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Numri i lëndës: 2020:024277 

Datë: 12.03.2021 

Numri i dokumentit:     01589757 

                                                                                                                                                                                                                                        

P.nr  132/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike  F. 

Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarve L. B. B. nga fsh. S.  për shkak të vepres penale  

shpërdorimi i pasuris së huaj nga neni 318  par. 2 dhe B. V. S. nga fshati S. për shkak të vepres 

penale legalizim i përmbajtjes së rreme nga neni 395  par. 1 të KP, e duke vendosur sipas 

aktakuzës të PTH në Prizren PP.II.nr. 123-10/20 të dt. 03.06.2020, në shqyrtimin gjyqësor të 

mbajtur me dt. 10.03.2021, në prezencë të  PSH Besim Susuri, dhe të akuzuarve, mori dhe 

publikisht shpalli , ndërsa me daten 12.03.2021 përpiloi ketë: 

A K T G J Y K I M 

 

Të akuzuarit : 

l. L. B., i lindur më 16.12.1992 në fshatin S., Komuna e Suharekës, nga i ati B. B. dhe e ëma G. 

K., me banim në fshatin S., i pa martuar, punëtor, ka të kryer shkollën fillore, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, me nr.personal: ................. 

 

2. B. S., i lindur më 06.01.1985 në fshatin S., Komuna e Suharekës, nga i ati V. S. dhe e ëma F. 

L., me banim në fshatin S., i martuar, punëtor, ka të kryer shkollën fillore, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës me nr.personal: ................... 

 

                     JANË FAJTOR 

 

I akuzuari L. B.: 

Me datë 14.09.2019, rreth orës 12:00, në Suharekë, me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, e shpërdoron pasurinë e cila i është besuar atij nga i 

dëmtuari [. E. nga Suhareka, në atë mënyrë që veturën "O. A." ngjyrë e kaltër, me targa: 04-

...GT, me nr. të karrocerisë: ...................., viti i prodhimit 1998, të cilën e kishte marrë në 

shfrytëzim të përkohshëm nga i dëmtuari, të njëjtën veturë pa dijeninë dhe pëlqimin e të 

dëmtuarit ia shet personit tjetër L. Ç. nga Prizreni, me çka të dëmtuarit i shkakton dëm material. 

Me këto veprime ka kryer veprën penale: Shpërdorimi i pasurisë së huaj, nga neni 318 

par. l  i KP. 

 

 

 

 I  akuzuari B. S.: 
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Se me datë 16.09.2019, rreth orës 12:00 në Prizren, në zyrën e noterit O. G., i pandehuri 

B. V. S. vë në lajthim noterin duke e shtyrë që i njëjti të vërtetojë një çështje të pavërtetë, në atë 

mënyrë që së bashku me të pandehurin L. B. shkon te noteri i cekur dhe prezantohet emrin e 

dëshmitarit B. Z. S., kinse është pronari i vërtetë i veturës "O. A." ngjyrë e kaltër, me targa: 04-

...-GT, me nr. të karrocerisë: ................, viti i prodhimit 1998, në atë mënyrë që noteri duke 

besuar se është  B. Z. S., pronari i vërtetë i veturës në fjalë përpilon autorizimin me shenjën:  

LRP.nr....../2019 me të cilin i pandehuri B. V. S. autorizon pësonin L. Ç. që të vozisë veturën në 

fjalë, duke përfshirë edhe të drejtën e tjetërsimit deri në shitje. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale: Legalizimi i përmbajtjes së rreme, nga neni 

395 par. 1 të KP. 

 

Gjykata nē kuptim të nenit  38,39,49,42,43,69.70,76, dhe 318 par. 1 dhe 395 par. 1 të KP, dhe 

neneve 365,450,463 të akuzuarit  i: 

GJ Y K O N 

 

Te akuzuarit L. B.  për vepren si nën I të dispozitivit denim me gjobë në shumë prej 

300 € dhe denim me burg prej 30 ditesh.Me pëlqimin e tij dënimi me  burgim prej 30 ditësh  të 

zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 500 €.Me aplikimin e dispozitave tē nenit 76 

tē KP, mbi  shqiptimin e denimit për bashkim të denimeve, gjykata tē akuzuarit Liridon 

Bajraktari,i shqipton,Denim Unik me  gjobë në shumë prej 800 €, ( tetëqind euro) të cilin 

denim i akuzuari  duhet të paguaj nē afat  prej 60 ditesh, duke  filluar  15 ditë pas 

plotëfuqishmerisë së aktgjykimit nëse gjoba nuk paguhet në afatin e dhënë zëvendesohet me 

denim me  burg , duke llogaritur për 20 € gjobë me një ditë burgim. 

 

Të akuzuarit B. S.  i shqipton denim me  burg në kohëzgjatje prej 3 muaj.Me kërkesen e 

tij denimin me  burgim prej 3 muaj i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 1000 €, të 

cilen gjobë  i akuzuari  duhet të paguaj në afat  prej 90 ditesh ,në tre këste të barabarta mujore, 

duke  filluar  15 ditë pas plotëfuqishmerisë së aktgjykimit, nëse gjoba nuk paguhet në afatin e 

dhënë zëvendesohet me denim me  burg duke llogaritur për 20 € gjobë me një ditë burgim. 

 

  Obligohen të akuzuarit  me shpenzimet e procedurës  në emër të paushallit  gjyqësor  

shumën me nga 20 € dhe taksen për kompenzim të viktimave të krimit  shumën me nga 30 € (veq 

e veq). 

 

 Të dëmtuarit  I. I. E. nga fsh. S. dhe Y. N. Ll. nga T., për  realizimin e  kërkeses  psuroro 

juridike udhëzohet  në kontest të rregullt  civil. 

 

A r s y e t i m 

 

 PTH në Prizren me aktakuzën  PP.II.nr. 123-10/20 të dt. 03.06.2020, ka akuzuar L. B. 

B. nga fsh. S.  për shkak të vepres penale  shpërdorimi i pasuris së huaj nga neni 318  par. 2 dhe 

B. V. S. nga fshati S. për shkak të vepres penale legalizim i përmbajtjes së rreme nga neni 395  

par. 1 të KP, aktakuzën  të cilën gjate séancës gjyqësore  prej fillimit  gjer nē mbarimin e saj  e 

ka përfaqësuar  PSH Besim Susuri, i cili  në tërsi ngel pran të dhënave si nē  aktakuzë, të akuzuarit 

ti shpallë fajtor dhe të dënohen sipas ligjit. 

 

 Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.10.03.2021 dhe nē vetë pranimin nga 

ana e të akuzuarve, ka vërtetuar këte gjendje faktike: 
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Në tërsi është vërtetur sei akuzuari L. B.  me datën 14.09.2019, rreth orës 12:00, në 

Suharekë, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, e shpërdoron 

pasurinë e cila i është besuar atij nga i dëmtuari I. E. nga Suhareka, në atë mënyrë që veturën "O. 

A." ngjyrë e kaltër, me targa: 04-...GT, me nr. të karrocerisë: ................, viti i prodhimit 1998, të 

cilën e kishte marrë në shfrytëzim të përkohshëm nga i dëmtuari, të njëjtën veturë pa dijeninë 

dhe pëlqimin e të dëmtuarit ia shet personit tjetër L. Ç. nga Prizreni, me çka të dëmtuarit i 

shkakton dëm material. 

I akuzuari B. S. me datë 16.09.2019, rreth orës 12:00 në Prizren, në zyrën e noterit O. G., 

i pandehuri B. V. S. vë në lajthim noterin duke e shtyrë që i njëjti të vërtetojë një çështje të 

pavërtetë, në atë mënyrë që së bashku me të pandehurin L. B. shkon te noteri i cekur dhe 

prezantohet emrin e dëshmitarit B. Z. S., kinse është pronari i vërtetë i veturës "O. A." ngjyrë e 

kaltër, me targa: 04-...-GT, me nr. të karrocerisë: .................., viti i prodhimit 1998, në atë mënyrë 

që noteri duke besuar se është  B. Z. S., pronari i vërtetë i veturës në fjalë përpilon autorizimin 

me shenjën:  LRP.nr...../2019 me të cilin i pandehuri B. V. S. autorizon pësonin L. Ç.  që të 

vozisë veturën në fjalë, duke përfshirë edhe të drejtën e tjetërsimit deri në shitje. 

 

Gjykata  sipas  detyrës zyrtare në shkresat e lēndës  nuk ka gjetur  ndonjë provë të pa 

pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se të akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat 

e pranimit të fajsis, pranimi i fajit  nga ana e të akuzuarve është bërë vullnetarisht në shqyrtimin 

gjyqësor, pranimi ështe mbështetur në faktet  e qështjēs qē përmban aktakuza, siq janë  çertifikata 

mbi regjistrimin e automjetit nr. ......., autorizimi nr. LRP.nr..../2019 të dt. 16.09.2019, vërtetimi 

të nenshkrimeve  me nr. LRP....../2019 të dt. 01.11.2019 dhe shkresat  tjera, si  prova materiale 

të paraqitura ndaj të akuzuarit nga  ana e PTH në Prizren. 

 

 Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis në shqyrtimin 

gjyqësor  nga ana e tē akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 326 dhe  pranimi i 

fajsis është bërë në menyrë vullnetare i vetëdijshëm dhe në përputhje me nenin  248, nga se nuk 

egziston ndonjë  nga arsyerat dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzës, apo pushimin e procedurēs 

penale si dhe nenit 253 të KPP. Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuza, gjykata ka ardhur 

nē përfundim se me veprimin e të akuzuarve formohen të gjitha elementet  e qënjēs  së veprave  

penale shpërdorimi i pasuris së huaj nga neni 318  par. 2 dhe legalizim i përmbajtjes së rreme 

nga neni 395  par. 1 të KP, gjykata ka vendosur të akuzuarit ti shpallë fajtor, dhe iu shqiptoi  

dënimin si ne  dispozitiv te  aktgjykimit. 

 

  Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 69dhe 70  të KP. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se të akuzuarit  kan patur qëndrimin korrekt 

ndaj gjykatës, pranimin nē tērsi të veprave të kryera, janë penduar  për veprat e kryera, në veqanti 

me rastin e caktimit të gjobes ka vlersuar gjendjen e dobët ekonomike ,kurse rrethanë posaqerisht 

rënduese  nuk gjeti. 

 

 

Vendimin mbi kërkesen pasuroro juridike e mori  në kuptim të nenit 463  te KPP. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës e mori në kuptim të nenit 450 të KPP. 

 

 Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të 

krimit  është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit per kompenzimin e viktimave 

të krimit. 
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GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:024277, 12.03.2021 

  

 

G j y q t a r i 

 

                                                                                            __________ 

 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate Themelore. 


