
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 
 

 

1 (7)  

   
2
0
1
8
:0
1
6
6
0
8

 

Numri i lëndës: 2018:016607 

Datë: 27.05.2020 

Numri i dokumentit:     00930681 

 

        P.nr.265/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Shabi Idrizi, me procesmbajtësen Albina Varoshi-

Haxhimusa, në çështjen penalo-juridike të akuzuarit L.E nga fshati ... Suharekë i akuzuar për 

shkak të veprës penale të kryer në bashkëkryerje  mashtrimi nga neni 261 par.2 lidhur me 

par 1 lidhur me nenin 23  të KPK-së, sipas  aktakuzës  së Prokurorisë Themelore  në Ferizaj 

PP/II.nr.309-6/15  të datës 30.03.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit  gjyqësor të dt. 13.02.2020, 

(ku veçoi procedurën penale ndaj të akuzuarit A.E) dhe të dt. 13.03.2020 në prani të 

përfaqësuesit të Prokurorisë Themelore-Ferizaj Paulin Pashku ,përkthyesit zyrtar Mentor 

Zejna, të dëmtuarit L.J dhe përfaqësuesit të tij me autorizim av.  ZH.G si dhe të akuzuarit 

L.E, me dt. 17.03.2020 mori dhe shpalli publikisht shpalli , ndërsa me dt. 06.04.2020 përpiloi 

këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari L.E nga fshati ...  -Suharekë i lindur me ... në ..., nga i ati A... dhe e ëma S... e 

vajzërisë G..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, i pa 

punë,  i gjendjes së varfër ekonomike-, i  pa martuar,, i pa dënuar më parë, numri personal 

__________, mbrohet në liri. 
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Ë sh t ë  f a j t o r 

 

Për shkak se, 

 

Me dt. 15.10.2010, në rrugën ... në Ferizaj , në bashkëveprim e më qëllim që vetës të i 

sjellin përfitim të kundërligjshëm pasuror kanë mashtruar të dëmtuarën S.J, në atë 

mënyrë që i pandehuri A.E ka shfrytëzuar situatën e të dëmtuarës e cila nga viti 1999 

është larguar nga shtëpia dhe deri në vitin 2010 të njëjtën pronë nuk e ka shfrytëzuar, 

ashtu që nga e dëmtuara merr autorizim për shitjen e parcelave kadastra le  ... dhe ..., 

P-..., në sipërfaqe prej 4 ari e 25 m2 të identifikuara me Certifikatën mbi të drejtat e 

pronësisë së paluajtshme me nr. UL..., zona kadastra le Ferizaj , ku të njëjtën ditë ka 

marrë autorizimin të njëjtën parcelë në emër të dëmtuarës ia bartë djalit-të pandehurit 

të dytë L... në bazë të kontratës mbi dhuratën. 

  

Me ketë veprim ka kryer veprën penale në bashkëkryerje mashtrimi nga neni 261 par.2 

lidhur me nenin 23  të KPK-së. 

 

Andaj duke u bazuar në dispozitat e lartcekura ndëshkimore dhe nenin 3, 38,42, ,71.72, të 

KPK-së dhe nenit 365 dhe 453 dhe 463  të KPPK-së e  

 

Gj Y K  O N 

 

Ashtu që të akuzuarit L.E i cakton dënim me burg në kohëzgjatje prej 10(dhjetë) muajve  i 

cili do ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

 

Udhëzohet i dëmtuari që kërkesën e vet pasuro-juridike ta realizoj në kontest civil. 

 

I pandehuri obligohet që  në emër të shpenzimeve të procedurës të paguaj paushallin gjyqësor 

prej 100,00 euro ne fondin e kompensimit të viktimave të dhunës shumën  30.00 euro. 
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A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore nga Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm, me Aktakuzën PP/II.nr. 

309-6/15  të datës 30.03.2016 të akuzuarin A... dhe L.E  nga fshati ... –Suharekë i ka akuzuar 

për shkak të veprës penale të kryer në bashkëkryerje, mashtrimi nga neni 261 par 2 lidhur 

me par 1  dhe nenin 23 të KPRK. 

 

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

datë: 13.02.2020 dhe 13.03.2020, në këtë shqyrtim ,në të cilën  pasi i akuzuari hoqi dorë nga 

leximi i aktakuzës pasi u njoftua për të drejtat procedurale në kuptim të nenit 246 dhe 326 

dhe  të KPPK-së, deklaron se mbetet pranë deklarimit  të tij të mëhershëm se  nuk e pranoi 

fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës . 

 

Ngase i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë, në procedurën e provave gjykata bëri dëgjimin e 

dëshmitarit-dëmtuarit  L.J, leximi i provave materiale Vendimi i trashëgimisë i dt. 04.05.2014, 
kopja e planit e dt. 22.06.2005, përshkrimi i FP i dt. 15.02.2014, autorizimi i vërtetuar 
në Gjykatën komunale në Lipjan i dt. 15.10.2010, kontrata mbi dhurimin e paluajtshme 
risë  e dt. 15.11.2010 si dhe Aktgjykimi i Gjykatës Themelore Ferizaj C.nr. 596/19 i dt. 
24.12.2019 dhe morri në shqyrtim mbrojtjen e të akuzuarit. 

 

I dëshmitari-i dëmtuari L.J deklaron ; se në qytetin e Ferizajt kanë pasur pronën e nënës 
së tij të cilën e kanë shfrytëzuar deri në vitin 1999 në sipërfaqe prej 4.25 ari dhe se të 
akuzuarin A... e njeh nga viti 2010 , kur kishte dëgjuar nga disa shokë se ai mund të 
jetë ndërmjetës për shitjen e paluajtëshmerisë dhe se pas takimit me të kishte pranuar 
që të ndërmjetësoi  dhe pas disa ditësh është ardhur në shtëpi dhe ju ka thënë se kinse 
kishte blerës potencial porse ai duhet të kishte një deklaratë fiktive se kinse parcela 
ishte e tij dhe se pastaj brenda 10 ditësh do iu sjelltë 150 mijë euro dhe se nëna e tij e 
ndjerë kishte fituar besim që nëna të i jepte autorizimin e shitblerjes në Gjykatën e 
Lipjanit. 
 
Nëna për shkak moshës së saj nuk e ka lexuar autorizimin  dhe  e ka nënshkruar në 
gjykatë dhe pas kësaj ne disa herë jemi dëgjuar me A.... i cili na thoshte se brenda 15-
20 ditësh do i sjellë paret por deri më tani asgjë dhes e ndërkohë ai parcelën tonë e 
kishte bartë në emër të djalit të tij L.... Në fund deklaron se vlera e palujtshemerisë 
është 150.00 euro.  
 

Leximi i provave materiale; 
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 Nga leximi i Vendimit të trashëgimisë i dt. 04.05.2014, lëshuar nga Gjykata komunale 
Krushevc, vërtetohet  se  trashëgimtare është shpallur tanimë e ndjera-e dëmtuara S.J , 
përndryshe autorizim dhënësja.  
 
Nga leximi i kopjës së planit e dt. 22.06.2005, bëhet përshkrimi faktik i ngastrave 
kadastra le nr. 1726/1 dhe 1227 , shtrirja e tyre në qytetin e Ferizajt. 
  
 
 Nga leximi i autorizimit i vërtetuar në Gjykatën komunale në Lipjan i dt. 15.11.2010, 

vërtetohet se i akuzuari A.E ka qenë i autorizuar që në emër dhe llogari të autorizim dhënëses 

të shes apo të apo përmes kontratës për dhurimin të tjetërsoj ngastrat kadastra le të cekura më 

lartë . 

  
Nga leximi i kontratës mbi dhurimin e paluajtshme risë Vr.nr. 7324/10 e dt. 15.11.2010, 

vërtetohet se i akuzuari A.E përmes kësaj kontrate ka bartur të drejtën e pronësisë tek djali i tij 

i akuzuari L... në ngastrat kadastra le të lartë cekura dhe se vlera e kësaj kontrate dhurimi ishte 

25.000 euro. 

    
Nga leximi i Aktgjykimit të Gjykatës Themelore Ferizaj C.nr. 596/19 i dt. 24.12.2019, 

vërtetohet se kontrata e shitblerjes VR.nr. 7324/10 e dt. 15.10.2010 në mes të dhuratëdhënëses 

S.J të cilën përmes autorizimit e ka nënshkruar  i akuzuari A.E dhe dhuratëmarrësit L.E po 

ashtu i akuzuar dhe djali i të akuzuarit të parë është anuluar dhe se kjo çështje për momentin 

është në procedim në Gjykatën e Apelit.  

 

  

I akuzuari në mbrojtjen e tij deklaron ; se të dëmtuarin prezent nuk e ka njohur kurrë më 
herët dhe s di si i kamë mashtruar këta. Prindi im nuk di se çka ka bë  ngase unë nuk 
kamë të bëj me këtë çështje, ngase ai më ka thënë se e kamë blerë dhe më ka thirre në 
telefon dhe ka thënë hajde se do ta bëj një dhuratë dhe mënyrën se si është bërë kjo 
nuk e di ngase krejt veprimet i ka kryer prindi i tij dhe nuk dinë se dhuratëdhënëses të 
i është paguar diçka.  
 

Prokurori i Shtetit Paulin Pashku në fjalën e vet përfundimtare deklaron se ; se me provat e 

shqyrtuara gjatë këtij procesi gjyqësor dhe në veçanti nga seanca e sotme me theks të 

veçantë në mbrojtën e të pandehurit, prokuroria vlerëson se pa mëdyshje është 

vërtetuar  se të pandehurit A... dhe L.E janë kryerës të veprës penale si në diapozitiv 

të  aktakuzës. 

 

Në këtë çështje penalo juridike janë të ndërlidhura një varg prova të cilat ndërlidhen 

me prova tjera  e të cilat shpien në konkluzionin logjik se i pandehuri në formë të 

mashtrimit ka bartur patundshmërinë e kontestuar tek i pandehuri L...  e qe vërtetohet 

edhe nga vet mbrojtja e të akuzuarit L... i cili dha përgjigje me mjaftë shmangie por dy 
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fakte që prokuroria i konsideron vendimtare dhe atë janë; deklarimi i tij se prindi i tij 

kishte blerë dhe faktin tjetër se nuk dinë se prej kujt e ka blerë prindi i tij. Kjo vërtetohet 

edhe nga Aktgjykimi  i Gjykatës Themelore në Ferizaj i dt. 24.12.2019 të cilin e 

konsiderojmë si mbështetje të pohimit për ekzistimin e kësaj vepre penale. Në fund i 

propozon gjykatës që të pandehurin ta shpall fajtor dhe ti shqiptoj dënimin e paraparë 

me ligj. 

 

I autorizuari i të dëmtuarit av. Z.G në fjalën përfundimtare deklaron se i  bashka ngjitet 

ndjekjes penale dhe deklarimin e gjertanishëm të prokurorit të shtetit se të akuzuarit kanë kryer 

veprën penale të mashtrimit dhe shton se dhënësja  autorizimit nuk e ka njohur fare alfabetin 

latin kur është nënshkruar autorizimi me dt. 15.11.2010 në Lipjan, i njëjti nuk i është lexuar 

asaj dhe se nuk i është kopja e autorizimit dhe se vetëm pas një viti ka kuptuar se me atë 

autorizim është bartë pronësia nga i akuzuari i parë në të dytin dhe vlen të theksohet se nuk ka 

asnjë kontratë të përpiluar mes të akuzuarve dhe të ndjerës  për dhurimin apo shitblerjen e 

patundshmërisë dhe se nga provat e prezantuara i propozon gjykatës që të akuzuarit të shpallen 

fajtor dhe të dënohen sipas ligjit dhe njihe rit ushtron kërkesë   pasuro-juridike në vlerë prej 

50.000 euro.   

 

I pandehuri në fjalën përfundimtare deklaron se ai vetën e konsideron të pafajshëm  dhe kërkon 

nga gjykata ta liroj nga përgjegjësia penale 

 

Gjykata shqyrtoi dhe vlerësoi  me kujdes deklarimin e dëshmitarit-dëmtuarit L.J dhe vëren se e 

njëjta ka një vazhdimësi logjike është identike me deklaratat e dhëna në polici dhe prokurori, 

plotësohet dhe vërtetohet nga provat materiale të shqyrtuara e po ashtu plotësohet pjesërisht 

edhe nga vet deklarimi i të pandehurit i cili nuk e mohon faktin se përmes dhurimit nga prindi i 

tij kishte fituar pronë në qytetin e Ferizajt dhe se deklarimit të tillë i fali besimin. 

  

 

Gjykata vlerësoi provën materiale të cilat u shqyrtuan  dhe vëren se ajo nuk është kontestuese 

për palët sepse janë lëshuar  është e lëshuar nga institucioni përkatës kompetent dhe e 

konsiderohen të besueshme. 

 

Gjykata morri në shqyrtim mbrojtjen e të akuzuarit të cilën e shqyrtoi me kujdes të shtuar  i 
cili nuk e mohon faktin se kishte nënshkruar me prind e tij ka nënshkruar kontratë për 
dhuratën por i njëjti deklaron se nuk e dinë prejardhjen  kësaj prone edhe pse afërsia 
familjare mes tyre është e tillë që është vështirë e besueshme për një vëzhgues objektiv 
dhe se    deklarimit të tillë gjykata nuk i fali besimin ngase atë nuk e argumentoi me asnjë 
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provë të vetme dhe se nuk arriti ta ven në dyshim dëshminë e dëshmitarit-dëmtuarit dhesë kjo 

me tepër ishte vetëm tentim nga shmangia apo zvogëlimi i përgjegjësisë penale  . 
 

Gjykata ka bere vlerësimin e provave te shqyrtuara nje nga nje dhe te gjitha së bashku dhe ka 

konstatuar këtë gjendje faktike; Me dt. 15.10.2010, në rrugën ... në Ferizaj , në 

bashkëveprim e më qëllim që vetës të i sjellin përfitim të kundërligjshëm pasuror kanë 

mashtruar të dëmtuarën S.J, në atë mënyrë që i pandehuri A.E ka shfrytëzuar situatën 

e të dëmtuarës e cila nga viti 1999 është larguar nga shtëpia dhe deri në vitin 2010 të 

njëjtën pronë nuk e ka shfrytëzuar, ashtu që nga e dëmtuara merr autorizim për 

shitjen e parcelave kadastra le  ...1 dhe ..., P-..., në sipërfaqe prej 4 ari e 25 m2 të 

identifikuara me Certifikatën mbi të drejtat e pronësisë së paluajtshme me nr. UL-..., 

zona kadastra le Ferizaj , ku të njëjtën ditë ka marrë autorizimin të njëjtën parcelë në 

emër të dëmtuarës ia bartë djalit-të pandehurit të dytë L... në bazë të kontratës mbi 

dhuratën. 

 Kjo vërtetohet nga deklarata e dëshmitarit-dëmtuarit L.J provave materiale të shqyrtuara 

gjatë gjykimit  porse njihe rit kjo tërthorazi vërtetohet edhe nga deklarata e vet të akuzuarit . 

 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale të kryer në bashkëkryerje mashtrimi  

nga neni 265 par 2 lidhur me par 1  lidhur me nenin 23  të KPRK-së. 

  

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, gjykata vlerësoj rrethanat 

në kuptim të nenit 72,73 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë lehtësuese se i akuzuari deri tani nuk 

ka qenë e dënuar me ndonjë aktgjykim të formës së prerë, moshën e tij të re dhe gjendjen e 

tij ekonomike, ndërsa  në rastin konkret rrethanë rënduese vlerësoj shkallën e përgjegjësisë 

penale të akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale, vlerën e cenuar duke marrë 

parasysh veçanërisht të mirën e cenuar( pronë private) vlerën e saj . 

 

Gjykata është e bindur se edhe me një dënim të tillë, , do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i 

dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPRK-së, përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i 

justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e saj dhe të autorit të saj, 

që do të shërbej në parandalimin e kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 
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(preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi që ti përmbaj personat e tjerë nga kryerja e 

veprës penale ( preventive gjenerale). 

 

Konform neneve 450 dhe 453 të KPPK-ës, obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve dhe 

të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 150.00 €,  dhe në fondin e kompensimit të 

viktimave të dhunës shumën prej 30.00 €, ne afatin prej 15 ditësh pasi aktgjykimi të marr 

formën e prerë, ndërsa duke u bazuar në dispozitën e nenit 463 të KPPRK-së, ka 

udhëzuar palën e dëmtuar që kërkesën pasuro juridike ta realizoj në kontest civil. 

  

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve  326  dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në 

diapozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:016607, 17.03.2020 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

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

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

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 


