën 

PP.II.nr.1035/2018, të datës 21.03.2019, kundër të pandehures I.P, për shkak të veprës penale: 

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

nga neni 345 par.2 të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar, ashtu që në këtë seancë e 

pandehura e ka pranuar fajësinë në tërësi sipas aktakuzës, duke theksuar se e di që nuk kam 

qenë sa duhet e vëmendshme, shprehi jashtëzakonisht keqardhje për këtë, i premtoj gjykatës që 

nuk do të përsëritete asnjëherë një veprim i tillë, e lus gjykatën që t`i merr parasysh rrethanat 

lehtësuese siç janë: gjendja shëndetësore për arsye se vuaj nga diabeti për çka edhe e kam 

librezën shëndetësore, gjendjen ekonomike të dobët pasi që jetoj vetëm nga pensioni social dhe 

se as unë e as bashkëshorti nuk punojmë. Ndërsa në fjalën përfundimtare ka mbetur në t♪7rsi 

pranë deklarimeve të mëhershme. 

 

Prokurori, lidhur me pranimin e fajësisë ka dhënë mendimin se duke u bazuar në nenin 248 par. 

2 të KPP-së e duke pasur parasysh pranimin e fajësisë kondiseroj se janë plotësuar kushtet 

ligjore për pranimin e fajësisë, pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare, pa presion, 

pranimi mbështetet në provat materiale që gjenden në shkresat e lëndës, andaj gjykatës i 

propozoj që ta pranoj pranimin e fajësisë për këtë vepër penale dhe me rastin e shqiptimit të 

dënimit, pranimin e fajësisë ta merr si rrethanë lehtësuese.  

 

Gjykata, ka shqyrtuar pranimin e fajësisë te cilën e ka deklaruar e pandehura, e në mbështetje 

të nenit 248 të KPP-ës, në këtë drejtim vlerëson se janë përmbushur kushtet ligjore për 

pranimin e fajësisë për të pandehuren. Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të 

pandehures, mbështetet në provat me të cilat disponon kjo gjykate si: Raporti i oficerit me 

numër të rastit ..., të datës 27.02.2018; Deklarata e të pandehurës I.P dhënë në polici, e datës 

27.02.2018; Deklarata e të dëmtuarit S.S dhënë në polici, e datës 11.04.2017; Vërtetimi për 

sekustrimin e sendeve i datës 27.02.2017; Raporti legal i IPKO-së, nr. ... dt. 27.04.2017; 

Vërtetimi për kthimin e sendeve të sekuestruara dt. 28.02.2018. Të gjitha këto prova janë 

bindëse për gjykatën dhe formojnë elementin inkriminues e që në bazë e tyre dhe pranimit te 

fajësisë, konsiderojmë se për tej çdo dyshimi është vërtetuar se e pandehura, ka kryer veprën 

penale që i vihen në barrë.  

 

Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehures është bërë në mënyrë 

vullnetare, se e pandehura ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, duke iu 

tërhequr vërejtja të pandehures se pas pranimit të fajësisë, ajo nuk mund të bëjë ankesë për 

shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, por vetëm sa i përket llojit dhe lartësisë së 
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dënimit, gjykata ka vërtetuar se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabim 

faktik, nga këto arsye gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë të bërë nga e pandehura. 

 

Gjykata, nga pranimi i fajësisë se të pandehures dhe nga provat e cekura si më lart, ka vërtetuar 

përtej dyshimit të bazuar se e pandehura ka kryer veprën penale: Blerja, pranimi ose fshehja e 

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

së, e për të cilën vepër penale është paraparë dënimi me burgim deri në një (1) vit. 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe renduese për matjen e dënimit ne mbështetje të nenit 73 të KPRK-ës. Si rrethana 

rënduese ka gjetur shkallën e përgjegjësisë penale gjë që nga provat rezulton se e pandehura 

këtë vepër e kishte kryer me qëllim të përfitimit material.  

 

Ndërsa, si rrethanë lehtësuese gjykata e ka vlerësuar pranimin e fajësisë në tërësi për vepren 

penale, faktin se e njëjta ka shprehur keqardhje dhe është penduar për ndodhjen e rastit, 

gatishmërinë e të pandehures për tu përgjigjur për veprën, rrethanat personale të kryerësit 

gjendjen jo të mirë shëndetësore pasi që vuan nga diabeti, të konstatuar në bazë Librezës për 

realizimin e së drejtës në pension të personave me aftësi të kufizuar, gjendjen e dobët 

ekonomike duke pasur parasysh se as kjo e as bashkëshorti nuk punojnë, si dhe faktin se të 

dëmtuarit i është kthyer sendi, respektivisht telefoni, çka dëshmohet në bazë të vërtetimit për 

kthimin e sendeve të sekuestruara, dt. 28.02.2018.  

 

Gjykata, në rastin konkret ka aplikuar dispozitat e zbutjes së dënimit, në kuptim të nenit 75 

par.1, nënpar. 1.3 të KPRK-së, pasi që e pandehura e ka pranuar fajësinë, rrethanë kjo ligjore 

për tu aplikaur zbutja e dënimit. Andaj, meqenëse janë plotësuar kushtet ligjore për zbutjen e 

dënimit, atëherë në kuptim të nenit 76 par. 1, nënpar. 1.7, ku thuhet: “nëse për veprën penale 

nuk është paraparë masa më e ulët e dënimit, atëherë mund të shqiptohet dënimi me gjobë në 

vend të dënimit me burgim”, pasi që për këtë vepër nuk është paraparë minimum i dënimit, 

gjykata ka shqiptuar dënim me gjobë. Ndërsa, dënimin me gjobë, në kuptim të nenit 51 të 

KPRK-sw, duke e pasur parasysh gjendjen ekonomike të të pandehures.  

 

Andaj, duke marrë parasysh të gjitha këto rrethana si dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, 

gjykata vlerëson se, shqiptimi i dënimit me gjobë me kusht, ndaj të pandehuest është dënim i 

drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. Po 

ashtu, gjykata vlerëson se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 par 1 

të KPRK-së, që ti parandaloj kryerësit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë 

rehabilitimin e tyre, si dhe të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave penale si dhe 

forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.  

 

Sa i përket kërkesë pasurore juridike, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi në 

kuptim të nenit 463 të KPP-së, ashtuqë pala e dëmtuara është udhëzuar në kontest civil.  

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 453 par. 4 të KPP-

së, ashtu që, të akuzuaren  e ka liruar në tërësi nga shpenzimet e procedurës penale. Kjo duke u 

bazuar në faktin se e njëjta është e pa punësuar, dhe se jeton vetëm nga pensioni socila që e 

realizon si person me aftësi të kufiauara, çka konstatohet nga libreza përkatëse e cekur më 

lartë.  Prandaj, nëse do t`i ngarkoheshin shpenzimet do të rrezikohej gjendja materiale e të 

akuzuares.  
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Andaj gjykata duke u bazuar me neni 365, 450, 453 e 463 të KPP-së nga arsyeje e lartcekura ka 

vendosur si ne diapozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

                                                  P.nr.322/2019, dt.26.02.2020 

2019:266102, 26.02.2020 

 

 

Procesmbajtësja:                                                      Gjyqtari                                                                                  

Selvije Kostërci                                                                                      

                                                                                                                     ________________ 

                                                                                                                      Rrahman BEQIRI 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve 

nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjyaktës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj 

gjykate. 


