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Numri i lëndës: 2019:109612 

Datë: 29.04.2020 

Numri i dokumentit:     00912855 

P.nr.928/2017  

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/Departamenti i Përgjithshëm/Divizioni Penal, në përbërje 

nga gjyqtarja e vetme gjykuese Medie Bytyçi, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Lavdim 

Mehmeti, në çështjen penale kundër të akuzuarit T.B.nga F.K., për shkak të veprës penale Mashtrimi 

nga neni 335 par.1 të KPRK-ës, i akuzuar sipas aktakuzës se Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm, me shenjën PP.II.nr.4824/2014 të datës 23.02.2017, të cilën e 

përfaqësonte Prokurori i Shtetit Ferdane Sylejmani,  pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik, me 

datë 11.03.2020, në prezencën e palëve mori dhe shpalli, ndërsa me datë 03.04.2020 përpiloj me shkrim 

këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

             I akuzuari : T.B., i biri i Sh. dhe nënës S. e vajzërisë H., i lindur me ..., në S., tani me 

vendbanim në rrugën “K. i L.” nr... në F.K., me nr. personal ... i martuar, baba i dy fëmijëve, i gjendjes 

së mesme ekonomike, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR  

Sepse: 

 

             Me datë 12.06.2014 rreth orës 16:20, në tregun e automjeteve në Prishtinë, i pandehuri me 

qëllim që vetit ti sjellë përfitim pasuror të kundërligjshëm, e ka mashtruar të dëmtuarin Xh.B. ashtu që 

duke i fshehur faktet të njëjtin e sjellë në lajthim dhe e shtytë që të veprojë në dëm të pasurisë së tij, në 

atë mënyrë që i shet automjetin e tipit Mercedes 200 me targa të regjistrimit ... në vlerë prej 1.600 (një 

mijë e gjashtë qind) €, ku në momentin e shitblerjes i dëmtuari kishte paguar shumën në vlerë prej 600 

€, dhe më pas vetura e njëjtë ishte konfiskuar nga policia pasi që vetura e njejt ishte pronë A.H.të cilit i 

kishte mbetur borgj për veturën e lartëcekur në shumën prej 2.250 € (dy mijë e dyqind e pesëdhjetë 

euro),- 

 

 - me këtë ka kryer veprën penale Mashtrimi nga neni 335 par.1 të KPRK-ës.  

 

                Andaj, gjykata, në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve  4, 7, 17, 21, 41, 46, 49, 50, 51, 52, 73 

dhe 74 të KPRK-së, si dhe neneve 248 dhe 365 të Kodit të Procedurës Penale, të pandehurit i shqipton: 

 

DËNIM ME KUSHT 

DHE DËNIM ME GJOBË 

 

           Ashtu që të pandehurit T.B.i shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve  i  cili   

dënim nuk do të ekzekutohet  nëse i pandehuri në afat prej 1 (një) viti nuk kryen vepër tjetër penale nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe  DËNIM ME GJOBË  në shumën prej 300 (treqind) 

euro, të cilin dënim është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së 

prerë të këtij aktgjykimi.  
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             Dënimin me gjobë, i pandehuri mund ta paguaj deri në dy këste mujore me së largu deri me  

datën 5 të muajit vijues.   

 

             Po që se dënimi me gjobë nuk mund të realizohet konform nenit 46 të KPRK-së, i njëjti do të 

zëvendësohet me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh duke llogaritur çdo 20 

(njëzet) Euro me 1 (një) ditë burgim. 

 

             Obligohet: i pandehuri të paguaj shpenzimet e procedurës penale aq sa do të bëhen sipas 

llogarisë përfundimtarë të kësaj gjykate, në emër të programit për kompensimin e viktimave të krimit të 

paguaj shumën prej 30 (tridhjetë) euro, dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 25 (njëzetepesë) 

euro,  në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e 

ekzekutimit  me detyrim. 

 

            Të dëmtuarit: Xh.B., me vendbanim në fsh.K. e P., komuna S., dhe A.H., me vendbanim në fsh. 

U., komuna Gjilan, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontekst të rregullt 

juridiko-civil. 

 

A r s y e t i m  

 

 Prokuroria Themelore në Prishtinë–Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën 

PP.II.nr.4824/2014 të datës 23.02.2017, ndaj të pandehurit T.B.,  për shkak të veprës penale Mashtrimi 

nga neni 335 par.1 të KPRK-ës. 

 

Gjykata me datë 10.03.2020, ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin fillestar, publik dhe pas leximit të 

aktakuzës nga prokurori i shtetit, të pandehurit iu dha mundësia për ta pranuar fajësinë apo të deklarohet 

i pafajshëm. 

 

 I pandehuri në shqyrtimin fillestar, me vullnet të plotë dhe i vetëdijshëm për natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, e ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë dhe shton se 

i vjen keq për këtë që ka ndodhur, nuk ka pasur për qëllim që ta dëmtoj askënd mirëpo ashtu ka ndodhur 

dhe është penduar. Po ashtu i lutet gjykatës që me rastin e matjes së dënimit të i shqiptoj një dënim sa 

më të lehtë. 

 

 Pas deklarimit të pandehurit se ndjehet fajtor për kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet, gjykata 

e ka marr mendimin nga Prokurori i Shtetit, i cili ndër të tjera ka theksuar se ky pranim është konform 

dispozitave ligjore, i njëjti pranimin e fajësisë e ka bë në mënyrë vullnetare, duke u njoftuar për 

benifitet e pranimit të fajësisë dhe duke u bazuar në deklaratën e tij të sotme gjatë pranimit të fajësisë. 

Prandaj i propozon Gjykatës që të njëjtit gjatë matjes së vendimit për dënim, ta merr në konsideratë si 

rrethanë lehtësuese pranimin e fajësisë. 

 

             Pas pranimit të fajësisë nga i pandehuri dhe deklarimit të Prokurorit të Shtetit, gjykata ka 

vërtetuar se janë përmbushur kërkesat nga neni 248 par. 1, nën – par. 1.1, 1.2, dhe 1.3, të KPPRK-së, 

përkatësisht ka vlerësuar se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se ky 

pranim është bërë në baza vullnetare dhe se mbështetet në faktet dhe provat që përmban aktakuza, po 

ashtu ka vërtetuar se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike të paraparë 

me nenin 248 par. 1, nën – par. 4 të KPPRK-së, prandaj ka marr aktvendim, me të cilin ka pranuar 

pranimin e fajësisë nga i pandehuri lidhur me veprën penale e cila i vihet në barrë.  

 

             Nga thëniet e vet të pandehurit në shqyrtimin fillestar u vërtetua se ai me datë kohë dhe vend si 

në dispozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tij ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Po ashtu nga 

shkresat e lëndës dhe nga provat materiale,  gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit formësohen të 

gjitha elementet qenësore objektive dhe subjektive të veprës penale Mashtrimi nga neni 335 par.1 të 

KPRK-ës,  për të cilën akuzohet i pandehuri. Andaj, gjykata të njëjtin e shpalli fajtor, pasi qe gjeti se 

penalisht është i përgjegjshëm dhe e gjykoj si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.     
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             Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata i vlerësoi të gjitha rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese, të cilat konform nenit 73 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit e të cilat janë 

me ndikim me rastin e dënimit, ashtu që si rrethana lehtësuese gjeti se: i pandehuri e pranoj fajësinë për 

veprën penale, se gjatë seancës ka shprehur keqardhje dhe pendim të thellë. Po ashtu i ka premtuar 

gjykatës së më nuk do të bie ndesh me ligjin ndërsa rrethana veçanërisht rënduese gjykata nuk gjeti dhe 

duke u nisur nga të gjitha këto gjykata i shqiptoi dënimin si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, me bindje 

se ky dënim është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe shkallën e përgjegjësisë penale 

të të pandehurit dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i këtij dënimi  i paraparë me nenin 41 dhe 50 

të KPRK-së.                                                                                 

 

             Në rastin konkret gjykata vlerësoi se dënimi i shqiptuar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi 

është në proporcion me peshën e veprës penale, me sjelljen dhe rrethanat e kryesit sipas nenit 73.par.2,  

me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe përgjegjësinë e kryesit, me bindje se dënimi i tillë do të 

ndikoj në risocializimin dhe riedukimin e kryesit, si dhe do të ndikoj te të tjerët të mos kryejnë vepra 

penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, çka është edhe qëllimi i 

dënimit sipas nenit 41 të KPRK-së.  

 

              Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor është 

marrë në bazë të nenit 450  par.2 pika 2.6  të KPPK-së. Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit 

u mor në bazë të Ligjit nr.05/L-036, për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

             Pasi që lidhur me kërkesën pasurore juridike të dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk 

paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë e as të pjesërishëm, gjykata në bazë të nenit 463, par. 1 dhe 

2, të KPPK, palën e dëmtuar e ka udhëzuar në kontest civil për realizimin e kërkesës pasurore-juridike. 

  

              Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i përgjithshëm-Divizioni Penal 

 P.nr.928/2017, të dt.03.04.2020 

 Bashkëpunëtori Profesional                                                                             Gjyqtarja e vetme gjykuese 

        Lavdim Mehmeti                                                                                                 Medie Bytyçi   

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) 

ditësh, nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë. 


