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                                                                                                                        P.nr.1043/13 

 

                                             

                                                 NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ – Departamenti i Përgjithshëm – 

Divizioni Penal,  në përbërje nga gjyqtarja individuale Hakile Ilazi, me sekretare juridike 

Violeta Zeqiri në lëndën penale kundër të akuzuarit Xh.B., për shkak të veprës penale 

shpërdorim nga neni 257 par.1 të KPK-së, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në 

Ferizaj PP.nr.2484-03/12 të datës 10.06.2013 pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në prani 

të prokurorit të shtetit Veton Shabani të akuzuarit dhe të dëmtuarit me 15.04.2016, shpall 

dhe publikisht komunikon, ku mori këtë:  

 

 

                                                         A  K T GJ Y K I M 

 

            Kundër të akuzuarit: 

 

Xh.B., nga P.., data e lindëjes, nga i ati I. e ëma Xh. e gjinisë Sh., i martuar, baba i 

tre fëmijëve, me profesion doktori i ekonomisë, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

       

                                                              Është  fajtorë 

          

Se me datë 02.09.2012 rreth orës 17:00 në F. në rr.”.....” saktësisht në objektin e 

ish fabrikës së V. me qëllim që vetes ti sjellë përfitim pasuror të kundërligjshëm  ka 

përvetësuar pasurinë e luajtshme të personit tjetër  në atë mënyrë  që ka marrë një shporet 

të nxehjes qendrore të tipit “Super- Eko –Vimar Oslanski 80” në vlerë prej 4500 euro, me 

rastin e bartjes se pajisjeve – makinerisë  nga kjo fabrikë, edhe pse e ka ditur  se shporeti 

në fjalë nuk është pronë e tij, 

  

me të cilën ka kryer veprën penale shpërdorim nga neni 257 par.1 të KPK-së. 
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          Andaj gjykata ne baze të neneve 3,6,11,15,34,36,39 të KPK-së si dhe neni 

365 të KPPK-së, shqipton:       

 

 GJYKON 

 

DËNIM ME GJOBË në lartësi prej 600/ gjashtëqind/€, të cilin dënim është i 

obliguar që ta paguaj në afat prej 30 ditëve nga data kur aktgjykimi merr formën e 

prerë. 

 

Nëse dënimi i shqiptuar me gjobë nuk mund të ekzekutohet as në mënyra të 

tjera  të  parapara me neni 39 paragrafi 4 të KPK-ës do të ekzekutohet në atë 

mënyrë që i akuzuari për çdo 15 €, do të vuaj nga një ditë burgimi 

 

Obligohet i akuzuari që të dëmtuarit A.V. nga F.. t’i paguaj shumën në vlerë 

prej 4500 € (katërmijë e pesëqind euro ) €, në emër të dëmit të shkaktuar, nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë.      

 

                Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën 

prej 80 /tetëdhjetë/€ në afat prej 30 ditësh. 

 

         

Arsyetimi 

 

 

1. Historiku i procedurës dhe fjala përfundimtare e palëve. 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, me aktakuzë PP.nr.2484-03/12 të datës 

10.06.2013 ka akuzuar Xh.B., për veprën penale shpërdorim nga neni 257 par.1 të KPK-

së. 

Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale mbajti shqyrtimin gjyqësor me datën 

15.04.2016 në të cilën përfaqësuesi i akuzës-prokurori i shtetit Veton Shabani, deri  në 
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fjalën përfundimtare ka mbetur në tërësi pranë akuzës dhe kualifikimit juridik të veprës 

penale, duke i propozuar gjykatës që të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe t’i shqiptoj dënim i 

paraparë sipas ligjit. 

 

2.   Mbrojtja e të akuzuarit 

 

I akuzuari Xh.B., në seancën fillestar dhe seancën në shqyrtimit gjyqësor nuk e ka 

pranuar fajësinë, kurse në mbrojtjen e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor ka theksuar se nuk 

është e vërtet se ka kryer veprën penale në fjalë dhe se nuk e ndjen veten fajtor për veprën 

për te cilën ngarkohet. 

 

Gjykata  ka bërë prezantimin e provave dhe pas vlerësimit të tyre një nga një dhe 

duke i ndërlidhur reciprokisht njërën me tjetrën  konform nen. 387 par. 2 të KPPK-ës, 

vërtetoj gjendjen faktike si  që është përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga dëshmitë e dëshmitarëve: 

F.J., F.A.1, F.A.2, V.P., S. S., A.S., A.H., M.B., N.R. dhe i dëmtuari A.V..  

 

Nga dhënia e dëshmisë së dëshmitarit F.J. në shqyrtimin gjyqësor të datës 

11.03.2016 i cili ka deklaruar se ne vitin 2012 nuk ka qene duke punuar në këtë fabrikë 

por i njëjti kishte punuar si përgjegjës derisa fabrika ishte privatizuar deri ne vitin 2011. 

Të akuzuarin Xh. B. e ka njohur qe nga koha kur kishte blerë fabrikën e V. duke shtuar se 

sa i përket vendosjes se stufës për nxemje qendrore e cila kishte qene ne te njëjtin vend  

këtë e kemi bërë me lejen e të akuzuarit deri në momentin kur kishte bërë bartjen e 

makinerisë së fabrikës. Dëshmitari ishte njoftuar nga rojtari i fabrikës M.B. se stufën e 

kishin marrë punëtorët e Xh. ne ditën kur e kishin bartur makinerinë e fabrikës së V., 

mirëpo i njëjti ishte njoftuar pas tri- katër dite. 

 

  Nga dhënia e se dëshmitarit F.A.1 në shqyrtimin gjyqësor të datës 11.03.2016 e 

cila ka deklaruar  se ka qenë i punësuar ne fabrikën e V. ( rojtar) qe nga viti 2011 deri ne 

vitin 2012në periudhën kohore sa ka qene pronar i fabrikës Xh.R., duke shtuar se stufa ka 

qene ne depo deri me 02.09.2012, i njëjti kishte qene ne ndërrimin e dytë – mbrëmjes 
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duke theksuar se atë ditë Xh. se bashku me djalin e tij dhe disa punëtor kishte shkuar ne 

fabrikë për ta bartur makinerinë e fabrikës- gjësendet qe kane qene ne fabrikë duke i 

bartur me automjete te rënda për transportimin e mallit, ku te njëjtën ditë i njëjti ishte 

takuar me Xh. dhe e kishte përshëndetur por i akuzuari nuk ia kishte kthyer përgjigjen, 

por në ato momente kishte shkuar te porta dhe kishte shënuar ne regjistrimin (fletoren) qe 

e kishin pasur për shënimin e hyrjeve dhe daljeve dhe ne atë regjistër kishte shënuar se 

Xh. gjendet ne fabrikë se bashku me punëtorët duke bartur makinerinë në fabrikë, i njëjti 

regjistër iu be me dije nga prokurori i shtetit duke i ofruar vizualisht- në shikim se a është 

nënshkrimi i tij ne fletoren për raportin ditor i cili  pranoj se ka qene nënshkrimi dhe te 

gjitha shënimet nga ana e tij. I njëjti shton se gjatë ngarkimit te mallit e kishte parë ne 

automjetin transportues edhe stufën me ngjyrë te gjelbër dhe me formën kube ne te cilin 

automjet kishte qene edhe i akuzuar- Xh. por duke theksuar se nuk kishte vozitur Xh. por 

një punëtor i tij. Pasi që automjetet e kishin bartur makinerinë (gjësendet) dhe e kishin 

vazhduar rrugën dëshmitari e kishte lajmëruar rojtarin e fabrikës M.B. me telefon se 

stufën e kishin marrë Xh. me punëtorët e tij.  

 

Nga dhënia e dëshmisë e dëshmitarit F.A.2 në shqyrtimin gjyqësor të datës 

11.03.2016 i cili ka deklaruar se sa i përket stufës e njëjta ne kohën kur kishin ardhur ne 

fabrikë për ta bartur makinerinë ka qene ne depo mirëpo sa i përket prezencës se Xh. ne 

ditën kritike i njëjti ka theksuar se nuk ka qenë i pranishëm atë ditë dhe stufën nuk e kanë 

marrë as nuk e kishin parë qe dikush prej punëtorëve e kishte marrë por kemi bartur 

makinerinë dhe gjësendet tjera qe na kane interesuar në kohën e pasdites ora kishte qene  

diku 18-19. I njëjti kishte pranuar se ne kohën kur kane bartur makinerinë  me automjete 

për transportimin e peshave te rënda dhe një pirunjer  ku prezent kishte qenë rojtari F.A.1 

 

Nga dhënia e dëshmitarit V.P. në shqyrtimin gjyqësor të datës 11.03.2016 ka 

deklaruar se me datën 02.09.2012 rreth orës 17:00 kishin shkuar ne fabrikën e V. për ti 

bartur makinerinë- gjësendet e fabrikës. Rojtari M.B. nuk i kishte lënë të hynë derisa e 

kishte marrë informatat se kishin leje nga Xh.B.  për te hyrë në fabrikë për bartjen e 

makinerisë së fabrikës duke shtuar se sa i përket Xh. nuk me kujtohet a e kam parë por sa 

i përket stufës ka qenë në depo dhe nuk e kishin prekur, gjatë  bartjes se makinerisë kanë 

qenë rojtarët por emrat e tyre nuk me kujtohen. 
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Nga dhënia e dëshmisë së dëshmitarit S.S në shqyrtimin gjyqësor të datës 

11.03.2016 i cili ka deklaruar  se ka qenë punëtor transportues i makinerisë i cili i kishte 

bere bartjen e tyre për te cilin transport te njëjtin e kishte paguar Xh.B. në shumë prej 

12.000€, duke shtuar se ai nuk kishte mbajtur përgjegjësi për bartjen e makinerisë pasi ka 

qenë vetëm si punëtor transportues dhe automjetet për bartjen e peshave te rënda kishin 

qenë pronë e tij, si dhe pirunjeri i cili kishte mundur të bartë peshat deri ne 1500  

kilogram duke theksuar se atë ditë Xh. nuk ka qenë prezentë dhe shton se automjetet nuk 

kanë qenë te mbuluara dhe se transportin dhe transporti i makinerisë është bere ne 

mbrëmje për shkak te komunikacionit me te lirë për ne qytetin e P.. 

 

Nga dhënia e dëshmisë se dëshmitarit A.S. në shqyrtimin gjyqësor të datës 

11.03.2016 i cili ka deklaruar se ne ditën kritike me 02.09.2012 kishte qene vozitës i 

automjetit për bartjen e makinerisë duke theksuar se Xh. nuk ka vozitur asnjëherë 

automjetet te cilat kishin bartur gjësendet qe kanë qenë ne fabrikën e V. (gypa, hekura,. 

makineri)  dhe thekson se atë ditë ai nuk  dhe se i njëjti ka qenë ka qenë në botën e 

jashtme duke shtuar se stufën nuk e ka parë dhe se ka qenë vozitës i automjeti me kran te 

pambuluar.   

 

Nga dhënia e dëshmisë se dëshmitarit A.H.  në shqyrtimin gjyqësor të datës 

11.03.2016 i cili ka deklaruar se ne ditën qe  kishin bërë bartjen e makinerisë se fabrikës 

së V. qe gjësendet qe i kishin bartur i kishin dërguar ne fabrikën e  bllokave  ne P. pasi qe 

Xh. e kishte thirre ne telefon dhe e kishte pyetur se a ka pas stufë kur e kane bërë 

shkarkimin e makinerisë i njëjti kishte theksuar se nuk e kishte parë qe ka pasur stufë  

 

Nga dhënia e dëshmisë se dëshmitarit M.B. në shqyrtimin gjyqësor të datës 

15.04.2016 i cili ka deklaruar se ka qenë i punësuar si punëtor ne fabrikën e V. – rojtar i 

cili ka deklaruar se stufa ka qenë në magazinë deri në ditën kur e kishte bërë bartjen e 

makinerisë Xh.B. me punëtorët e tij duke shtuar se stufa  ka qenë ne sallën brenda 

fabrikës  dhe se ka qenë me dimensione afër 2 metra  duke iu ofruar edhe nga ana e 

prokurorit te shtetit edhe vizualisht ta shikoj stufën dhe i njëjti ka deklaruar se stufa ka 

qenë aty dhe është parë edhe nga jashtë se dukshmëria ka qenë e mirë dhe është parë nga  
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dritaret e fabrikës . Në ditën kritike  dëshmitari ka theksuar se ka qenë në punë ku i njëjti 

ishte takuar me Xh. dhe djalin e ti dhe së bashku kishin biseduar me njeri tjetrin pasi qe i 

njëjti i kishte përshëndetur dhe iu kishte uruar punë të mbarë. I njëjti shton se pasi qe e ka 

përfunduar ndërrimin e kishte thirre në telefon për te pirë kafe i njëjti kishte shkuar dhe 

ora kishte qenë rreth 18:30 ku ne ato momente e kishte thirre kolegu i tij F.A.1 dhe i 

kishte treguar se stufën e kanë marrë punëtorët e Xh. ku i njëjti i kishte thënë qe ta 

evidentojnë ne librin – regjistrin ku i kane shënuar hyrjet dhe daljet për fabrikën. 

Dëshmitari në ato momente e kishte lajmëruar shefin e tij Xh.R.  dhe ne ato momente 

dëshmitari i kishte parë automjetet duke kaluar përgjatë rrugës ku kishte qene duke pirë 

kafe dhe i njëjti e kishte vërejtur me sytë e tij stufën në automjet, pas 2-3 jave kishte 

ardhur ne fabrikë Xh. dhe i kishte thënë dëshmitari se pse e kishin marrë stufën Xh. iu 

kishte përgjigjur se “ Lypeni, lypeni se keni me gjete” gjithashtu shton se deri atë ditë 

nuk e kishte ditë se stufa ka qenë e  të dëmtuarit A.V.. 

 

Nga dhënia e dëshmisë se dëshmitarit N.R. në shqyrtimin gjyqësor të datës 

15.04.2016 i cili ka deklaruar ka qenë i punësuar në fabrikën e V. në F. dhe se gjatë kohës 

kur A. kishte shkuar që ta tërheq stufën prej hangarit-vendit te repartit  të mbushjes se 

shisheve kishte qenë  në ndërrimin e parë të punës edhe ai- N.R.  të cilit i kishte ndihmuar 

me disa punëtor të tjerë ta tërhiqte për ta kaluar një pengesë në rrugë së bashku kishin 

qenë 5-6 punëtor dhe e kishin dërguar në repartin e mbushjes ku aty dyert kanë qëndruar 

te mbyllura me dry duke shtuar se dyert në këtë repart gjithmonë kane qene te mbyllura 

dhe nuk kemi pas qasje por vetëm pronarët e fabrikës Xh.B. dhe F.J.. Ai me datën 

02.09.2012 kishe qene ne ndërrimin nderi në ora 7 në mëngjes ku ndërrimin e kishte 

dorëzuar ne gjendje te rregullte por dhe stufa ka qenë e  vendosur në atë pjesë të fabrikës 

te pjesa e repartit te mbushjeve. I njëjti ishte njoftuar qe stufa mungon e kishte kuptuar 

kur kishte ardhur në punë në nderimin e tretë pasi qe rregullat e punës ka qe gjithmonë te 

shënohen hyrjet dhe daljet dhe ne ato momente e kishte kuptuar se mungon stufa, pasi qe 

e kishte shënuar kolegu im i  ndërrimit te mëhershëm dhe kishte vërejtur se dyert e 

fabrikës nuk kishin qene ne rregulle si ditëve tjera por vetëm kishin qene te ofruara pa i 

mbyllur fare. 

 



 

 

7 

 

Nga dhënia e dëshmisë se dëshmitarit A.V. në shqyrtimin gjyqësor të datës 

15.04.2016 i cili ka deklaruar se stufa ka qenë me dimensione 2x2x1 me peshë prej 1500 

kg i cili pa vinç nuk ka mund ta tërheq duke shtuar se të njëjtin e kishte blerë qe ta përdor 

për nevoja te veta personale pasi qe nuk kishe pasur mundësi qe ta vendos kishe biseduar 

me F.J.n qe kishe qenë më herët përgjegjës për shërbimin  komercial  deri në viti 2011 

dhe D.n i cili kishte qene drejtor i fabrikës së V. në kohën kur ishte  privatizuar kjo 

fabrikë me te cilët kishe biseduar për ta vendosur stufën në një pjesë te fabrikës deri sa te 

kishte mundësi ta terhjek nga fabrika e te cilët kishin pranuar qe A. ta vendos stufën në 

pjesën e fabrikës dhe ta dërgojnë në hangar (në një hapësirë për ta vendosur stufën), ku 

kishte qëndruar afër një viti edhe në kohën kur fabrikën e kishte bërë Xh. prej D., F.J. e 

kishe pyetur Xh. ku i njëjti kishe pranuar  dhe kishe dhënë pëlqimin  qe stufën te qëndroj  

në pjesën ku  ka qene e vendosur  deri me datën 02.09.2012. I dëmtuari ishte njoftuar me 

dt. 06.09.2012 se stufa nuk është ne vendin qe ka qenë F.J. për të cilin e kishe thirre në 

telefon Xh. dhe po te njëjtën ditë  se bashku me F.J.n dhe me R. V. kishin shkuar në P. 

përkatësisht në M.  në një restorant në të cilin kishin biseduar se kush e kishte marrë 

stufën për nxemje qendrore Xh. nuk kishe pranuar se e ka marrë stufën por sa i përket 

punëtorëve tjerë nuk e di  se kush e kishe marrë, i dëmtuari kishe kërkuar nga Xh. qe t’ia 

kthej stufën, Xh. iu kishe përgjigjur se kam biseduar me te gjithë punëtorët por stufën nuk 

e kishin marrë as punëtorët e tij, pas tri dite prapë e kishe thirre  i dëmtuari- A. Xh.ne 

telefon ku i njëjti kishe ardhur se bashku me dy persona tjerë me te cilët ishte takuar  

edhe me rojet e fabrikës se V. përkatësisht me M.B. ku aty  ishin ballafaquar roja M. B. 

me Xh. ku M. iu kishe drejtuar Xh. se atë ditën kur e keni bërë bartjen e makinerisë e 

keni marrë edhe stufën  pasi qe te njëjtit i kane shkëmbyer bisedat i njejti  Xh. ne bisedë e 

sipër kishe thënë se “ju kurrë nuk do t mundeni ta merrni shporetin- ta gjeni”, aty i 

dëmtuari ka theksuar se atë ditë i kishte thënë edhe Xh.t se do ta lajmëroj rastin në polici 

në lidhje me rastin se kush e ka marrë stufën dhe pas rastit të lajmërimit në stacionin 

policor i dëmtuari nuk ishte takuar më me Xh. pasi që i njëjti shpesh herë kishte udhëzuar 

jashtë vendit duke shtuar se i njëjtit ka kërkuar dëmshpërblimin në lartësi prej 4500 € 

 

3. Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor  
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Pasi që të akuzuarit, nuk e kanë pranuar fajësinë sipas pretendimeve të akuzës, Gjykata 

ka bërë paraqitjen e provave dhe pas vlerësimit të tyre një nga një dhe duke i ndërlidhur 

reciprokisht njërën me tjetrën, në kuptim të dispozitës së nenit 361 par. 1 dhe 2 të KPPK-

ës, vërtetoj gjendjen faktike të përshkruar hollësisht në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar përmes provave të prezantuara në 

shqyrtimin gjyqësor dhe atë: 

-  pjesërisht nga mbrojtja e vet të akuzuarit gjatë shqyrtimit gjyqësor, 

-  dëshmia e dëshmitarëve,  

- Lista e rojës së fabrikës së V. në F. 

- Specifikacioni për përmbajtjen e lëndës 

- Fotografitë e stufës për nxemje qendrore me dimension prej 2x1,80 x1  

- Flete dërgesa me nr.14/08 në emër të A.V. e dt. 16.06.2008 

- Dokumentin unik doganor te dt. 09.06.2008 

- 2 dy faqe te raportit- regjistrit i rojës së Fabrikës së V. 

 

Gjykata provave materiale të paraqitura nga ana e Prokurorisë dhe të dëmtuarit  i 

fali besim të plotë, meqë të njëjtat janë të paraqitura në bazë të gjetjeve faktike dhe si të 

tilla i konsideroj si të besueshme.    

   

Gjykata ka konstatuar se në veprimet e të akuzuarit janë prezentë të gjitha 

elementet objektive dhe subjektive të veprës penale 

 

I akuzuari  Xh.B., për shkak të veprës penale shpërdorim nga neni 257 par1 të 

KPK-së, vërtetohet se me datë 02.09.2012 rreth orës 17:00 në F. në rr.”..” saktësisht në 

objektin e ish fabrikës së V. me qëllim që vetes ti sjellë përfitim pasuror të 

kundërligjshëm  ka përvetësuar pasurinë e luajtshme të personit tjetër  në atë mënyrë  që 

ka marrë një shporet të nxehjes qendrore të tipit “Super- Eko –Vimar Oslanski 80” në 
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vlerë prej 4500 euro, me rastin e bartjes se pajisjeve – makinerisë  nga kjo fabrikë, edhe 

pse e ka ditur  se shporeti në fjalë nuk është pronë e tij, 

  

Dëshminë e dëshmitarëve F.A.1, M.B., N.R. dhe i dëmtuari A.V.. gjykata shprehi 

besimin e plotë dhe të njëjtat i vlerësoi si bindëse pasi që nuk janë kontradiktore mes veti 

dhe me prova tjera në këtë çështje penale, ndërsa dëshmia e dëshmitarit F.J., pasi qe i 

njëjti nuk kishe qenë duke punuar në ditën kritike nuk ka dhënë ndonjë dëshmi lidhur me 

rastin përveç se gjatë ndërprerjes se punës në këtë fabrikë stufën e kishe lënë në pjesën e 

fabrikës- në depo, F.A.2, V.P., S.S., A.S., A.H., për faktin se kanë qenë dëshmitar – por 

të njëjtit nuk kanë dhënë dëshmi për t’iu besuar, pasi që te gjithë dëshmitarët kanë qenë të 

ndikuar-fabrikuara nga i akuzuari Xh.B. dhe dëshmitë e tyre kanë qenë kontradiktore 

njëra me tjetrën dhe atë dëshmia e dëshmitarit F.A.2 i cili ka deklaruar se ne ditën kritike 

e kishe parë stufën në depo të fabrikës, dëshmia e dëshmitarit V.P. i cili ka deklaruar se 

stufën e kishte parë në ditën kritike por e ka kontestuar prezencën e të akuzuarit Xh. B. në 

fabrikë në ditën kur e kam bërë bartjen e makinerisë së fabrikës së V. të dt. 02.09.2012, 

në dëshminë e dëshmitarit S. S. ka deklaruar se atë ditë nuk e kishte parë stufën dhe e ka 

kontestuar prezencën e të akuzuarit Xh. B.. Dëshmitari tjetër A.S. në dëshminë e tij të 

dhënë në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se nuk e ka parë stufën  dhe dëshmia e 

dëshmitarit A.H. i cili ka deklaruar se nuk e kishte parë stufën kur e kishin bërë 

shkarkimin e gjësendeve në fabrikën e të akuzuarit- Xh. në P. gjykata  këtyre dëshmive 

nuk i vlerësoi si të besueshme dhe bindëse. 

 

         Mbi gjendjen e tillë faktike të vërtetuar, gjykata vlerësoi se në veprimet e të 

akuzuarit formësohen të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale, për 

shpërdorim nga neni 257 par1 të KPK-së. 

 

Mbrojtja e të akuzuarit Xh.B. pasi që i njëjti nuk ka pranuar kryerjen e veprës 

penale duke i kundërshtuar deklaratat e dhëna nga dëshmitarët e propozuar nga 

prokuroria e shtetit  përkatësisht deklarata e dëshmitarit M.B. duke kontestuar se stufa 

nuk ka qenë në automjetin qe ka qenë i mbushur me gjësendet e fabrikës pasi që nuk 

kishin shkuar nga rruga e Shkupit por nga rruga e pompës së benzinës “L......” dhe për 

dëshmitarin F.A.1 e konteston po ashtu deklaratën e tij në mbrojtjen e tij me arsyetimin 
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se i njëjti ka dëshmuar për shkak se e kishte larguar nga puna. Gjithashtu e konteston 

edhe punën e rojtarëve të fabrikës të cilët nuk kanë shënuar të gjitha hyrjet dhe daljet por  

qe hyrjet dhe daljet i kanë shënuar pas rastit në fjalë, i ka propozuar gjykatës që ti ketë 

parasysh edhe qëndrimin e tij në fabrikën e V. për ditën kritike  duke shtuar se i njëjti 

është i pafajshëm për veprën për të cilën e ngarkon akuza e Prokurorisë Themele në 

Ferizaj. 

 Mbrojtjen e të akuzuarit gjykata e vlerëson si të pa bazuar pasi në mbrojtjen e 

dhënë gjatë procedurës hetimore i njëjti ka theksuar se  së bashku me punëtorët e mjeteve 

transportuese kishin qenë në F. – në fabrikën e V. por në shqyrtimin gjyqësor ka mohuar 

prezencën e tij me datën 02.09.2012 çka nënkupton se mbrojtja e dhënë e të akuzuarit në 

shqyrtimin gjyqësor është në kontradiktë me mbrojtjen e dhënë gjatë procedurës 

hetimore, dhe se një mbrojtje e tillë është orientuar në drejtim të justifikimit  të veprimit 

të tij inkriminues dhe ikjes së përgjegjësisë penale.   

  

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit konform nenit 64 të KPK-së, 

Gjykata vlerësoj rrethanat lehtësuese dhe rënduese dhe gjeti si rrethanë lehtësuese se i 

akuzuari se nuk është i njohur për kryerjen e veprave penale të tilla apo të ngjashme, 

është baba i 3 fëmijëve, përkatësisht mbajtës i familjes kurse nuk gjeti ndonjë rrethanë 

rënduese përveç që vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale të tij si dhe rrezikshmërinë 

konkrete të veprës penale.  

 

Gjykata është e bindur se edhe me një dënim të shqiptuar do të arrihet qëllimi i 

dënimit përkatësisht qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 34 të KPK-ës, 

dhe me këtë dënim të shqiptuar që është në proporcion me peshën e veprave  penale dhe 

shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarve rrethanat e kryerjes, se edhe me anë të këtij 

dënimi me gjobë, do të arrihet qëllimi i dënimit, parandalimi i kryesit nga kryerja e 

veprave penale në të ardhmen si dhe do të arrihet edhe qëllimi tjetër që ti përmbaj 

personat e tjerë nga kryerja e veprës penale. 

 

 Obligohet i akuzuari që të dëmtuarit A.V. nga F. rr.” .. t’i paguaj shumën në vlerë 

prej 4500 € (katërmijë e pesëqind euro ) €, në emër të dëmit të shkaktuar, nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë.      
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               Konform nenit 456 të KPPRK-së, Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit 

gjyqësor të paguaj shumën prej 80 /tetëdhjetë/€ në afat prej 30 ditësh.  

 

Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                                GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

                                            P.nr.1043/13 me datë 15.04.2016 

 

Sekretare Juridike      Gjyqtarja Individuale,                  

   Violeta Zeqiri                     Hakile ILAZI 

 

 

Këshilla juridike: kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë,  në afat prej 15/pesëmbëdhjete/ditësh. Kurse i dëmtuari mund të paraqet 

ankesë vetëm sa i përket vendimit për sanksionin penal nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi,  përmes kësaj gjykate. 


