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Numri i lëndës: 2018:053244 

Datë: 14.01.2019 

Numri i dokumentit:     00211535 

 

 

P.nr.2640/2017 

 

NË  EMER TË POPULLIT   

 

 

 GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal, gjyqtari  Adem Shabani, me zyrtaren ligjore Kadishe Shabani, në çështjen penale kundër 

të akuzuarit N.B , , me vendbanim te ....... në Lipjani, banesa, kati nr...... për shkak të veprës 

penale shantazhi nga neni 341 paragrafi 1 të KPRK-së , sipas aktakuzës  së Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj PP/II.nr.396-4/2016 e dt. 19.10.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor 

në prani të përfaqësuesit të akuzës-prokurorit të shtetit Avdullah Abedini, të akuzuarit N.B dhe 

mbrojtësit të tije me autorizim Av. SH.S, nga Lipjani, me dt.14.01.2019,  solli dhe publikisht 

shpalli këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari N.B , nga Lipjani  Rruga ........, banesa nr..... i lindur me .... nga i ati .... e ëma 

....e gjinisë ...... shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, i 

gjendjes se dobët ekonomike, i pa dënuar deri më tani, mbrohet në liri. 

 

ËSHTË  FAJTORË 

 

Sepse: 

- me date 20.03.2016, rreth orës 19:30, në rrugën Riza Matoshi në Ferizaj, me që qëllim 

të përfitimit të kundërligjshëm pasurorë për vete e shantazhin të dëmtuarin M.L, në atë Mënyrë 

që me qëllim që të përfitojë materialisht  ç ‘rast fillimisht kërkon nga i dëmtuari 2500 Euro, e 

më pas duke zbritur  çmimin 1500 Euro, nëse nuk do ti jepte të hollat, do ti zbulonte një 

incizim që do ta dëmtonte rëndë autoritetin e tij, 
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-Me të cilën ka kryer veprën penale shantazhi nga neni 341 paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

Gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 41, 42,43,45,46, 49,50,51,dhe 73 të KPRK-së, dhe 

nenit 365   dhe 450 të KPPK-së  të akuzuarin e  

 

GJ Y K O N 

 

Të akuzuarit N.B,  i shqipton dënimin me gjobë në shumë prej 200 /dyqindë/ €uro, të 

cilin dënim me gjobë është i obliguar ta paguan, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, dhe dënim me kusht 1 një vit burgim që brenda një viti  e gjysmë verifikues të mos 

përsërit vepër tjetër penale.  

 

Në rastë se personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mundet ta paguan dënimin në të 

holla, sipas nenit 46 par.3 të KPK-së, i njëjti dënim do t’i shndërrohet në dënim me burgim 

ashtu që për çdo 20 €uro, do t’i llogaritet një (1) ditë burgim.    

 

  Të dëmtuarit: M.L nga Ferizaj, j rr..........për realizimin e kërkesës pasurore-juridike 

udhëzohen në kontest civil. 

         

Obligohet i akuzuari që në emër të  dhe paushallit gjyqësor të paguaj  shumën prej 20 €, 

dhe taksën në shumën prej 30 €uro, konform nenit 39 paragrafi 3 nen paragrafi 3.1 të Ligjit për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

A  r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur aktakuzën PP/II.nr.396-4/2016 e dt. 

19.10.2017, me të cilën ka ngarkuar të akuzuarin  N.B, me vendbanim te ......... në Lipjani, 

banesa, kati nr...... ,për shkak të veprës penale shantazhi   nga neni 341 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar në këtë qeshje penale me dt. 20.12.2017 ka mbajtur shqyrtimin 

fillestar dhe i pandehuri nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale qe akuzohet dhe gjyqtari 

gjykues duke u bazuar në nenin 245 paragrafi 6 te pandehurin ,dhe mbrojtësin e tij që para 

shqyrtimit të dytë duhet të paraqet kundërshtimet për provat e cekura në aktakuzë apo kërkesë 

për hedhjen e aktakuzës si dhe nenet 249 dhe 250 të KPRK-së ,se provat nuk janë marrë në 

mënyrë te ligjshme nga policia ,prokurori i shtetit, së provat janë në kundërshtim me rregullat 

nga Kapitulli XVI të këtij kodi ose ka bazë të artikulueshme që gjykata të çmojë provën si 

thellësisht të pa mbështetshme , vepra për të cilën akuzohet i akuzuari nuk përmban vepër 

penale apo ekzistojnë rrethanat te cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale apo nuk ka prova te 

mjaftueshme për tu mbështetur një dyshim të bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën 

penale për të cilën akuzohet në aktakuzë. 
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Duke u mbështetur në njoftimet e cekura më lartë i autorizuari i të pandehurit N.B 

avokati SH.S nga Lipjani në afatin ligjor në gjykatë me datë 18.01.2018 ka sjellë kundërshtim 

të provave me kërkesë për hudhjen e aktakuzës. 

 

Gjykata duke vepruar në këtë qeshje penale pas shqimit të parashtresës të mbrojtësi te 

pandehurit  konform dispozitave të nenit 250 paragrafi 3 dhe nenit 253 par 3 ,nenit 254 par 6 të 

KPRK-së me datë 23.01.2018 ka refuzuar si të pa bazuar kërkesën e paraqitur nga avokati 

SH.S nga Lipjani për hedhjen e aktakuzës  së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.396-

4/2016 e dt. 19.10.2017,kundër të pandehurit N.B , me vendbanim te ..... në Lipjani, banesa, 

kati nr........ për shkak të veprës penale shantazhi nga neni 341 paragrafi 1 të KPRK-së, vdhe i 

ka dhëne këshillën juridike por as i pandehuri as mbrojtësi i tij nuk e kanë atakuar këtë vendim. 

 

 

Gjykata me date 14.01.2019 duke vepruar në këtë çështje penale gjykata ka mbajtur  

shqyrtimin gjyqësor në  të cilin kanë marrë pjesë prokuror i shtetit Avdullah Abedini, i 

akuzuarit N.B dhe mbrojtësi i tij me autorizim Av. SH.S, nga Lipjani. 

Gjykata përsëri në fillim të shqyrtimit gjyqësor  ka ftuar të akuzuarin të përcjellë me 

vëmendje zbatimin e shqyrtimit gjyqësor dhe e ka udhëzuar në kuptim të nenit 323 

parag.2.1,2.2 dhe 2.3 të KPPRK-së. 

 

I akuzuari N.B , në shqyrtimin gjyqësor  në mbrojtjen e tij ka deklaruar se e pranon 

fajësinë për veprën  penale që akuzohet, dhe tani me të dëmtuarin M.L nuk kam diçka të keqe, i 

vije keq për veprën që e ka kryer, kërkon falje publike, premton se në të ardhmen nuk do të 

përsëris veprime të tilla, është hera e pare që ndeshet me ligjin, është mbajtës i familjes kërkon 

nga gjykata që me rastin e shqiptimit të sanksionit penal të mere për bazë të gjitha rrethanat 

lehtësuese. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit N.B me autorizim av SH.S në fillim të shqyrtimit gjyqësor 

pajtohet me pranimin e fajësisë se të mbrojturit të tij.  

 

Mbështetur në neni 326 paragrafi 2 të KPPRK-së ,gjykata në shqyrtimin e pranimit të 

fajësisë së të akuzuarit ka marrë edhe mendimin e prokurorit të shtetit, te mbrojtësit dhe të 

dëmtuarit. 

 

Prokurori i shtetit Avdullah Abedini pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, gjithashtu edhe mbrojtësi i tij mbrojtësi i të pandehurit N.B me autorizim av SH.S në 

fillim të shqyrtimit gjyqësor pajtohet me pranimin e fajësisë se të mbrojturit të tij, si dhe i 

dëmtuari M.L pajtohet me pranimin e fajësisë. 

 

Gjyqtari në vazhdim të shqyrtimin gjyqësor pas pranimit të fajësisë nga ana e të 

akuzuarit ka vlerësuar se janë përmbushur kërkesat nga neni 326 par.4 i KPPRK-së, pasi i 

akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, fajin e ka pranuar vullnetarisht 

duke e mbështetur në provat dhe materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit të cilat gjinden 
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në shkresat e kësaj lënde penale dhe shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar me fjalën përfundimtarëve 

të palëve konform nenit 352 të KPPRK-së. 

 

 Në shqyrtimin gjyqësor në fjalën përfundimtare prokurori i shteti  Avdullah Abedin, ka 

mbetur në tërësi pran akuzës së ngritur nga ana e prokurorisë si dhe kualifikimit juridik për 

veprën penale  e cila i vihet në barrë te akuzuarit, nga baza e pranimit të fajësisë nga i akuzuari 

i cili pranim gjene mbështetje të plotë edhe në provat tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës, 

i ka propozuar gjykatës që  të njëjtin ta shpallë fajtorë dhe ti shqiptoi sanksion penal të 

parapara me ligj përmes të cilit do të arrihet qëllimi ndëshkimor, ndërsa me rastin e matjes së 

llojit dhe lartësisë së dënimit si rrethana lehtësuese të akuzuarit ti merr pranimin e fajësisë nga 

ana e të akuzuarit. 

 

I dëmtuari M.L në fjalën përfundimtare deklaron : sa i përket ndjekjes penale e le 

gjykatën te vendosë kurse me që nuk kam pasur ndonjë  dëm material nuk parashtroj kërkesë 

pasurore juridike si dhe njoftoj gjykatën se nga ky rast nuk kam pasur ndonjë shantazh nga i 

pandehuri. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit N.B avokati me autorizim SH.S në fjalën e tij përfundimtare 

deklaron: pas konsultimeve me të mbrojturin tim i njëjti me vullnet të plotë ka bërë pranimin e 

fajësisë sipas aktit akuzues. Gjykatës i propozojmë që në rast të matjes së dënimit të merren për 

bazë rrethanat lehtësuese fillimisht pranimi i fajësisë në këtë fazë të procedurës ,rrethanat 

familjare të pandehurit ,kushtet ekonomike të cilat janë të dobëta dhe faktin se i mbrojturi im 

asnjë herë nga ky rast nuk e ka përsëritur veprën e njëjte apo të ngjashme mbi të gjitha kjo edhe 

u vërtetua nga pala e dëmtuar ku i njëjti e konfirmoj se asnjëherë nga ky rast nuk  ka 

kontaktuar apo komunikuar në ndonjë formë për të ndikuar në ndryshimin e vullnetit të palës 

së dëmtuar në këtë çështje penale. 

 

      I akuzuari N.B në fjalën përfundimtare deklaron : në tersi e mbështesë mbrojtësin tim 

dhe i propozoj gjykatës që gjatë shqyrtimit të dënimit të merre parasysh të gjitha rrethanat 

lehtësuese pasi që jam i pa punë dhe është mbajtës i familjes ,i premtoj gjykatës se nuk do të 

përsëris veprën penale të tillë apo të ngjashme dhe të shqiptojë një dënim sa më të butë. 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit manifestohen të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale shantazhi nga neni 341 paragrafi 1 të 

KPRK-së. 

 

Me rastin e matjes se llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e tij në kuptim të neneve 73 dhe 74 të KPRK-

së,  si rrethanë veçanërisht lehtësuese për të akuzuarin gjykata mori pranimin e fajësisë, 

pendimin për veprën penale, kërkon falje publike të dëmtuarit ,është hera e pare që ndeshet me 

ligjin, ka premtuar se në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm në raste të tilla, mbajtës i 

familjes, mbi bazën e këtyre rrethanave gjykata vlerësoi shkallën e  përgjegjësisë penale  të 

akuzuarit dhe rrezikshmërinë konkrete të kësaj vepre penale, dhe në kuptim  të gjitha këtyre, i 

shqipton dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dënimin me gjobë në shumë prej 200 / 

dyqind / €uro, të cilin dënim me gjobë është i obliguar ta paguan, nga dita e plotfuqishmërisë 
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së këtij aktgjykimi, dhe dënim me kusht 1 një vit burgim që brenda një viti  e gjysmë verifikues 

të mos përsërit vepër tjetër penale, duke qenë e bindur se një dënim i tillë  është  në proporcion  

dhe raport me peshën e veprës konkrete penale, rrethanave të kryerjes si dhe personalitetin e të 

akuzuarit dhe me te arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që i akuzuari 

të mos kryejë vepra penale si dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të 

kësaj vepre penale në shoqëri konform nenit 41 të KPRK-së. 

     

Duke u bazuar në nenin 461 paragrafi 1 të KPRK-së pasi që i dëmtuari M.L nuk ka 

dhënë propozim për realizimin e kërkesës pasurore-juridike deri në shqyrtim gjyqësor, gjykata 

nuk e ka udhëzuar në kontest civil. 

. 

Vendimi mbi kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor 

është sjell në bazë të nenit 450 par.2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453  par.1 të  KPPK-së dhe 

nenit 39 parag.1 nen par. 3.1 të Ligjit për Kompensimin e viktimave të krimit Nr.05/L-036.   

  

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.2640/17  me datë 14.01.2019 

 

 

       Zyrtare ligjore                                                                                            Gjyqtari 

       Kadishe Shabani                                         Adem Shabani 

 

 

 

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

ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   

 

 

 

 

 

 

 

 


