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    P.nr.2021:030517 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshmëm, Divizioni 

Penal, si gjykatë e shkallës së parë penale, me gjyqtaren e vetme Hakile Ilazi si dhe 

bashkëpunëtorin profesional Fatlum Halimi, në çështjen penale kundër të pandehurve F.V dhe 

L.M, 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, sipas Aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj PP/II.nr.208/21 të datës 16.02.2021, në praninë e prokurorit të shtetit 

Albert Zejnullahu, të pandehurve F.V dhe L.M, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik 

më dt.29.03.2020, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 19.04.2021 përpiloi me shkrim   

këtë: 

   

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. I pandehuri: F.V, nga i ati I. dhe e ëma Sh., e gjinisë I., i lindur më dt... Komuna Kaçanik, ka 

të kryer shkollën e mesme, punëtor fizik, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, me nr. Personal... 

 

2.  I pandehuri: L.M, nga i ati Xh. dhe e ëma B., e gjinisë R., i lindur më... në Ferizaj, me 

vendbanim Komuna Kaçanik, ka të kryer shkollën e mesme, punëtor fizik, i gjendjes së varfër 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. Personal... 
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JANË   FAJTOR 

                                                                    I 

Ipandehuri F.V: 

 

Në muajin qershor 2019, në Ferizaj, pikërisht në tregun e veturave, blen sendin apo pasurinë 

për të cilën ka mundur të dijë se është përfituar me vepër penale, në atë mënyrë që nga një 

person i panjohur, në tregun e veturave në Ferizaj, blen skuterin „‟...‟‟, me ngjyrë bardh e zi, 

me vlerë prej treqind e pesëdhjetë (350) euro, pronë e të dëmtuarit V.G, ku pastaj të njëjtin i‟a 

ka shitur të pandehurit L.M, në vlerë prej dyqind (200) euro, prandaj në bazë të çmimit, ka 

mundur të dijë se pasuria është përfituar me vepër penale,- 

 

            - me te cilën 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. 

L.M 

II. 

 

 

I pandehuri L.M: 

 

Në muajin mars 2020, në Ferizaj, blen sendin apo pasurinë për të cilën ka mundur të dijë se 

është përfituar me vepër penale, në atë mënyrë që nga i pandehuri F.V, blen skuterin „‟....‟‟, me 

ngjyrë bardh e zi, me vlerë prej dyqind (200) euro, pronë e të dëmtuarit V.G, ku në bazë të 

çmimit të blerjes, ka mundur të dijë se pasuria është përfituar me vepër penale,- 

 

            - me te cilën 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 nenit 333 par.2, si dhe neneve  4, 7,  17, 40, 69, 70,  81 dhe 82 

të KPRK-së, dhe nenit 498, 499 dhe 365 të KPPK-së, të pandehurve  u shqipton:  
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VËREJTJE GJYQËSORE 

 

- Me të cilën u bëhet me dije të pandehurve se kanë kryer vepër të dëmshme dhe të 

rrezikshme, e cila përbën vepër penale dhe u paralajmëruan se nëse në të ardhmen sërish 

kryejnë vepër tjetër penale, gjykata ndaj tyre do të shqiptoj një sanksion më të rëndë 

penal. 

 

- I dëmtuari V.G për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, udhëzohet në kontest civil. 

 

- Obligohen të pandehurit që solidarisht, në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të 

paguajnë shumën secili veç e veç me nga  20 € /njëzet / Euro, si dhe se cili veç e veç 

shumën  me nga  30 € /tridhjetë euro/ në emër të kompensimit të viktimave të krimit, 

brenda afatit prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP/II.nr.208/21 të dt.16.02.202, ka akuzuar të 

pandehurit F.V dhe L.M, 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, duke propozuar që të 

pandehurit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit. 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze, caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit gjyqësor me 

datë 29.03.2021 në të cilin shqyrtim, të pandehurit F.V dhe L.M e pranojnë fajësinë për veprën 

penale të cilën i ngarkon akuza në të gjitha pikat e saj. 

 

I pandehuri F.V deklaron se shpreh keqardhje dhe është i penduar thellë, i njëjti shton se nuk e 

ka ditur se skuteri ka qenë i vjedhur dhe është hera e parë që bie ndesh me ligjin për vepra të 

tilla penale, e lut gjykatën që t‟i shqiptoj një dënim sa më të butë dhe i premton gjykatës se nuk 

do të përsëris vepra të tilla penale. 

 

I pandehuri L.M deklaron se shpreh keqardhje dhe është i penduar thellë, i njëjti shton se nuk e 

ka ditur se skuteri ka qenë i vjedhur dhe është hera e parë që bie ndesh me ligjin për vepra të 
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tilla penale, e lut gjykatën që t‟i shqiptoj një dënim sa më të butë dhe i premton gjykatës se nuk 

do të përsëris vepra të tilla penale. 

 

  

 Prokurori i shtetit Albert Zejnullahu duke shprehur mendimin e tijj lidhur me pranimin e 

fajësisë nga ana e të akuzuarve, ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarve, meqë ky pranim është i bazuar në gjendjen faktike të përshkruar në dispozitivin e 

kësaj aktakuze, pranimin e fajësisë të akuzuarit e kanë bërë vullnetarisht dhe se një pranim i 

tillë është në përputhje të plotë me dispozitat e nenit 248 të KPPK-së si dhe provat të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës. 

 

Meqë të akuzuarit kanë pranuar fajësinë, gjyqtarja e vetme gjykuese ka konstatuar se janë 

plotësuar të gjitha kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 par.1 dhe nenin 326 të 

KPPK-së, të pandehurit  e kanë kuptuar  natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është 

bërë vullnetarisht nga të pandehurit, pranimi i fajit mbështetët në faktet e çështjes që përmban 

aktakuza, në materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit, dhe në provat materiale të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës, siç janë: raporti i oficerit i dt.18.01.2019 dhe 21.03.2020; 

deklarata e të dëmtuarit V.G të dhënë në polici me dt.18.01.2019 dhe 23.01.2019; vërtetimi 

mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve; vërtetimi mbi kthimin e sendeve të sekuestruara 

përkohësisht e dt.05.01.2020; fotografitë e vendit të ngjarjes si dhe shkresat tjera të cilat 

gjenden në lëndë. 

 

 Meqenëse të akuzuarit e kanë pranuar fajësinë, e cila është në përputhje me kriteret e 

përshkruara më lartë,  gjyqtarja e vetëm gjykuese, konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, 

ka vlerësuar se nuk është e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit 

dhe për këtë arsye ka vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

    

Vlerësuar nga aspekti juridik, gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurve ekzistojnë të gjitha 

tiparet objektive dhe subjektive te figurës së 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 së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese se në 
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shqyrtimin  fillestar të akuzuarit e kanë pranuar fajësinë, duke e shprehur pendimin e sinqertë 

dhe të thellë për veprën penale të kryer, se të njëjtit nuk e kanë ditur se sendi i blerë është send 

i vjedhur, nuk ka dëshmi se të pandehurit janë gjykuar me vendim të formës së prerë, është 

hera e parë që bien ndesh me ligjin, ndërsa në mungesë të rrethanave rënduese, gjykata vlerësoi 

shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurve dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale, 

andaj duke marrë parasysh tërësinë e këtyre rrethanave, të pandehurve u shqiptoi vërejtje 

gjyqësore si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindjen se në rastin konkret do të arrihet 

qëllimi i dënimit në kuptim të preventivës speciale dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është 

adekuat dhe në proporcion të drejtë në raport me peshën e veprës penale, rrethanave të kryerjes 

së veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të pandehurve. 

 

Vendimi mbi  realizimin  kërkesës pasurore-juridike  është marr në kuptim të nenit 463 par. 1 

dhe 2 të KPPRK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet - paushallin gjyqësor, është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 

450 par.2 pika 2.6 të KPPRK-së. 

  

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë konform nenit 39 par.3, pika 3.1, 

të Ligjit Nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

 Nga arsyet e lartë përmendura, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

P.nr.2021:030517, më datë 29.03.2021 

 

 

 Bashkëpunëtor profesional,                                                                                     Gjyqtarja,   

     Fatlum Halimi                                                                                                 Hakile Ilazi                             

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve, pas pranimit të kopjes me shkrim, Gjykatës së Apelit të Kosovës, i 

dorëzohet përmes Gjykatës Themelore në Ferizaj. 


