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Numri i dokumentit:     02229619 

 

 

                                                                                                                   P.nr.472/18 

                                                                    

                                                       NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm - gjyqtaren Hakile 

Ilazi, me bashkëpunëtorin profesional Faredin Ilazi, në çështjen penale kundër të akuzuarit 

B.Q. nga Prishtina, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj 

PP/II.nr.592-6/2018 e datës 29 Mars 2019, për shkak të veprës penale mashtrimi nga neni 335 

par 1 të KPRK-së, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar publik, në prani të përfaqësuesit të 

akuzës-prokurorit së shtetit B.N., të dëmtuarit N.G., dhe të akuzuarit B.Q., më 13 Shtator 2021, 

të njëjtën ditë, solli dhe publikisht shpalli, ndërsa përpiloi me shkrimë  me datë 30.09.2021  

këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari B.Q., me vendbanim në lagjën ʻʻ...” Rr.ʻʻ ...ʼʼ në Prishtinëʼʼ, i lindur më ...., në 

fshatin ... K. Skenderaj, nga i ati S., e ëma Z. e gjinisë J., shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, ka të kryer shkollën fillore, i martuar, prind i tre (3) fëmijëve, i gjendjes së  dobët 

ekonomike, me numër personal .....,- 

 

ËSHTË  FAJTORË  

    

 Me 06.01. 2018, rreth orës 12:00, në fshatin .... Komuna Ferizaj, me qellim të përfitimit të 

dobisë pasurore për vete në mënyrë të kundërligjshme, ka vënë në lajthim fillimisht të 
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dëmtuarin A.M., në atë mënyrë që përmes telefonit ka kontaktuar dhe janë takuar në shtëpinë e 

të dëmtuarit, ka kërkuar që të marrë me qira njëqind e pesëdhjetë (150) copa shtylla të metalit 

dhe njëqind e njëzetë (120) copë kënde që shërbejnë për ndërtimtari, duke i marrë kinse me 

qira për një (1) muaj, dhe si parapagim i ka dhënë njëqind (100) euro, kurse pjesën tjetër të 

shumës së parave për qira do ti ja jepte pas një (1) muaj, por i pandehuri në të njëjtën ditë 

gjërat që i kishte marrë me qira nga i dëmtuari A., i ka dërguar në Brezovicë dhe i ka pastaj ja 

shitur të dëmtuarit N.G. në vlerë prej njëmijë e treqind (1300) euro, duke e vënë në lajthim se 

këto mjete të punës janë ti tij sepse i ka marrë si kompesim për borxh,- 

 

- me të cilën ka  kryer veprën penale mashtrim  nga neni 335 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata në bazë të  dispozitave ligjore dhe ate neneve  4, 7, 8, 10, 17, 21, 41, 43, 45, 46,  73, 

dhe 74, të KPRK-së dhe nenit 365  dhe 450  dhe 463 paragrafi dhe 2 të KPPRK-së, e  

 

GJ Y K O N 

 

Të akuzuarin: B.Q.  e gjykon me dënim   burgimi ne kohëzgjatje prej 4/katër/ muajve i cili 

dënim do te ekzekutohet pas plotfuqishmërisë se aktgjykimit dhe  

 

Dënim  me gjobe ne shume prej 300 €uro /treqind/, të cilin dënim është i obliguar ta paguaj në 

afat prej 15 /pesëmbëdhjetë/, pasi plotfuqishmërisë se aktgjykimit. 

 

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 njëzetë  (20) €uro, do t’i llogaritet një (1) ditë burgim. 

 

Obligohet i akuzuari të paguaj në emër të  paushallit gjyqësor  shumën prej njëzetë (20) €uro, 

dhe  taksën në shumën prej tridhjetë (30) €uro, konform nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 

të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditë, nga dita 

e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 
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Obligohet i pandehuri që në emër të kërkesës pasurore juridike të paguaj të dëmtuarit                      

A.M. nga Ferizaj, shumën prej njëmijë e treqind (1,300) €uro, në afat prej15 pesëmbëdhjetë 

pasi plotfuqishmërisë se aktgjykimit nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

 

A r s y e t i m i   

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur aktakuzën PP/II.nr.592-6/2018 e datës 29 Mars 

2019,  me të cilën ka ngarkuar të akuzuarin B.Q., me vendbanim në lagjën ʻʻ.... ʼʼRr.ʻʻ ....ʼʼ në 

Prishtinëʼʼ,  për shkak të veprës penale mashtrimi nga neni 335 par 1 të KPRK-së. 

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale konform nenit 245 par.1 të KPPK-së, më 13 

Shtator 2021, ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë prokurori e shtetit 

Besnik Nuredini, i  dëmtuari A.M. dhe i akuzuari  B.Q. 

Në fillim të shqyrtimit fillestar i akuzuari është udhëzuar në kuptim të nenit 246.1 të KPPK-së 

pastaj gjyqtari gjykues  ka çmuar se të drejtat e të akuzuarit janë respektuar, e më pas prokurori 

i shtetit ka lexuar aktakuzën ndaj të akuzuarit dhe pasi që gjyqtari është bindur se i njëjti e ka 

kuptuar në tërësi aktakuzën me të cilën është akuzuar, të njëjtit i ka dhënë mundësi të 

deklarohet mbi fajësinë apo pafajësinë e tij lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet. 

I akuzuari  B.Q. ka theksuar se e ndien veten fajtorë dhe e pranon fajësinë për veprën penale 

për të cilën është akuzuar, dhe me rastin e pranimit të fajësisë i pandehuri këtë pranim e 

mbështetë deklaratën e dhënë në polici më 26 Shkurt 2018, duke deklaruar se ka bërë një 

marrëveshje gojore me të dëmtuarin, në sasinë, çmimin  siq është përshkruar si në aktakuzë dhe 

gjatë shqyrtimit fillestar ka premtuar se të dëmtuarin do të ja kompensoj dëmin e shkaktuar, 

shpreh keqardhje dhe është i penduar thellë, i njëjti shtonë më tej, shfrytëzon rastin që në këtë 

seancë gjyqësore të kërkoj falje publike të dëmtuarve, ky ishte një gabim i imi, e lutë gjykatën 

me rastin e shqiptimit të dënimit të shqiptoj një dënim më të butë, duke i premtuar gjykatës që 

në të ardhmen nuk do të përsërisë veprat të tilla, dhe njoftoj gjykatën që jam mbajtës i familjes 

dhe i kërkon gjykatës me rastin e matëseje së dënimit të ketë parasysh këto rrethana në tersi 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit gjyqtari në kuptim të nenit 248 par.2 të KPPK-së 

ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit lidhur me pranimin e fajësisë, mbrojtësit dhe 

të dëmtuarit. 
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Prokurori e shtetit B.N., ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, 

pasi pranimi i tillë është bërë konform ligjit  dhe në provat tjera të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës e të cilat e vërtetojnë gjendjen faktike i propozon gjykatës që me rastin e shqiptimit të 

dënimit të merr për bazë pranimin e fajësisë. 

 I dëmtuari A.M. në shqyrtimin fillestar deklaron se nuk i bashkëngjitëm ndjekjes penale, 

parashtroj kërkesën pasurore juridike dhe atë në vlerë të përgjithshme prej njëmijë e treqind 

(1300) euro.  

Gjyqtari në kuptim nenit 248 par.1 nën.par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4  dhe par.4 të KPPK-së, është e 

bindur se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e ka bërë 

vullnetarisht duke e mbështetur në provat që përmban aktakuza dhe në materialet e prezantuara 

nga ana e prokurorit të shtetit. 

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar se i akuzuari pranimin e fajësisë e ka  mbështet në 

provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale, raporti fillestar i incidentit me nr.2018-CF-

280 i datës 28 Shkurt 2018, vërtetimi mbi kthimin e sendeve të sekuestruara përkohësisht i 

datës 20 Shkurt 2018, vërtetim mbi kthimin e sendeve të sekuestruara përkohësisht i datë 20 

Shkurt 2018, shikimi i fotografive dhe shkresave të tjera të lëndës. 

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

tiparet objektive dhe subjekt e veprës penale mashtrim  nga neni 335  par.1 të KPRK-së. 

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

kuptim të nenit 73, 74, të KPRK-së  të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, si 

rrethanë  veçanërisht  lehtësuese për të akuzuarin mori pranimin e fajësisë nga ana e të njëjtit, 

pendimin për veprën penale të kryer, baba i tre fëmijëve, përkatësisht mbajtës i familjes, ndërsa 

si rrethana rënduese gjeti se i akuzuari gjendet në vuajtje të dënimit me aktgjykim e Gjykatës 

Themelore në Drenas për vepra të tilla penale, po ashtu gjykata vlerësoi shkallën e 

përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe rrezikshmërinë konkrete të kësaj vepre penale. 

Gjykata është e bindur  se edhe me një dënim të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se i 

akuzuari në të gjitha fazat e procedurës penale ka bërë pranimin e fajësisë, do të arrihet qëllimi 

i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-ës, 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 
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ardhmen (preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi që ti përmbaj personat e tjerë nga 

kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale).  

Obligohet i pandehuri në bazë të nenit 463 par. 2 të KPRK-së, që në emër të kërkesës pasurore 

juridike të paguaj të dëmtuarit A.M. nga Ferizaj, shumën prej njëmijë e treqind (1,300) €uro, në 

afat prej15/ pesëmbëdhjetë/ (15), nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënimin e 

përmbarimit. 

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 nën 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.472/2018, më  30 Shtator 2021 

 

Bashkëpunëtor Profesional,       Gjyqtarja,                                                                                                                                                                                                  

           Faredin Ilazi                             Hakile Ilazi 

 

 

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 


