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Numri i lëndës: 2020:002394 

Datë: 11.11.2020 

Numri i dokumentit:     01262815 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, me 

gjyqtarin e vetëm gjykues, në çështjen penale ndaj të akuzuarit B. B., për shkak të veprës penale, 

Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 333, 

par.2 të KPRK-së, i akuzuar sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë – 

Departamentit i Përgjithshëm PP/.II.nr.5787/19 të datës 10.12.2019, në seancën e shqyrtimit 

fillestar, me datë 11.11.2020, në praninë e prokurorit të shtetit, Zef Prendrecaj, i akuzuari B.B. 

pranon fajësinë, në bazë të nenit 366 të KPPRK-së, me datë 11.11.2020 përpiloj këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari: 

B. B., i biri i H. dhe i ëmës S., i lindur me datë ....., në fshatin K. në P., me vendbanim në po të 

njëjtin vend, i martuar, me gjendje të mesme ekonomike, me numër personale ............, me numër 

të telefonit 044/............., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

  

 

ËSHTË FAJTOR 
 

Sepse: 

Më datë 15.11.2019, rreth orës 12:15, në tregun e gjelbër, nga një person i panjohur për të, e ka 

blerë një motor sharr e tipit “Babita, MS45B”, në vlerë prej 40 euro, pronë e të dëmtuarit M.M., 

 

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

e veprës penale nga neni 333, par.2 të KPRK-së. 
 

Andaj, gjykata në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve 4; 7; 17; 20, 21; 41; 42, 73; 74; 85 dhe 

86 të KPRK-së dhe neneve 248, 359, 365 dhe 366 të KPPRK-së, të akuzuarit i shqipton:  

 

VËREJTJE  GJYQËSORE 

 

Me të cilën të akuzuarit B. B., i bëhet me dije se ka kryer një vepër të dëmshme dhe të rrezikshme, 

që përbën vepër penale dhe nëse kryen prapë vepër të tillë, gjykata do t’i shqiptoj sanksion më 

të rëndë penal. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale - paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 20€ (njëzetë euro), këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.   
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- I dëmtuari: M. M., për realizimin e kërkesës pasurore – juridike, udhëzohet në kontest civil. 

 

 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP/.II.nr.5787/19 të datës 10.12.2019, ka akuzuar  B. B., për shkak të veprës penale, Blerja, 

pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 333, par.2 të 

KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë çështje penale, gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me datë 11.11.2020, 

ku prezantuan Prokurori i shtetit, Zef Prendrecaj si dhe i akuzuari B. B.. 

 

I pandehuri B. B., deklaron se e ka kuptuar aktakuzën dhe nuk ka nevojë për sqarime shtesë, dhe 

në pyetjen e gjykatës se a e ndien vetën fajtor i njëjti deklaron se është fajtori i veprës penale që 

i ngarkohet sipas aktakuzës, e pranoi se e kam blerë sharrën motorike që ka qenë e vjedhur nuk 

kam qenë i kujdesshëm ta marr dokumentin identifikues nga kush e kam blerë kjo është hera e 4 

( katër) që kam blerë, vetëm pse kam qenë i pa kujdesshëm por tjera herë do të jem më i 

kujdesshëm. 

 

Prokurori i shtetit deklaron se pajtohem me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit pasi që 

pranimi i fajësisë bëhet në mënyrë vullnetare, i pandehuri është i vetëdijshëm me pasojat e 

pranimit të fajësisë si dhe pranimi i fajësisë është në përputhje të plotë me provat dhe gjendjën 

faktike të përshkruar në aktakuzë.  

  

Nga pranimi i fajësisë në mënyrë të plotë dhe të vullnetshme nga i akuzuari, gjykata konform 

nenit 248 par. 4 të KPPRK-së, në seancën e shqyrtimit fillestar, me Aktvendim pranoi pranimin 

e fajësisë të te akuzuarit, pasi që është bindur plotësisht se i akuzuari ishte i vetëdijshëm për 

pasojat e pranimit të fajësisë. 

 

Nisur nga fakti se i akuzuari e ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohej, 

Gjykata nuk administroj prova por vlerësoj se në veprimet e të akuzuarit Bedri Berisha, 

formësohen të gjitha elementet qenësore subjektive dhe objektive të veprës penale, Blerja, 

pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 333, par.2 të 

KPRK-së. 

  

Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit gjykata mori parasysh rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit në pajtim me nenin 73 të KPRK-së, ku si 

rrethana lehtësuese mori pranimin e fajësisë, pendimin e tij për veprën e kryer penale, premtimin 

se nuk do të përsërisë apo nuk do të kryejë ndonjë vepër penale, sinqeritetin e tij deklarues, që 

për herë të parë ka rënë ndesh me ligjin, gjendjen e tij të financiare, ndërsa rrethana rënduese 

nuk gjeti, andaj të akuzuarit i shqiptoi dënimin si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, në pajtim me 

nenin 86 të KPRK-së, me bindje se ky dënim është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë 

shoqërore dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurit dhe se me këtë dënim do të arrihet 

qëllimi i dënimit, i paraparë me nenin 85 të KPRK-së. 

 

Në rastin konkret gjykata vlerësoi se dënimi i shqiptuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi është 

në proporcion me peshën e veprës penale, me sjelljen dhe rrethanat e kryesit sipas nenin 73 par.2 

të KPRK-së, shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe përgjegjësinë e kryesit, me bindje se 
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dënimi i tillë do të ndikojë në risocializimin dhe riedukimin e kryesve, si dhe do të ndikojë te të 

tjerët të mos kryejnë vepra penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e 

ligjit, çka është edhe qëllimi i përgjithshëm i dënimit sipas nenit 41 të KPRK-së dhe qëllimi i 

dënimit është që të mos zbatohet dënimi për vepra të lehta penale, kur vlerësohet se tërheqja e 

vërejtjes me kërcënimin e dënimit është e nevojshme të ndalojë që kryesi të mos kryejë vepër 

penale, çka është edhe qëllimi i përgjithshëm i dënimit sipas nenit 86 të KPRK-së. 

 

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike në kontest 

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

 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të nenit 365 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.59/20, datë 11.11.2020 

 

                                                                                                        Gjyqtari i vetëm gjykues 

                                       Sabit Sadikaj  

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e 

autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. 

Ankesa bëhet përmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë.  

 

 

 


