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Numri i lëndës: 2021:084286 

Datë: 19.10.2022 

Numri i dokumentit:     03547700 

 

P.nr. 23/2021 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - Departamenti i  Përgjithshëm -  Dega në   Novobërdë, 
përmes Gjyqtarit  të  vetme gjykuese Ramiz Azizi, me bashkëpunëtoren profesionale Vjollca Jonuzi 

kundër të pandehurve T. K.     dhe  F. L. që të dy nga  Gjilani, për shkak të veprës penale   vjedhje  nga 

neni 313 parag. 1  lidhur  me nenin 31 Kodit penal të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtutjeshëm 

KPRK-së),  si  dhe i pandehuri   Fl.S.   nga fshati .i  Epëm  Komuna e Gjilanit ,  për  shkak të   veprës 

penale,  blerja   ose fshehja e sendeve të përfituara  me   kryerjen e  veprës  panele  nga neni 333parg. 1 

të Kodit penal të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtutjeshëm KPRK-së), e në bazë të aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Gjilan –Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.585/2021, të datës 22.04.2021, 

pas mbajtjes së shqyrtimit  fillestarë dhe publik me datën 17.10.2022, në të cilin kanë  prezantuar 

prokurorja e  shtetit   Rozelida Manastiri  dhe i pandehuri F. S., mori dhe shpalli, ndërsa me dt. 

18.10.2022  përpiloi  këtë  : 

                    

                    A K T GJ Y K I M 

 

 

I pandehuri F.S., nga babai    B. dhe nëna N. e lindur   H. ,  i lindur më   datën  ...  në Gjilan,    me 

vendbanim në   fshatin .i Eprm   Komuna e Gjilanit ,   i  pa martuar, i pa  punë, i gjendjes së   të varfër 

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

                                     

                                               ËSHTË  FAJTOR  

 

                                                                     SEPSE 

 

Më datën 12.15.2021,   në Gjilan ,  tek parku i qytetit , tek . ,,   i pandehuri   F. S.,   me qëllim të 

përfitimit të ku kundërligjshëm   pasurorë   për   veti  apo për   tjetër  kënd, ka blerë pasurinë e cila ishte 

përvetësuar   në mënyrë të kundërligjshme  përkatësisht ,   ishte vjedhur në  oborrin  e   shtëpisë   së   

dëmtuarit   E.  Berisha,  në atë mënyrë   që   nga i pandehuri   T.  K.   ka blerë një .,,  me   ngjyrë të 

zezë, në vlerë prej 150  €uro,   duke e dhënë në këmbim të parave  një   telefon .,   edhe pse   për nga 

vlera  e blerjes  ka mundur të dijë   se i njëjti është përfituar   me  kryerjen e veprës penale ,   ashtu që 

pas punës operative   të policisë  të pandehurit identifikohen,   ndërsa  motori i vjedhur   i  blerë nga i 

pandehuri   F. S.   sekuestrohet   dhe i kthehet të dëmtuarit,      

 

 

Me çka ka kryer veprën penale,  blerja   ose fshehja e sendeve të përfituara  me   kryerjen e  

veprës  panele  nga neni 333 parg. 1 të Kodit penal të Republikës së Kosovës (në tekstin e 

mëtutjeshëm KPRK-së), 
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Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitën e sipër theksuar  ligjore si dhe neneve : 4, 7, 17, 38, 39, 

36, 40, 43, 69, 70, 71, dhe 72, të KPRK-së, si dhe nenit 365 dhe 453 të KPPRK-së, të pandehurin, e 

 

 GJ Y K O N 

 

 

Me dënim me gjobë në shumën prej 150 € (njëqindepesëdhjetë) Euro, të cilën gjobë i pandehuri është i 

obliguar që ta paguaj në afat prej paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita kur ky aktgjykim të merr formën 

e prerë.  

 

Mirëpo, nëse eventualisht i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj dënimin me gjobë, i njëjti 

dënim në kuptim të nenit 43 paragrafi 3 të KPRK-së, i zëvendësohet me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 20 (njëzet) ditëve, të cilin duhet ta mbaj në afat prej 15 ditëve pas pranimit të ftesës nga 

kjo gjykatë, nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

Të dëmtuarit   E. B.  dhe   N. Q.nga fshati .  Komuna e   Novobërdës , për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko civil. 

 

Detyrohet i  akuzuari  që të paguaj shpenzimet e procedurës penale, përkatësisht paushallin gjyqësor në 

shumën prej 30 € (tridjjetë) Euro, ndërsa në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit 

shumën prej 30€ (tridhjetë) Euro, të gjitha në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.   

                                        

     A  r  s  y  e  t  i  m 

 

1.Rrjedha e çështjes 

 

Prokurorisë Themelore në Gjilan –Departamenti i Përgjithshëm pranë kësaj gjykate ka paraqitur 

aktakuzën PP.II.nr.585/2021, të datës 22.04.2021, kundër të  pandehurve  T. K. nga Gjilani ,   F. L.  nga   

Gjilani .... 2 Lagjja  e 8- të ,    për shkak të veprës penale   vjedhje  nga neni 313 parag. 1  lidhur  me 

nenei 31 Kodit penal të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtutjeshëm KPRK-së), e ndaj të cilëve e 

ka vequar procedurën penale, pasi që për momentin janë të paarritshëm për gjykatën-e që për ta 

do të formohet lëndë e re. si  dhe i pandehuri   F. S.   nga . i  Epëm  Komuna e Gjilanit ,  për  shkak të   

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

333parg. 1 të Kodit penal të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtutjeshëm KPRK-së),për të cilin po 

procedohet sot e q♪7 dio ta mbaj kët♪7 numer t♪7 lëndës. 

 

  Në shqyrtimin   fillestarë të mbajtur me datën 17.10.2021  veqohet procedura penale   ndaj të 

pandehurve T. K.  dhe F. L. nga Gjilani   për    dispozitivin   në I  të  aktakuzës  

PP.II.nr.585/2021, të datës 22.04.2021, për shkak të veprës penale   vjedhje  nga neni 313 parag. 1  

lidhur  me nenin 31 Kodit penal të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtutjeshëm KPRK-së),     

 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues me datë 1710.2022., ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë qenë 

prezent prokurorja e shtetit R. M. i pandehuri i lartcekur, i pandehuri pas leximit të aktakuzës nga ana e 

prokurorit, ka deklaruar se e ka kuptuar në tërësi aktakuzën dhe veprën penale për të cilën akuzohet dhe 

se e pranon fajësinë për kryerjen e kësaj vepre penale.  Andaj   gjykata pas  dëgjimit të palëve ka marrë 

aktvendim  me të cilin e ka pranuar fajësinë   nga ana e të pandehurit.  

 

 

 

 

 

2.Vlerësimi i pranimit të fajësisë 
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Gjykata pas dëgjimit të palëve ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar fajësinë e të  pandehurit për 

veprën penale për të cilën akuzohen ngase ka konstatuar se janë plotësuar gjitha kushtet ligjore për një 

gjë të tillë në kuptim të nenit 248 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1, 1.2, 1.3 dhe 1.4 të KPP-ës dhe nenit 326 

të KPP-ës. 

 

Në këtë aspekt gjykata ka konstatuar se i pandehuri e ka kuptuar drejtë natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë, se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht, se i pandehuri, nuk ka qenë i detyruar ose i 

shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranoj fajësinë, se pranimi i fajësisë mbështet në faktet e çështjes të 

cilat i përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban ndonjë shkelje ligjore e as gabime faktike. 

 

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjyqtari i vetëm gjykues vërtetoi këtë gjendje faktike se i pandehuri  i  

F. S.   nga fshati L.i  Epëm  Komuna e Gjilanit ,  për  shkak të   veprës penale blerja   ose fshehja e 

sendeve të përfituara  me   kryerjen e  veprës  panele  nga neni 333parg. 1 të Kodit penal të Republikës 

së Kosovës (në tekstin e mëtutjeshëm KPRK-së),në vendin kohën dhe mënyrën e përshkruar si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit duke u bazuar në nenit 248 të KPP-ës, ka vlerësuar se duhet të 

pranohet pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit të lartcekur dhe të njëjtit, i shqiptoi dënim me gjobë 

prej 150 € (njëqindë e pesëdhjetë euro), ngase duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe provat të 

cilat gjinden në shkresat e lëndës, ky dënim do të jetë i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës 

penale dhe përgjegjësinë penale të kryesit. 

 

Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e përgjegjësisë penale 

të akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 

 

Sipas bindjes së gjykatës, dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit të lartcekur, duke i marr parasysh 

rrethanat e përmendura më lartë është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës penale dhe 

shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. 

Gjykata po ashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit nga neni 38 të 

KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale dhe rehabilitimin 

e tij, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, shprehja e gjykimit shoqëror për 

veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të të akuzuarit gjykata duke 

u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur që të akuzuarin ta obligojë ti paguajë 

paushallin gjyqësor në shumën prej 25 (njëzet e pesë) euro, si dhe  shumën prej 30€ (tridhjetë euro) për 

kompensimin e viktimave të krimit, si dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, nga dita pasuese kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

 

 

 

 

Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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                                                   GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

                                                           Departamenti i   Përgjithshëm       

                P.nr.23/22 me datë 18.10.2022 

 

 

 

 

Bashkëpunëtorja Profesionale          Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Vjollca Jonuzi                                      Ramiz Azizi 

 

 

 

 

Këshilla Juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit në Prishtinë- 

Departamenti i Krimeve të Përgjithshme, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të të 

njëjtit. Ankesa në kopje të mjaftueshme dorëzohet përmes kësaj gjykate. 

 

 

 


