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Numri i lëndës: 2018:031334 

Datë: 16.01.2019 

Numri i dokumentit:     00213152 

 

P. nr. 3265/2017 

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

          GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal, sipas gjyqtarit Adem Shabani, me pjesëmarrjen e Zyrtares ligjore Kadishe Shabani në 

çështjen penale kundër të pandehurit F.R, me vendbanim në Ferizaj, rruga ..... numër....., për 

shkak  të  veprës penale mashtrim nga neni 335 par 5 lidhur me paragrafin 1  të KPRK-së sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm  PP.nr.1849-7/17 

e datës 21.12.2017, ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor me pjesëmarrjen e prokurorit të shtetit 

Albert Zejnullahu,i dëmtuari Z.K i  akuzuari F.R dhe mbrojtësit të tijë me autorizim Av.B.S me 

datën 16.01.2019, të njëjtën ditë morri dhe publikisht komunikoi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Kundër të pandehurit: 

 

F.R, me vendbanim në Ferizaj,  Rruga ..... nr...., i lindur më  datë .....,në fshatin 

......Komuna Ferizaj, nga i ati ...... dhe e ëma ....., të vajzërisë ....., shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës, i martuar, prind i katër fëmijëve me profesion tregtar, ka kryer shkollën e mesme, 

me gjendje të mesme ekonomike, më numër personal ...... 

 

Sepse: 

- Në periudhën kohore prej vitit 2015 deri në fillim të vitit 2016, në Ferizaj, me anë të 

paraqitjes së rreme të fakteve apo duke i fshehur faktet, me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete ose për ti shkaktuar dëm material personit tjetër, e 

mashtron të dëmtuarin Z.K, duke e shtytë të njëjtin të veproj në dëm të pasurisë së tij, në atë 

mënyre që  fillimisht i kërkon para në huazim kinse që i njëjti të dale nga kriza financiare, duke 

i premtuar se paratë do ti a kthej deri në fund te vitit 2016 ose të njëjtat ti kompensoj me një 

hektar tokë në fshatin Nerodime a po një  lokal që gjendet te rrethi i rrugës Nerodimes, për të 

cilin kanë përpiluare dhe një marrëveshje me shkrim në të cilin kanë nënshkruar vet i 
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pandehuri, dhe dëshmitari M.R, në këtë mënyre të dëmtuarin e dëmton në vlerë prej 

140.500.00 euro (njëqind e katër dhjetëmijë e pesëqind euro). 

 

- Me çka ka kryer veprën penale Mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me 

paragrafin e 1 të KPRK-së. 

Prandaj gjykata konform dispozitave, 2, 4, 7, 17, 41, 46, 50, 51, 73, 74, 75, 76 dhe nenit 

335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së dhe neneve 359, 365, , 368, 450, 453 të 

KPPRK-së  e  

 

GJ Y K O N 

 

ME DËNIM ME GJOBË, në shumë prej 1000 ( njëmijë) €uro, të cilin dënim është i 

obliguar ta paguaj në afat prej 90 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim 

të ekzekutimit të detyrueshëm, dhe  

ME DËNIM ME BURG, në kohëzgjatje prej 18 muajve i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse në periudhën kohore prej 2 (dy) vite, i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Në raste 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. 

 

I dëmtuari Z.K nga Fshati ......., Komuna Ferizaj për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike, nuk është udhëzuar në kontest civil pasi i dëmtuari lidhur me borgjin që i ka i 

pandehuri te Noteri, kanë arritur marrëveshje për kthim e borgjit me këste   me datën 

27.06.2018LRP.nr.8050/2018 REF.nr.2832/2018. 

 

            Obligohet i pandehuri të paguaj në emër të  paushallit gjyqësor  shumën prej 20 €uro, 

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

Kompensimin e Viktimave të Krimit, në afat prej 15 ditëve, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm. 

A r s y e t i m i 

 

          Prokuroria Themelore në Ferizaj –Departamenti i Përgjithshëm me akuzën PP.nr.1849-

7/17 e datës 21.12.2017, ngarkuar  të  akuzuarin F.R, me vendbanim në Ferizaj, rruga .....” 

numër......,për shkak të   veprës penale mashtrim nga neni 335 par 5 lidhur me paragrafin 1  të 

KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale konform nenit 245 par.1 të KPPK-së 

me datën 27.06.2018, ka mbajtur shqyrtimin fillestar por i pandehuri F.R nuk e ka pranuar 

fajësinë për veprën penale që akuzohet. 

 

Gjykata e ka udhëzuar të pandehurin  bazuar në nenin 245 paragrafi  6 të KPPRK-së të 

paraqesin kundërshtimet e tyre për provat e cekura në aktakuzë, kërkesat për hudhjen e 
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aktakuzës apo të mos përshkrimit të veprës penale sipas ligjit mbështetur edhe në dispozitat e 

nenit 249 dhe 50 të KPPRK-së, por i pandehuri  në afatin e ofruar nuk ka paraqitur 

kundërshtim. 

Gjykata  me datën 16.01.2019,  ka mbajtur  shqyrtimin gjyqësor ka  ftuar të akuzuarit  

përsëri të përcjellë me vëmendje zbatimin e shqyrtimit gjyqësor duke e udhëzuar të akuzuarin 

në kuptim të nenit 323 parag.2.1,2.2 dhe 2.3 të KPPK-së. 

 

Prokurori  i shtetit   edhe në shqyrtimin gjyqësor të akuzuarit i ka lexuar aktakuzën dhe 

pas leximit  gjyqtari është bindur se i akuzuari e kanë  kuptuar në tërësi aktakuzën për të cilën 

është akuzuar dhe të njëjtit përsëri  i ka dhënë mundësi të deklarohet mbi fajësinë apo 

pafajësinë  lidhur me veprat penale  për të cilën akuzohen. Pas leximit te aktakuzës nga ana e 

prokurorit, të pandehurit u deklaruan se e pranojnë fajësinë për veprat penale me të cilat 

akuzohen sipas aktakuzës.  

 

I pandehuri  F.R, në shqyrtimin gjyqësor lidhur me veprën penale që akuzohet  e pranon 

fajësinë për veprën penale që akuzohet  si në aktin akuzues  dhe në vazhdim ka deklaruar se 

pas konsultimeve me mbrojtësin e tij,  se në shqyrtimin fillestar nuk e ka pranuar fajësinë dhe 

është e vërtetë se nga gjyqtari gjykues ka marrë udhëzimet ligjore  dhe afatet e kundërshtimit të 

aktakuzës para mbajtjes së shqyrtimit kryesor por nuk ka paraqitur kërkesë për hudhejen e 

aktakuzës, me që pasë shqyrtimit fillestar menjëherë me të dëmtuarin Z.K kanë arritur 

marrëveshje  lidhur  me mjetet që i ka huazuar nga i dëmtuari dhe kanë shkuar te Noteri me 

datën  27.06.2018 kanë lidhë kontratë për kthimin e borgjit -huanë, objektin e kontratës, 

dorëzimin e parave, afatet e kthimit të mjeteve,  dhe do ta përfillë në përpikëri, pasi me të 

dëmtuarin  edhe më pare kanë huazuar mjete monetarë por asnjëherë nuk ka pasur probleme 

edhe kësaj here nuk do të ketë problem dhe me kohë do ti kthen të dëmtuarit huazimin e 

mjeteve monetare sipas afateve të arritura, andaj kërkoj nga gjykata që me rastin e shqiptimit të 

sanksionit penal të mere për bazë rrethanat lehtësues është hera e pare që ndeshet me ligjin 

është mbajtës i familjes. 

Mbrojtësi i të pandehurit F.R Av .B.S në shqyrtimin gjyqësor pajtohet pranimin e 

fajësisë për veprën penale që akuzohet i mbrojturi i tij në fillim të shqyrtimit gjyqësor. 

 

Prokurori i shteti  Alber Zejnullahu  lidhur me pranimin e fajësisë nga i pandehuri 

pajtohet me pranimin e fajësisë me që I njëjti pranimin e fajësisë për veprën penale që akuzohet 

e mbështet në gjendjen faktike të përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës. 

I dëmtuar Z.K pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit për veprën 

penale që akuzohet. 

 

Pas deklarimit te të pandehurit ,mbrojtësit të tij  se e pranojnë fajësinë, mendimit të 

prokurorit i cili nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë nga të pandehurit ,dhe i dëmtuari gjyqtari 

gjykues vërteton se i pandehuri pranimin e  fajësinë e ka bërë në mënyrë vullnetare dhe pa 

asnjë presion, pranimin e ka bërë në konsultim me mbrojtësin e tij, i pandehuri është 

vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë, gjyqtari gjykues vlerëson se  kërkesat nga neni 
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248 par. 1 te KPPRK-se janë përmbushur, andaj ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurit. 

Duke pas parasysh se gjykata, ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit 

dhe ka vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 par.1 pika 1.1, 1.2 dhe 1.3 të 

KPPRK-së, si dhe faktin se janë plotësuar kushte nga neni 326 par 4 të KPPRK-së, atëherë në 

këtë çështje penale nuk është zbatuar procedura e provave, por shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar 

me fjalën përfundimtare të palëve. 

 

Në fjalën përfundimtare prokurori i shtetit Alber Zejnullahu, ka mbetur në tërësi pranë 

aktakuzës së ngritur nga ana e prokurorisë si dhe kualifikimit juridik për veprën penale  e cila i 

vihet në barrë të pandehurit, nga baza e pranimit të fajësisë, i cili pranim gjene mbështetje të 

plotë edhe në provat tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës pranimin e fajësisë e ka bërë 

vullnetarisht dhe në konsultim me mbrojtësin e tij pa presion dhe i vetëdijshëm për pasojat i ka 

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

pandehuri tek Noteri kanë arritur marrëveshje dhe kanë lidhë kontrate për kohen e kthyerës së 

borgjit me numër  LRP.nr.8050/2018 , REF.nr.2832/2018 i datës t.27.06.2018. 

 

  Mbrojtësi i të pandehurit F.R Av.B.S në fjalën përfundimtare i propozon gjykatës që 

gjatë matjes së sanksionit penal për veprën penale që akuzohet i mbrojturi i tij të mere për bazë 

të gjitha rrethanat lehtësuese dhe për veprën penale që akuzohet ti shqiptoj dënim të kushtëzuar  

apo më të lehtë bazuar në theksimet e cekura më lartë.  

 

 I pandehuri F.R në shqyrtimin gjyqësor në fjalën përfundimtare ka mbetur pran asaj se 

e ndien vetën fajtorë  dhe se me të dëmtuarin asnjëherë nuk ka pasur asnjë të keqe dhe tani 

kanë raporte të mira dhe lidhur me veprën penale që është I ngarkuar  kërkon nga gjykata që ti 

shqiptoj sanksion penal më të lehtë pasi është hera e pare që ndeshet me ligjin. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor konstatoi se të akuzuarit pranimin e fajësisë e kanë  

mbështet në provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale: raporti informues me numër 

06/1-02/FE/43/2017 i datës 13.02.2017, deklarata e përpiluar me dorë dhe e nënshkruar nga i 

pandehuri, i dëmtuari dhe dëshmitari, kopja e planit, dëshmi mbi transaksionet bankare përmes 

Pro Credit Bank nga i dëmtuari në llogari të pandehurit, kontrata mbi shitblerjen 

LRP.nr.3466/2016 e datës 05/04/2016, kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmerisë me numër 

LRP.nr.2960/2016 e datës 03/03/2016, autorizim nga M.V dhe D.L në numër të pandehurit 

F.R, certifikatë mbi të drejtat e pronës me numër 34164-2017 e datës 12.04.2017 në numër të 

F.R, si dhe shkresat tjera pjesë përbërëse të lendes. 

   

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

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale mashtrim nga neni 335 par 5 lidhur me 

paragrafin 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, me të 
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dëmtuarin  ka arritur marrëveshje për kthimin e borgjit, i dëmtuari nuk i bashkëngjitet ndjekjes 

penale, 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, i ka zbutur dënimin me kusht duke u bazuar në nenin 75 të KPRK-së, duke analizuar 

deklarimet e palëve që dhanë në shqyrtimin kryesor  në këtë raste ekzistojnë rrethana të cilat 

tregojnë se qëllimi i dënimit mund të arrihet edhe me shqiptimin e dënimit më të butë  e bazuar 

edhe  në nenin 76 paragrafi 1 nen par 1.3.të KPRK-së ku thuhet: ”nëse për veprën penale është 

parapare si masë më e ultë dënimi me burgim prej së paku tre /3/ vjet dënimi mundë të zbutet 

deri në një /1/ vit burgimi ”,  dhe në kuptim të  gjitha këtyre, i shqipton dënimin si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi 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. 

 

Gjykata konformë nenit 461 parag.1 të KPPK-së të dëmtuarin Z.K nga Fshati ......, 

Komuna Ferizaj për realizimin e kërkesës pasurore juridike, nuk është udhëzuar në kontest 

civil pasi i dëmtuari nuk ka parashtruar pasi ka  arritur marrëveshje për kthim e borgjit nga i 

pandehurit sipas kontratës që e ka lidhur dhe vërtetuar te noteri. 

 

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.3265/17  me datë 16.01.2019 

 

       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.   

 

 


