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                                                                                                                  P.nr.230/15 
 

 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti për krime të rënda, 

kryetarja e trupit – gjyqtarja Ajser Skenderi me anëtarët e trupit – gjyqtarët  Teuta 
Krusha dhe Kymete Kicaj, me  proçesmbajtësen Sheqere Braha, në çështjen penale 
kundër të akuzuarit A. V. nga fshati ..... , Komuna e Ferizajit  për shkak të  veprave 
penale fajdeja nga neni 343 par3. lidhur me par.1  të KP, veprës penale kanosje nga 
neni 184 par.2 të KP dhe veprës penale të detyrimit nga neni 340 par.2 lidhur me 
par.1 të KP, dhe të akuzuarit K. B. nga fshati .... . ....... , Komuna e Prizrenit, për shkak 
të veprës penale fajdeja në ndihmë nga neni 343 par.3 lidhur me nenin 33 të KP, 
duke vendosur sipas aktakuzës së PSH në Prizren PP.nr.206/15 të datës 15.12.2015, 
pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në prezencën e Prokurorit të Shtetit Sefer 
Morina, të akuzuarëve dhe mbrojtësve të tyre avokate F. G.-B. dhe avokat E. R.  më 
datën  03.11.2016, muarr dhe publikisht e shpalli këtë: 
 
 
 

A K T G J Y K I M 
 
 Të akuzuarit: 
 

I.A. V. , nga i ati Gj. dhe e ëma H. , e lindur N. , i lindur më “data e lindjes..” në 
fshatin ..... – Komuna e Ferizajit,  i martuar – i ati i 6 fëmijëve, e ka të kryer shkollën e 
mesme, pronar i firmës “ .......  .... ” në  ..... , i gjendjes së mirë ekonomike, Shqiptar – 
shtetas i Republikës së Kosovës, gjindet në paraburgim prej datës 02.07.2015. 

 
II.K. B. , nga i ati I. dhe e ëma S. – e lindur B. , i lindur më “data e lindjes..” në 

fshatin .... . .......  Komuna e Prizrenit, ku edhe tani jeton, i martuar,i ati i dy fëmijve, e 
ka të kryer shkollën e mesme, bujk, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar – 
shtetas i Republikës së Kosovës. 
  

    
 
ËSHTË FAJTOR 

 
  I akuzuari A. V. : 
 
 Se prej vitit 2013, në vazhdimësi në intervale kohore të ndryshme  deri më 
datën 22.07.2015 në Prizren kontrakton dhe pranon për vehte shuma të dukshme jo 
proporcionale të parave, duke shfrytëzuar nevojën, gjendjen e rëndë financiare dhe 
pa përvojë të personave tjerë, në atë mënyrë që i huazon – jep të dëmtuarit A.B. nga 
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fshati .... . .......  shumën prej l3.000 Euro me kamatë të kthimit prej l0% në muaj dhe 
deri në muajin qershor të vitit 2015 e obligon me shumën prej 38.000 Euro,të 
dëmtuarit L. Sh. poashtu nga fshati .... . ....... prej muajit maj të vitit 2014 i huazon – 
jep shumën prej l8.000 euro me kamatë prej l0% në muaj, ndërsa prej muajit tetor 
ia rritë kamatën në l2% dhe deri në maj të vitit 2015 e obligon të paguajë shumën 
prej 35.000 Euro, si dhe të dëmtuarit L. Sh.1 nga Prizreni i huazon – jep shumën prej 
gjithësejtë  l5.000 Euro me kamatë mujore l0%, ashtuqë për çdo muaj ka qenë i 
obliguar ti paguajë nga l.500 Euro kamatë. 
 
 -Këso dore ka kryer veprën penale të fajdesë nga neni 343 par.3.lidhur me 
par.l. të KP. 
 
 2.Me datën l0.06.2015 në Prizren, seriozisht i kanos personat tjerë, këtu të 
dëmtuarit A. B., L. Sh. dhe L. Sh.1  se do ti dëmtoi me armë zjarri, në atë mënyrë që 
pasi shkonë në punëtorinë – lokalin e punës “.... ...” pronë e të dëmtuarit A. që 
gjendet afër pompës së derivateve “... ......” hynë brenda dhe pasi takohet me të 
dëmtuarit gjatë  fjalosjes nxjerr pistoletën nga brezi të cilën e vendos në tavolinë 
dhe me tonë të lartë kërcënues iu drejtohet me fjalë:”nëse nuk i pranoni kushtet e 
mia, do të iu vras që të tretë”, “o paguani o përfundoni tash”,si dhe të dëmtuarit L. i 
drejtohet edhe njëherë duke i thënë:”nëse brenda 20 dite nuk e paguan këtë shumë 
prej 35.000 Euro do të vras”, me që rast tek i dëmtuari shkakton frigë, ankth dhe 
pasiguri. 
 
 -Këso dore ka kryer veprën penale kanosje nga neni l85 par.2.të KP. 
 
 3.Me datën 08.07.2015 në Prizren, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm 
të dobisë pasurore për vehte, duke përdorur forcën dhe duke e kanos seriozisht të 
dëmtuarin A. B. “se do ti vras krejt fëmijët që i ke nëse nuk e pranon këtë kusht me 
ma qit tokën në emrin tim, unë i kam njerëzit te pllaci yt dhe secilit fëmijë do të ia 
jap nga një plumb,” dhe me këtë e detyron që të shkojnë në zyrën e avokatit ku 
përpilojnë dhe nënshkruajnë marrëveshje në mes vehte me këtë përmbajtje: A. B. 
merr për obligim që A. V.  ti kompenzoi shumën e të hollave prej 50.000 Eurove më 
së largu deri më datën 30.09.2015, nëse deri në këtë datë nuk e përmbush detyrimin 
është i pajtimit që ngastra katastrale nr.09629-1 në sipërfaqe prej 6250 m2, e 
rregjistruar në emër të tij sipas listës poseduese të kaloi në emër të A. V. në Ferizaj. 
 
 -Këso dore ka kryer veprën penale të detyrimit nga neni 340 par.2.lidhur me 
par.l. të KP. 
 
  
 Andaj, gjykata konformë dispozitave të nenit 4, 7, 17, 41, 45, 46, 80 par.2.pika 
2.4, 343 par.3 lidhur me par.l., l85 par.2,340 par.2-1, të KP e 

 
 
 

                                                                    GJ Y K O N 
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1.Për veprën penale të fajdesë nga neni 343 par.3.lidhur me par.l. të KP me 
dënim me gjobë në shumën prej 5000 /pesëmijë/ Euro, si dhe me dënim me burgim 
në kohëzgjatje prej  5 / pesë/ viteve. 

 
2.Për veprën penale të kanosjes nga neni l85 par.2. të KP me dënim me gjobë 

në shumën prej 500 /pesëqindë/ Euro. 
 
3.Për veprën penale të detyrimit nga neni 340 par.2.lidhur me par.l. të KP me 

dënim me gjobë në shumën prej 3000 /tremijë/ Euro si dhe me dënim me burgim 
në kohëzgjatje prej 2 /dy/ viteve e 6 /gjashtë/ muajëve. 

 
Andaj, gjykata të akuzuarit A. V. për  tri veprat e lartëcekura penale konformë 

nenit 80 par.2.pika 2.4. të KP ia shqipton dënimin unik me gjobë në shumën prej 
8500 /tetëmijëepesëqindë/ Euro si dhe konformë nenit 80 par.2.pika 2.2.të KP 
dënimin unik me burgim në kohëzgjatje prej 7 /shtatë/ viteve në të cilin dënim 
me burgim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 22.07.2015 
gjerë në plotfuqishmërinë e aktgjykimit. 

 
Obligohet i akuzuari A. V. që dënimin me gjobë ta paguajë në afat preje l5 

ditëve pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit. Nëse i njejti nuk dëshiron ose nuk 
mund ta paguajë gjobën atëherë gjykata do ta zëvendësoi dënimin me gjobë me 
dënim me burgim ashtuqë një ditë burgim do të llogaritet 20 Euro. 

 
Të dëmtuarit  A. B. dhe  L. Sh. për realizimin e kërkesës pasuroro juridike 

udhëzohen në kontest të rregullt civil. 
 
Të akuzuarit A. V. i kthehet automjeti i udhëtarëve i markës „Mercedes“ 

Dainler ChRysler E 200 klasik ngjyrë e bardhë me targa të rregjistrimit .. - ... - .. , 
pasiqë nuk është provuar se automjeti në fjalë është fituar me veprën e kryer 
penale. 
 

Obligohet i akuzuari A. V. që në emër të paushalit gjyqësor të paguajë 
shumën prej 500 Euro, të gjitha këto në afat prej l5 dite pas plotëfuqishmërisë së 
aktgjykimit. 

 
 
 

                I akuzuari K. B.  konformë nenit 364 p.l.pika l.3 të KPP  
 

    
 
                                   LIROHET NGA AKUZA 
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 Se prej vitit 2013 në vazhdimësi deri më datën 22.07.2015 në Prizren me 
dashje ndihmon kryesin e veprës penale të fajdes A. V., ashtuqë shumë kohë më parë 
janë njohur dhe kanë raporte të mira shoqërore, i ndihmon duke e njoftuar me të 
dëmtuarit duke i vënë në kontakt mes vehte, ndërmjetëson dhe garanton si dhe 
duke mos treguar se i akuzuari A. V.  po kontrakton shuma të dukshme parash në 
mënyrë jo proporcionale me të dëmtuarit A. B., L. Sh. dhe L. Sh.1 , të përshkruar si në 
dispozitivin nën l/, të aktgjykimit 
 
 -Këso dore  kishte për të kryer  veprën penale fajdeja në ndihmë nga neni 
343 par.3.lidhur me nenin 33 të KP. 
 

Shpenzimet e procedurës penale bijnë në barrë të  mjeteve buxhetore të 
kësaj gjykate. 

 
 
   

   A r s y e t i m  
 
 
Prokuroria e Shtetit në Prizren – Departamenti për krime të rënda,  kësaj 

gjykate ia ka parashtruar aktakuzën PP.nr.206/15 të datës l5.12.2015, kundër të 
akuzuarit A. V. nga fshati  ..... , Komuna e Ferizajit  për shkak të  veprës penale fajdeja 
nga neni 343 par3 lidhur me par.1  të KP, veprës penale kanosje nga neni 184 par.2 
të KP dhe veprës penale të detyrimit nga neni 340 par.2 lidhur me par.1 të KP, si dhe 
të akuzuarit K. B. nga fshati  ....  .  ...... , Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale 
fajdeja në ndihmë nga neni 343 par.3 lidhur me nenin 33 të KP. 

 
 Në fjalën përfundimtare Prokurori i Shtetit Sefer Morina ka ngel në tërësi 

pranë  aktakuzës kundër këtu të akuzuarve, duke cekur se nga e tërë rrjedha e 
shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale,provave materiale të cilat janë 
administruar në mënyrë të veçantë dhe secila veç e veç e poashtu edhe nga 
deklaratat e të dëmtuarëve A. B. , L. Sh. dhe L. Sh.1  të dhëna sikurse në procedurën 
parapenale në polici, poashtu edhe  para prokurorit të çështjes në prokurori si dhe 
në seancat gjyqësore të këtij shqyrtimi, në mënyrë të padyshimtë, të drejtë dhe të 
plotë është vërtetuar në tërësi gjendja faktike se këtu i akuzuari A. V.  me veprimet e 
tija është kryerës i veprave penale të   fajdesë nga neni 343 par3. lidhur me par.1  të 
KP, veprës penale kanosje nga neni 184 par.2 tëKP dhe veprës penale të detyrimit 
nga neni 340 par.2 lidhur me par.1 të KP si dhe i akuzuari K.  B.  kryerës i veprës 
penale fajdeja në ndihmë nga neni 343 par.3 lidhur me nenin 33 të KP.Përkundër 
faktit se në të gjitha fazat e procedurës  të akuzuarit A. V.  dhe K. B. , kanë mohuar 
veprat penale të kryera, qartazi është parë se këta të akuzuar janë munduar që ti 
shmangen përgjegjësisë së tyre penale derisa gjendja faktike është vërtetuar nga 
provat materiale dhe dëshmitë e të dëmtuarëve të cilët në të gjitha fazat kanë 
dëshmuar gjendjen faktike të përshkruar si në aktakuzë. Andaj, ka propozuar që të 
akuzuarit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit. Ka propozuar që të akuzuarit 
A. V.  ti shqiptohet edhe dënimi plotësues – konfiskimi i automjetit të markës 
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“Mercedes Daimler Cysler”, me targa .. – .... – ..  i cili është përdorur për veprat penale 
të kryera dhe se konsideron  se është fituar  me veprën penale të fajdesë. 

 
Mbrojtësja e të akuzuarit A. V. avokate F. G.– B.  fjalën përfundimtare gjykatës 

ia ka dorëzuar në formën e shkruar e të cilën e ka elaboruar edhe verbalisht duke 
cekur se aktakuza duhet detyrimisht të mbështetet me ligj, në prova dhe fakte të 
pakontestueshme dhe se pikërisht kjo i mungon aktakuzës së Prokurorit të Shtetit. 
Argumentet që jepen në këtë aktakuzë sa i përket provave, deklaratave të 
dëmtuarëve – dëshmitarëve janë kontradiktore, provat e procedurara gjatë gjithë 
seancave të shqyrtimit gjyqësor dhe në arsyetim nuk reflektojnë si në dispozitiv të 
aktakuzës.  Andaj, ka propozuar që për të akuzuarin A. V.  për veprat penale për të 
cilat ngarkohet në mungesë të provave gjykata të merr aktgjykim  lirues në 
përputhje me nenin 364 par.l.p.l. p.3 sepse për veprat për të cilat akuzohet nuk 
është provuar se i njejti ka kryer këto vepra të cilat i vihen në barrë dhe se i vetmi 
vendim i drejtë dhe i ligjshëm është lirimi nga akuzat dhe ndërprerja e masës së 
paraburgimit. Me pohimet e mbrojtëses është pajtuar edhe i akuzuari A. V. . 

 
Mbrojtësi i të akuzuarit K. B. avokat E. R.  fjalën përfundimtare gjykatës ia ka 

dorëzuar  në formë të shkruar dhe se gjatë elaborimit verbal ka theksuar se nga 
provat e nxjerrura nuk janë vërtetuar se cilat janë ato veprime inkriminuese të 
akuzuarit K. B.  të cilat përbëjnë tiparet e veprës penale dhe në këtë mënyrë në 
veprimet e të akuzuarit K. B. të formohet figura e veprës penale me të cilën 
ngarkohet. Cili veprim i të akuzuarit K. B. mund të konsiderohet si ndihmë në 
kryerjen e veprës penale. Me asnjë provë nuk është vërtetuar se i akuzuari K. B.  ka 
ndërmjetësuar  apo garantuar në çfarëdo mënyre. Në anën tjetër është një apsurd i 
llojit të vet sepse nëse të dëmtuarit kanë bërë një marrëveshje atëherë ata edhe i 
kanë ditur kushtet e asaj marrëveshje dhe për këtë nuk mund të jetë fajtor i 
akuzuari K. B. . Për ekzistimin e veprës penale të ndihmës, respektivisht për 
ekzistimin e përgjegjësisë penale ndihmësi duhet të jetë i vetëdijshëm për të kryer 
një vepër penale të caktuar dhe me veprimet e veta duhet të kontriboj në kryerjen e 
veprës penale.Andaj,bazuar në këtë edhe ka propozuar që në mungesë të provave në 
kuptim të nenit 364 pika l.3. të KPP që i akuzuari K. B. të lirohet nga akuza. Me 
pohimet e mbrojtësit është pajtuar edhe i akuzuari. 

 
 
Në rastin konkret nuk është kontestues fakti se këtu i akuzuari A. V.  në 

periudha të ndryshme kohore të dëmtuarëve A. B. , L. Sh. dhe L. Sh.1  iu ka dhënë 
shumat e caktuara të të hollave. Mirëpo, kontestues është fakti se këto të holla a janë 
dhënë me kamatë ose pa kamatë.  
 

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje si dhe 
të faktit të lartëcekur  gjykata gjatë procedurës së provave ka ndëgjuar të dëmtuarin 
A. B. i cili në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 27.06.2016 ka deklaruar 
se ngel pranë deklaratës së dhënë në prokurori duke theksuar se nga i akuzuari ka 
marrë para borgj njëherë shumën prej 8000 Euro pastaj 5000 Euro gjithësejtë 
l3.000 Euro dhe se këtë shumë nuk ka mundur që ta paguajë pasiqë i akuzuari i 
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jepte afat kohor një ditor dhe se për këtë arësye nuk ka qenë në gjendje që ti tuboi të 
hollat. Për këto të holla ka paguar shumën mujore prej l.300 Euro në emër të fajdesë 
mujore,pasiqë kamata ka qenë 10% në muaj. Pasi që gjendja e tij ekonomike është 
dobësuar, një ditë derisa ka qenë djali i tij në punëtori diku kah muaji shkurt apo 
mars i vitit 2015 ka ardhë i akuzuari për të biseduar në lidhje me çështjen e borgjit 
dhe se atë ditë ka kërkuar nga i akuzuari një afat kohor që ti tuboi të hollat mirëpo, 
ai e refuzoi kërkesën dhe se pastaj ka kërkuar që deri në fund të muajit të ia paguan 
shumën prej l3.000 Euro. Tri  - katër ditë pas shkuarjes së tij në Itali ka telefonuar i 
akuzuari A. V. dhe ka kërkuar që tia paguajë deri në fund të muajit borgjin. Është  
kthyer nga Italia dhe ia ka paguar shumën në emër të fajdes dhe se prezent kanë 
qenë L. Sh. , L. Sh.1  dhe K. B. . Diku në muajin maj të vitit 2015 pasiqë ka shkuar në 
lokalin e tij ku kanë qenë prezent edhe personat e lartëcekur, i akuzuari A.  V. kishte 
ardhur që të bisedoi me të gjithë me arsyetim se diku tjetër i kishte marrë 20.000 
Euro dhe se këtë shumë prej 20.000 Euro me e nda në tri pjesë, ky ka qenë borgji i tij 
të cilin është dasht që ata ta paguajnë dhe se secilin e ka ngarkuar me nga 5000 Euro 
dhe 750 Euro mujore në emër të kamatës për 5000 Euro. Atë ditë i akuzuari A. e ka 
nxjerr revolen, e ka lënë përmbi tavolinë dhe i ka obliguar që të tretë ta pranojnë 
këtë shumë për pagesë. I është drejtuar të dëmtuarit me fjalë se duhet që ta paguajë 
me rregull e jo me vonesa ose përndryshe “ja ti ja unë” dhe se “nëse nuk i pranoni 
kushtet do të iu vras që të tre”. I dëmtuari ka shtuar se e din që revolja ka qenë me 
shurdhues pasi që  ka qenë oficer në luftë dhe në TMK dhe se i njeh mirë armët. Tri 
ditë pas këtij rasti i dëmtuari përsëri ka shkuar në Itali ku ka qendruar 7 ditë dhe ka 
paguar pas kthimit shumën prej 2500 Euro në muaj, pastaj ka shkuar përsëri në Itali 
e që pas dy dite ka marrë një njoftim prej shokut të tij L. Sh.  se A.  i kishte thënë L.  
që duhet të kthehet menjëherë nga Italia “se me dasht ja marrë djalin dhe ia qoi në 
Ferizaj”. Diku më datën 3 apo 4 të muajit qershor të vitit 2015 së bashku me A. V.  
tek avokati N. E.  kanë bërë një marrëveshje, e cila marrëveshje është përpiluar në 
tërësi ashtu siq ka dashur A.  dhe se i dëmtuari aty ka pa që shuma ka qenë 50.000 
Euro, deri në muajin shtator të paguajë kamata prej 5000 Euro dhe se në muajn 
shtator në bazë të marrëveshjes ka qenë i obliguar që nëse nuk paguhet shuma prej 
50.000 Euro toka do të shitet në bazë të çmimit që ia cakton A. .Ka shtuar se K. B.  
prej ditës kur e ka nxjerrë revolen në lokalin e tij i akuzuari e ka dijtur realitetin e 
fajdes dhe se i njejti shumicën e rasteve nuk ka qenë prezent kur është takuar me të 
akuzuarin.  

 
Në shqyrtimin gjyqësor të datës 27.06.2016 i dëmtuari – dëshmitari L. Sh. , 

poashtu ka cekur ka deklaruar  se ngelë në tërësi pranë deklaratës së dhënë në 
prokurori  dhe ka shtuar se me të akuzuarin A. V.  është njoftuar në Prizren përmes 
të akuzuarit K.  dhe A.1 . Poashtu ka theksuar se ka shkuar në Ferizaj për ti kërkuar 
të akuzuarit A.  të holla borgj në shumën prej 5000 Euro më datën 0l. apo 
02.05.2014 dhe po atë ditë i akuzuari A. ia ka dhënë 5000 Euro me kamatë mujore 
prej l0% në kohë të pacakuar për kthim, duke paguar nga 500 Euro në muaj kamat. 
Ky borgj me kamatë nuk ka përfunduar – shumën prej 5000 Euro nga se ka pasur 
nevojë edhe për të holla tjera dhe brenda afatit prej 5 muaj e ka mbrri shifrën prej 
l6.000 apo l8.000 Euro. Ka paguar kamatë çdo muaj, kamata ka qenë mvarësisht prej 
shifrës, në fillim l0%,  mandej herën e dytë dhe të tretën ka kaluar në l2% dhe ka 
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paguar çdo muaj kamatën. Ditën kritike  fillimisht janë takuar te “Elkosi” me të 
akuzuarit A. V. dhe K. B. dhe të dëmtuarin L. Sh.1 , dhe meqenëse  i dëmtuari A. B. 
nuk kishte qenë aty dhe pastaj me kërkesën e të akuzuarit A.  kanë shkuar në 
punëtorinë e A. B.  me të akuzuarin e dytë K. B. dhe të dëmtuarin L. Sh.1 .Pastaj 
kishte ardhur edhe i akuzuari i parë A. V. i cili e kishte nxjerr revolen – shurdhues   
dhe e ka lënë përmbi tavolinë duke iu thënë:”shkaku i Juaj unë kam hyrë borgj, 
20.000 Euro i kam marrë me kamatë l5%, këto të holla duheni me mi kthye mua” 
dhe “përfundoni punën qetu ku jam,  nëse nuk mi paguani paret” dhe se revolja ka 
qenë mbi tavolinë.  Pasi  e ka vendosur revolen në tavolinë i akuzuari A. , këtu i 
dëmtuari është ndier i friguar dhe i kërcënuar. Pas takimit në punëtorinë e të 
dëmtuarit A. B.  20.000 Euro që i ka marrë i akuzuari A. ka mbet që ata të ia 
paguajnë kamatën. Kamata ka qenë diku rrethë 700 Euro për një muajë  mirëpo, nuk 
e din se si e ka bërë ndarjen i akuzuari, mirëpo, të dëmtuarit i ka takuar që të 
paguajë nga 700 Euro në muaj.I akuzuari A.  i ka thënë të dëmtuarit L. Sh.1 se “me 
dasht unë ia marrë fëmijët e A.1 dhe ai kthehet përnjëherë” pasiqë A.1 ka qenë në 
Itali.Arsyeja se pse  ka marrë të holla nga këtu i akuzuari A.V. , ka qenë se  ka patur 
nevojë që ti paguan punëtorët si dhe për shërim të gruas,mirëpo këto të holla i ka 
marr me kamatë. Si i dëmtuar ka parashtuar kërkesë psuroro-juridike. 

 
Në shqyrtimin e datës së lartëcekur poashtu është ndëgjuar edhe  dëshmitari 

– i dëmtuari L. Sh.1  i cili ka theksuar se me të akuzuarin A. V.  është  njoftuar përmes 
K.  B.    të cilin e ka njohur prej vitit  2014-2015 dhe duke marrë parasysh që ka 
patur borgj personave nga Shqipëria,e të cilit i ka ndihmuar K. D. dhe pasiqë nuk ka 
mundur tia kthej borgjin, përmes të akuzuarit K. i ka kërkur të akuzuarit A.  shumën 
e të hollave prej 2000 Eurove.Në atë moment ka patur shumë nevoj për këto të holla 
dhe se edhe të akuzuarit Asllan ia ka treguar këtë.Këtë shumë ia ka kthyer nga 200 
apo 300 Euro sipas mundësisë deri në shumën prej 900 Euro, ndërsa pjesën tjetër 
nuk ka arritur me ia paguar.Ditën kritike me të akuzuarin A. është takuar në 
punëtorinë e dëshmitarit A. B. ku kanë qenë prezent K. , A.1 dhe L. . I akuzuari A. ka 
kërkuar nga A.1 dhe L. që të ia kthejnë borgjin. I akuzuari A.  në atë lokal në tavolinë  
e ka nxjerr armën duke iu kërkuar borgjin, dhe nuk e din se çfarë arme ka qenë  
pasiqë i njejti ishte largë 3 – 4 metra. Mes tjerash ka theksuar se ka qenë në dijeni 
për marrveshjen e lidhur në mes të  akuzuarit A.  dhe të dëmtuarit A.1 dhe se kjo 
marrëveshje  është përpiluar te avokati  dhe se një pronë të  vet ia ka bartë në emër 
të A. dhe se kjo marrëveshje ka qenë si një siguri në emër të borgjit. I dëmtuari L. 
Sh.1  ka theksuar se edhe prona e babait të tij është lënë si hipotekë në emër të 
borgjit – automjetit që ia kishte dhënë i akuzuari A.  dhe borgjit në shumën prej 
l.000 Euro dhe 8.000 Euro të automjetit pasiqë automjeti është vlerësuar në  shumë 
prej 8.000 Euro, nga ana e të dëmtuarit dhe të akuzuarit A. .Te avokati kanë arritë 
marrëveshje që nëse nuk e kthen borgjin do ta shet pronën që ti përgjigjet 
borgjit.Nuk e konsideron veten të dëmtuar dhe nuk ka parashtruar kërkesë 
pasuroro – juridike. 
 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor poashtu janë administruar edhe  provat materiale 
dhe ate raporti informues i datës 12.08.2015 në lidhje me masat e fshehta në 
operatorët e telefonisë mobile “Ipko” dhe “Vala”,nga të cilat vërtetohet se janë 
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zhvilluar bisedat në mes këtu të dëmtuarit A. B. , L. Sh. dhe L. Sh.1 ,mirëpo nuk ka 
biseda konkrete në lidhje me rastin në fjalë, ka biseda të tyre me persona të tretë. I 
akuzuari A. V.  sipas raporteve – transkripteve telefonike ka pasur një bisedë me 
këtu të dëmtuarin L. Sh. dhe ate më datën 22.07.2015, e cila bisedë është 
transkriptuar ku A. V.  e thërret L. Sh.  që të vjen në ETC, biseda është zhvilluar prej 
orës l2:28:38 dhe ka zgjatur gjerë më l2:29:l9.  

 
Poashtu është bërë shiqimi në 4 fleta në të cilat shkruan  emri “L.2”, si dhe 

shumat e caktuara të të hollave,ku në fletën e parë figuron L.2 – 0l-05-l5 , pastaj 
vazhdojnë 0l – L.2 – 5000 – 500, 04 – L.2 – 3000 – 360, l0 – L.2 – 6000 – 600, l0 – L.2 
– 2500 – 300, 13 – L.2 – 2000 – 200, l6 – L.2 – 3000 – 360, l8 – L.2– 3000 – 300, 20 – 
L.2 – 3500 – 350, 22 – L.2 – 2000 – 200, 22 – L.2 – 3000 – 360, 30 – L.2 2000 – 200, 
3l – L.2 – 1200 – 120, totali: 35.000 = 3730. 

 
L.2  l-2-2015 
 

 1 – 5000 – 500, 4 – 3000 – 360, l0 – 6000 – 600, l0 – 2500 – 300, l3 – 2000 – 
200, l6 – 3000 – 360, l8 – 3000 – 300, 22 – 2000 – 200, 22 – 3000 – 360, 30 – 2000 – 
200, totali: 3l.500- 33800. 
 
 L.2 – 4 – 3000 – 360, L.2 – l0 – 8500 – 900, L.2 – 13 – 2000 – 200, L.2 - l8 – 
3000 – 300, L.2 – 22 – 2000 – 200, L.2 – 24 – 3000 – 360, L.2 – 30 – 200 – 200, totali: 
28.500 = 30.020. 
 
 L.2 – 1 – L.2 – 5000 – 500, 4 – L.2 – 3000 – 360, l0 – L.2 – 6000 – 600, l3 – L.2 
– 2000 – 200, l8 – L.2 – 3000 – 300, 22 – L.2 – 2000 – 200, 24 – L.2 – 3000 – 360, 30 
– L.2 – 2000 – 200. 
 
 Nga këto vërtetohet se kemi të bëjmë me të dëmtuarin L. Sh.  dhe shumat e të 
hollave të cilat i janë dhënë të njejtit. Poashtu ekzistojnë edhe dy fleta tjera në të 
cilat janë të shënuara shumat e të hollave por pa emër të personit.  
 

Nga leximi i çertifikatës së pronës së paluajtshme P. ........ - ..... - .  e datës 
08.07.2015, vërtetohet se kjo ngastër katastrale  është në pronësi të dëmtuarit A. B.  
dhe se në bazë të kësaj është përpiluar marrëveshja e datës 08.07.2015 e përpiluar 
në Prizren në mes të dëmtuarit A. B. dhe të akuzuarit A. V. , ku sipas marrëveshjes i 
dëmtuari A. B.  ka marrë për obligim që të akuzuarit A. V.  të ia kompenzoi shumën e 
të hollave në lartësi prej 50.000 Euro dhe ate më së largu deri më dt.30.09.2015. Në 
bazë të kësaj marrëveshje nëse  brenda këtij afati  i dëmtuari nuk e përmbush 
detyrimin që ka ndaj të akuzuarit A. V. ngastra katastrale me nr. ..... - . , në sipërfaqe 
prej 6250 m2 Zona katastrale Prizren e rregjistruar në emër të dëmtuarit A. B. do të 
kaloi në pronësi të akuzuarit A. V. . 

 
Nga raporti përmbledhës i dëshmive i datës l8.08.2015 vërtetohet se policia 

me rastin e bastisjes ka konfiskuar edhe dëshmi të ndryshme, në mes të cilave 
marrëveshjen e arritur në mes të A. B. dhe A.  V.  dhe një fletore të shenimeve të 
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ndryshme të cilat kanë qenë në çantën e zezë e që janë gjetur në automjetin e të 
akuzuarit A. V. , fletat e formatit A /4 ku gjenden emrat e të dëmtuarëve L. Sh. , A.  B.  
dhe K.  B.  si dhe shifrat e shumave të parave L.2 – l – 7 – l5, l – 5000, 4 – 3000, l0 – 
6000, l0 – 2500, l3 – 2000, l6 – 3000, l8 – 3000, 20 – 3500, 22 – 2000, 22 – 3000, 30 
– 2000, 3l – 2200, 30 – 7900 = 45100,  A.1 : l – 7 – l5, l – 4000, 7 – 1000, 8 – 2000, ll – 
2000, 11 – 1000, l7 – 5000, l8 – 4000, 23 – 3000, 23 – 3000, 26 – 3000, 30 – l0000, 3l 
– 02000, 30 – l0000 = 50,000.  
K. : - l – 7 – l5, l – 3000, 2 – 2000, 3 – l500, 3 – 1000, 4 – 1000, 6 – l500, 7 – 2000, 9 – 
l500, ll – 2000, 12 – 3000, l2 – 1000, l6 – 1000, l6 – 2500, l7 – 2000, l8 – 2500, 22 – 
1000, 23 – 1000, 24 – 1500, 28 – 1000, 29 – 5000, 30 – 2000, 3l – 4000, 30 – 2000, 3l 
– 9000 = 54000. L.1 : 1 – 7 – l5, l – 3000, l5 – 3000, 30 – 4000 = 10,000. 
 
 Në një fletore të xhepit ngjyrë të portokalt poashtu janë shenimet e shenuara 
K.  MI DHA l000, 500, l500, 800, l000 ,  4000. Në fletët e fletores ngjyrë të zezë me 
një shirit të kuq në mes gjenden këto shenime: 0l-0l-2015, l – A.1 – 4000 – 4000, l – 
K. – 3000 – 300 = 450, 2 – K.  – 2000 – 200 = 300, 3 – K.  – l500 – l50, 4 – K.  – l000- 
100 = l50, 6 – K.  – l500 – l50 F, 7 – A.1 – l000 – l00, 7 – K.  – 2000 – 200, 8. A.1  – 
2000 – 200, 9, K. – l500 – l50, ll, A.1 – 2000 – 200, ll A.1 – l000 – 100, l2 K. – l000 – 
l00. Poashtu, në fletën tjetër janë shenimet l6 – K. – l000 – l00 = l50, l – K. – 2500 – 
250, l7 – A.1 – 5000 – 500, l7.K. – 2000 – 200 = 300, l8 – A.1 – 4000 -400 = 300, 22 – 
K. – 1000 – 100, 23 – K. – 1000 – l00, 23 – A.1 – 3000 – 300, 24-K. – l500 – l50, 26 – 
A.1 – 3000 – 300 = l, 2, 3 +, 29 – K.  – 3000 – 300, 29 – L.1– 2000 – 200, 30 – K.– 2000 
– 200.  
 
 Nga raporti i bastisjes i datës 24.06.2015 vërtetohet se në parkingun e 
Qendrës tregtare “Elkos” në Prizren ka qenë e parkuar vetura e tipit “Mercedes 
Daimler Chyserl” me ngjyrë të bardhë me tabela të rregjistrimit  .. – ... – .. pronë e 
këtu të akuzuarit A. V.  si dhe gjatë kontrollimit janë marrë dëshmitë një ajfon, një 
telefon “Nokia” një pasaport e Republikës së Kosovës, l0 çelsa të ndryshëm 2l fleta të 
formatit A/4, dokumente të ndryshme, kopje letërnjoftimesh, deklarata, autorizime, 
marrëveshje, një çantë e zezë me një kalkulator brenda, ku gjendeshin edhe 5 fletore 
të ndryshme, tri fascikla letra me dokumente të ndryshme, një notes i vogël me 
kopertina të forta, kupona dhe fletdërgesa në emra të firmave të ndryshme, të gjitha 
këto vërtetohen edhe nga lista e dëshmive bashkangjitur raportit si dhe zingjirit të 
ruajtjes.  
 
 Nga fotodokumentacioni në shkresat e lëndës shihen fotot e kontrollimit të 
automjetit të lartëcekur të parkuar në Qendrën tregëtare “Elkos” në Prizren si dhe 
dëshmitë e lartëcekura e të fotografuara që janë gjetur në automjetin e të akuzuarit 
A. V. .  
 
 Nga raporti i bastisjes i datës 22.07.2015 vërtetohet se është kryer bastisja 
në shtëpinë e të akuzuarit A. V.  në fshatin .....  në Ferizaj ku gjatë bastisjes së dhomës 
së të akuzuarit A. V.  është gjetur një fletore me shenime të ndryshme me ngjyrë të 
zezë, në katin e parë të shtëpisë, janë marrë dokumentet një fletore me 26 fletë, dy 
fleta të formatit A/4 me mbishkrimin çertifikata mbi të drejtën e pronës së 
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palujtshëme, tri fleta të formatit  A/4 me mbishkrim kopja e planit, një fletë e 
formatit A/4 në gjuhën sërbe IZJAVA,  tri fleta të formatit A/4 me mbishkrim 
kontrata mbi shitjen e palujtshmërisë, një fletë e formatit A/4 me mbishkrim 
çertifikatë rregjistrimi.  Rrethë orës l5,55 minuta është bërë bastisja e punëtorisë “ 
..... .... ”, Sharr e drurit,ku nuk është gjetur asgjë e dyshimit. Rrethë orës l6,l5 minuta 
është bastisur hoteli i të akuzuarit “..........” ku gjatë bastisjes nuk është gjetur asgjë e 
dyshimt. Këtij raporti të bastisjes i janë bashkangjitur edhe fotot nga vendet ku 
është bërë bastisja.  
 
 I akuzuari A. V. në mbrojtjen e vet ka deklaruar se në Zvicërr ku ka punuar 
është njoftuar me këtu të akuzuarin K. B. e pastaj nëpërmjet K.  është njoftuar me 
A.1, L. dhe L.1. Gjendjen ekonomike e ka pasur të mirë ka poseduar hotelin në 
Ferizaj, ka pas sharrën e druve ku i ka sjellë edhe makinat nga Zvicra për 
zdrukthtari dhe mobileri. Së pari A. B.  ia ka kërkuar shumën e të hollave prej 5000 
Euro si borgj duke i thënë :” e kam thikën në fyt, ja sot ja kurrë” dhe se të njejtit ia ka 
dhënë këtë shumë të të hollave. Pasiqë ka ardhur koha që ti kthej këto 5000 Euro i 
ka thënë se do ti sjellë disa makina prej Italisë për të prodhuar boca të zjarrëfiksave. 
Pas kësaj vazhdimisht ia ka dhënë shumën e të hollave prej 2000, 3000, 5000 derisa 
kjo shumë ka arritur në 50.000 Euro. A.1  këto të holla nuk ia ka kthyer, është 
konsulltuar me vëllazërit dhe se arsyeja ka qenë se makinat nuk po mund që ti bjer 
nga Italia. Poashtu edhe L. i ka dhënë të holla pasiqë i njejti i ka premtuar punë, se 
do ti punoi të gjitha kulmet me dru dhe të gjitha villat në një fshat përmbi Prizren. 
Të hollat i ka kërkuar sepse i është bllokuar puna, ska të holla që ti paguajë rrogat e 
punëtorëve dhe se kjo ka qenë arsyeja që ka kërkuar të holla dhe se shuma e të 
hollave ka arritë në 55.000 Euro. Pas një kohe kur ka shkuar përsëri në Prizren – në 
lokalin e A.1 ku kanë qenë prezentë që të tre të akuzuarit që ti kërkon të hollat, me 
vehte e ka pasë edhe një armë lojë që e ka blerë në ETC dhe se atë armën lojën e 
plastikës me kese e ka  lëshuar në tavolinë me kese duke iu thënë:”shokë deri sot 
kam menduar se kam punuar me njerëz taman biznismen, por sot kam pa se jeni tue 
më shkatrrue, ta caktojmë ditën e fundit, nëse doni me mi dhënë parët, nëse nuk 
doni atëherë më vrani, as familja ime nuk e din që jam në Prizren, Ju keni 4 unë jam  
vet”. Pastaj ka kërkuar një argument prej tyre për tu arsyetuar tek familja dhe se L. 
Sh.  i ka propozuar një pjesë të oborrit, L.1  një pjesë të tokës, A.1  një pjesë të tokës 
dhe kanë shkuar së bashku në katastër që ta marrin listën poseduese,e që pastaj tek 
avokati e kanë arritur marrëveshjen e lartëcekur.Poashtu gjatë mbrojtjes e ka 
mohuar faktin se ka mbajtur evidenc mbi borgjin e dhëne personave. 

 
I akuzuari K. B.  gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës  l8.10.2016 në mbrojtjen e 

vet ka deklaruar se ngelë në tërësi pranë deklaratës së dhënë në prokurori dhe se 
gjatë shqyrtimit gjyqësor ka cekur se i akuzuari A. V.  të dëmtuarëve, L. Sh. , A. B.  
dhe L. Sh.1  nuk iu ka dhënë pare me fajde por iu ka ndihmuar, kanë pasë me lidh një 
biznis, A. B.  që ti sjellë makinerinë prej Italisë ndërsa L. Sh. i ka premtuar disa villa 
në Reqan. A. B. ia ka dhënë 50.000 Euro, L. Sh.  35.000 Euro ndërsa L. Sh.1  l2.000 
Euro, dhe se në ndërkohë L.1  ia ka kthyer një shumë por nuk e din se sa i ka mbet. 
A. B. kur nuk ka qenë në gjendje që të ia kthejë paret ia ka lënë tokën si garancion 
derisa të ia kthen paratë dhe se e ka bërë një marrëveshje tek avokati N. E. . 
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Në bazë të lartëcekurave pas vlerësimit të secilës provë një nga një dhe në 

lidhshmëri njëra me tjetrën gjykata ka vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit A.V.  
formohen elementet qenësore të veprës penale të fajdesë nga neni 343 par.3.lidhur 
me par.l. të KP, pasiqë prej vitit 2013, në vazhdimësi në intervale kohore të 
ndryshme  deri më datën 22.07.2015 në Prizren kontrakton dhe pranon për vehte 
shuma të dukshme jo proporcionale të parave, duke shfrytëzuar nevojën, gjendjen e 
rëndë financiare dhe pa përvojë të personave tjerë, në atë mënyrë që i huazon – jep 
të dëmtuarit A. B. nga fshati .... . .......  shumën prej l3.000 Euro me kamatë të kthimit 
prej l0% në muaj dhe deri në muajin qershor të vitit 2015 e obligon me shumën prej 
38.000 Euro,të dëmtuarit L. Sh.  poashtu nga fshati .... . ....... prej muajit maj të vitit 
2014 i huazon – jep shumën prej l8.000 euro me kamatë prej l0% në muaj, ndërsa 
prej muajit tetor ia rritë kamatën në l2% dhe deri në maj të vitit 2015 e obligon të 
paguajë shumën prej 35.000 Euro, si dhe të dëmtuarit L. Sh.1  nga Prizreni i huazon 
– jep shumën prej gjithësejtë  l5.000 Euro me kamatë mujore l0%, ashtuqë për çdo 
muaj ka qenë i obliguar ti paguajë nga l.500 Euro kamatë. 

 
  

Gjendjen e këtillë faktike gjykata e vërtetoi në bazë të deklaratës së të 
dëmturit K. B.  i cili në deklaratën e lartëcekur deklaroi se si ka huazuar shumën e të 
hollave prej 8000Euro dhe 5000 Euro,gjithsejtë l3.000 Euro nga i akuzuari A. V. , kur 
i njejti  e ka obliguar që ta paguajë shumën prej 5000 Euro me kamatë mujore prej 
750 Euro,në emër të borgjit të vet të akuzuarit dhe se kur nuk ka qenë në gjendje që 
të ia paguajë borgjin e ka obliguar që të përpiloi marrëveshje tek avokati N. E.  që 
nëse deri më datën 30.09.2015 nuk e përmbush detyrimin-nuk ia paguan shumën e 
të hollave prej 50.000 Euro që ka ndaj të akuzuarit A. V.  ngastra katastrale me nr. ..... 
- . , në sipërfaqe prej 6250 m2 Zona katastrale Prizren e rregjistruar në emër të 
dëmtuarit A. B. do të kaloi në pronësi të akuzuarit A. V. . 

 
Kjo gjendje faktike u vërtetua edhe në bazë të deklaratës së të dëmtuarit L.Sh.  

i cili ka deklaruar se ka  huazuar nga këtu i akuzuari shumën e të hollave prej 5000 
Euro me kamatë prej l0% ashtuqë ka qenë i obliguar që të paguajë nga 500 Euro në 
muajë në emër të kamatës dhe se kjo kamatë nuk ka përfunduar dhe se kjo shumë 
brenda afatit prej 5-6 muajëve ka mbrri në l6.000 apo l8.000 Euro. Pas kësaj i 
akuzuari A. V.  ia ka rritur kamatën në l2%.  

 
Gjendjen e këtillë faktike gjykata e vërtetoi edhe në bazë të deklaratës së të 

dëmtuarit L. Sh.1  i cili edhe përkundër faktit që ka mohuar se këtu i akuzuari A.V.  i 
ka dhënë të holla me fajde, në një pjesë të deklaratës ka pranuar se ditën kritike kur 
i dëmtuari A. B.  e ka përpiluar marrëveshjen e lartëcekur tek avokati N. E.  edhe ai e 
ka bërë një marrëveshje sipas së cilës nëse nuk arrinë që të ia kthen borgjin e 
lartëcekur të akuzuarit do ta shet tokën e cila është pronë e të atit të tij për ta 
paguar borgjin. 

 
Konformë nenit 343 kushdo që për vehte apo për personin tjetër pranon ose 

kontrakton një shumë dukshëm proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit 
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për personin tjetër,  duke shfrytëzuar gjendjen e rëndë personale të personit të tillë, 
gjendjen e rëndë të  banimit, varfërinë, papërvojën ose pa aftësinë për të gjykuar 
kryen veprën penale të fajdes për çka do të dënohet me gjobë dhe me burgim prej 6 
muaj deri në 5 vjet.  

 
Në rastin konkret këtu i akuzuari duke e shfrytëzuar gjendjen e rëndë 

personale të dëmtuarve A. B. , L. Sh  dhe L.Sh.1  iu huazon shuma të të hollave me 
kamatë prej 10% dhe 12%. Kjo është vërtetuar edhe nga vet mbrojtja e të akuzuarit 
i cili në mbrojtjen e vet gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se A. B.  së pari ia ka 
kërkuar shumën e të hollave prej 5000 Euro si borgj duke i thënë :” e kam thikën në 
fyt ja sot ja kurrë”. Poashtu ka pohuar se edhe L.Sh.   i ka dhënë të holla sepse i është 
bllokuar puna, nuk ka patur të holla që ti paguajë rrogat e punëtorëve dhe se kjo ka 
qenë arsyeja që ka kërkuar të holla, për pagimnin e rrogave të punëtorëve.I akuzuari 
poashtu ka qenë në dijeni edhe për gjendjen e vështirë të të dëmtuarit L. Sh.1  i cili i 
ka patur borgj personit të quajtur K. D. .Të dëmtuarit kanë qenë në situata të tilla që 
nuk kanë patur mundësi tjetër të zgjedhjes,kanë qenë të detyruar të pranojnë 
borgjin me kamata shumë të pafavorshme për ta dhe në fund i dëmtuari A. B.  është 
detyruar edhe ta nënshkruaj marrëveshjen e lartëcekur pa vullnet dhe pa pëlqim. 

 
Andaj,duke i patur parasysh faktet e lartëcekura gjykata edhe ka vërtetuar se 

në veprimet e këtu të akuzuarit A. V. formohen elementet qenësore të veprës penale 
të fajdesë nga neni 343 par.3 lidhur me par.1 të KP,për çka edhe gjykata të njëjtin e 
shpalli fajtor dhe ia shqiptoi dënimin me gjobë dhe me burgim të paraparë me 
dispozitat ligjore,si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
 Kjo gjendje faktike e lartëcekur u vërtetua edhe nga provat materiale 
shënimet e gjetura tek i akuzuari me rastin e bastisjes së automjetit dhe shtëpisë së 
tij ku ceken emrat e këtu të dëmtuarve dhe shumat e të hollave të huazuara. 
 

Gjykata poashtu në bazë të provave të administruara vërtetoi se në veprimet 
e këtu të akuzuarit A. V.  formohen elementet qenësore të veprës penale të kanosjes 
nga neni 185 par.2 të KP pasiqë me datën l0.06.2015 në Prizren, seriozisht i kanos 
personat tjerë, këtu të dëmtuarit A. B. , L. Sh. dhe L. Sh.1  se do ti dëmtoi me armë 
zjarri, në atë mënyrë që pasi shkonë në punëtorinë – lokalin e punës “ ....  ... ” pronë e 
të dëmtuarit A.1 që gjendet afër pompës së derivateve “ ...  ...... ” hynë brenda dhe 
pasi takohet me të dëmtuarit gjatë  fjalosjes nxjerr pistoletën nga brezi të cilën e 
vendos në tavolinë dhe me tonë të lartë kërcënues iu drejtohet me fjalë:”nëse nuk i 
pranoni kushtet e mia, do të iu vras që të tretë”, “o paguani o përfundoni tash”,si dhe 
të dëmtuarit L. i drejtohet edhe njëherë duke i thënë:”nëse brenda 20 dite nuk e 
paguan këtë shumë prej 35.000 Euro do të vras”, me që rast tek i dëmtuari shkakton 
frigë, ankth dhe pasiguri. 
 

Këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga deklaratat e të dëmtuarve, A. B. dhe L. Sh. 
të cilët kanë pohuar se i akuzuari duke e vënë armën në tavolinë  iu ka 
thënë:”shkaku i Juaj unë kam hyrë borgj, 20.000 Euro i kam marrë me kamatë l5%, 
këto të holla duheni me mi kthye mua, përfundoni punën këtu nëse nuk mi paguani 
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paret”.Se i akuzuari ditën kritike ka patur armë dhe se e ka vënë mbi tavolinë e ka 
vërtetuar me deklaratën  e vet edhe i dëmtuari L. Sh.1 ,ku gjatë shqyrtimit gjygjësor 
ka deklaruar se i akuzuari A. V.  në  lokal në tavolinë  e ka nxjerr-vënë  armën duke 
iu kërkuar borgjin . Ky veprim i të akuzuarit ka shkaktuar frigë dhe ankth tek të 
dëmtuarit për çka edhe rastin e kanë paraqitur në polici. 
 
 Konform nenit 185  par.2 të KP kushdo që serozisht i kanoset personit tjetër 
me fjalë, vepra apo gjeste se do ta privoi nga jeta ose se do ti shkaktoi lëndim të 
rëndë trupor, se do ta rrëmbej ose privoj nga lliria ndonjë person tjetër ose se do ta 
dëmtoi me armë zjarri ose me mjete të tjera të rrezikshme, kryen veprën penale të 
kanosjes për çka do të dënohet me gjobë ose me burgim deri në një vit. 
 
 Në rastin konkret i akuzuari A. V.  nën kërcnimin e armës i është kërcënuar 
këtu të dëmtuarëve të lartëcekur se “do ti vras” nëse nuk veprojnë ashtu si thotë dhe 
nuk i pranojnë kushtet e tija në lidhje me pagimin e të hollave. Ky veprim i të 
akuzuarit tek të dëmtuarit ka shkaktuar ndjenjën e frikës dhe të ankthit,pasiqë të 
dëmtuarve iu është bërë e qartë se çfarë e keqe do tiu shkaktohet.Andaj, në lidhje 
me të lartëcekkurat gjykata edhe ka vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit A.  V.  
formohen elementet e veprës penale të kanosjes nga neni l82 par.2. të KP për çka 
edhe të njejtin e shpalli fajtor dhe ia shqiptoi dënimin me gjobë si në dispozitiv të 
këtij aktgjykimi. 
 
 Gjykata poashtu në bazë të provave të administruara gjatë shqyrtimit 
gjyqësor vërtetoi se në veprimet e të akuzuarit A. V.  formohen elementet qenësore 
të veprës penale të detyrimit nga neni 340 par.2.lidhur me par.l. të KP,pasiqë me 
datën 08.07.2015 në Prizren, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë 
pasurore për vehte, duke përdorur forcën dhe duke e kanos seriozisht të dëmtuarin 
A. B.  “se do ti vras krejt fëmijët që i ke nëse nuk e pranon këtë kusht me ma qit 
tokën në emrin tim, unë i kam njerëzit te pllaci yt dhe secilit fëmijë do të ia jap nga 
një plumb,” dhe me këtë e detyron që të shkojnë në zyrën e avokatit ku përpilojnë 
dhe nënshkruajnë marrëveshje në mes vehte me këtë përmbajtje: A. B. merr për 
obligim që A. V.  ti kompenzoi shumën e të hollave prej 50.000 Eurove më së largu 
deri më datën 30.09.2015, nëse deri në këtë datë nuk e përmbush detyrimin është i 
pajtimit që ngastra katastrale nr. ..... - .  në sipërfaqe prej 6250 m2, e rregjistruar në 
emër të tij sipas listës poseduese të kaloi në emër të A. V. në Ferizaj. 
 
 Këtë faktë gjykata e ka vërtetuar në bazë të deklaratës së të dëmtuarit A. B.  si 
dhe në bazë të provës materiale – marrëveshjes së arritur me shkrim tek avokati në 
bazë të së cilës marrëveshje është obliguar A. B.  që në rast të mos pagesës së 
shumës së të hollave prej 50.000 Euro deri më datën 30.09.2015 ngastra katastrale 
me numër dhe sipërfaqe të lartëcekur do të kaloi në emër të këtu të akuzuarit A. V. . 
 
 Në bazë të nenit 340 kushdo që me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të 
dobisë pasurore për vehte apo personit tjetër, përdor forcën apo në mënyrë 
kanosjen serioze për të detyruar personin tjetër të kryejë apo të mos kryejë ndonjë 



 14 

veprim në dëm të pasurisë së tij apo të personit tjetër kryen veprën penale të 
detyrimit. 
 
 Në rastin konkret në bazë të provave të administruara është vërtetuar se i 
akuzuari A. V. duke e kanosur të dëmtuarin A. B. se do ti vras fëmijët e tij e ka 
detyruar të dëmtuarin që të veproi në dëm të pasurisë së tij, duke e nënshkruar 
marrëveshjen mbi bartjen e pasurisë së tij – tokës në rast të mospagimit të shumës 
së të hollave prej 50.000 Euro. Këtë marrëveshje i dëmtuari A. B. , sipas pohimeve të 
veta të dhëna gjatë shqyrtimit gjyqësor e ka lidhur dhe e ka nënshkruar pa vullnetin 
e vet dhe se këtë e ka bërë vetëm për shkak të  kanosjes dhe përdorimit të forcës  
nga ana e të akuzuarit A.V. .Në rastin konkret është rrezikuar liria e 
vendosjes,veprimi i lirë,i akuzuari ka ndikuar dhunshëm në vullnetin e të dëmtuarit 
dhe se atij ia ka imponuar që të merr një vendim kundër dëshirës dhe vullnetit të 
tij,një vendim të imponuar i cili nuk është  vullneti i lirë i shprehur i të 
dëmtuarit.Andaj, bazuar në pohimet e lartëcekura gjykata edhe ka vërtetuar se i 
akuzuari A.V. është fajtor edhe për veprën penale të detyrimit nga neni 340 
par.2.lidhur me par.l. të KP për çka të njejtin e shpalli fajtor dhe ia shqiptoi dënimin 
si në dispozitiv të këtij aktgjykimi,pasiqë vërtetoi se ai veprën penale e ka kryer me 
dashje direkte dhe se tek ai ka ekzistuar qëllimi për përfitim të dobisë pasurore të 
kundërligjshme.  
 
 Gjykata pasiqë të akuzuarin A. V. e shpalli fajtor për tri veprat e lartëcekura 
penale dhe ia shqiptoi dënimet e parapara ligjore si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 
me aplikimin e dispozitave ligjore mbi dënimin unik të akuzuarit A. V. për veprën 
penale të fajdes nga neni 343 lidhur me par.l. të KP, veprën penale të kanosjes nga 
neni l85 par.2. të KP dhe veprën penale të detyrimit nga neni 340 par.2.lidhur me 
par.l. të KP ia shqiptoi dënimin me gjobë në shumën prej 7500 Euro si dhe dënimin 
me burgim në kohëzgjatje prej 7 /shtatë/ viteve e në të cilin dënim të shqiptuar me 
burgim ia llogariti edhe kohën e kaluar në paraburgim gjerë në plotfuqishmërinë e 
këtij aktgjykimi.  
 
 Sa i përket mbrojtjes së të akuzuarit se këto të holla iu ka dhënë të 
dëmtuarëve si borgj, për ti ndihmuar dhe se nuk ka qenë propozimi i tij që të 
shkojnë te avokati por ka qenë propozimi i të dëmtuarëve, për gjykatën nuk kanë 
qenë bindëse dhe se mbrojtja e këtillë e të akuzuarit ka qenë në kundërshtim të 
plotë me deklaratat e të dëmtuarëve A. B. dhe L. Sh. si dhe pjesërisht nga deklarata e 
të dëmtuarit L. Sh.1  dhe nga vet provat materiale të lartëcekura të administruara 
gjatë procedurës së provave. Andaj edhe mbrojtjen e këtillë të akuzuarit gjykata e ka 
konsideruar vetëm si shmangje nga përgjegjësia penale pasiqë nga provat e 
administruara dhe të vlerësuara gjatë shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar një 
gjendje faktike krejtësisht tjetër nga ajo që pohon i akuzuari. Në realitet është 
vërtetuar gjendja faktike si në dispozitivet e këtij aktgjykimi se i akuzuari ka kryer 
veprat penale të lartëcekura për çka edhe është shpallur fajtor dhe i është shqiptuar 
dënimi si në dispozitiv. Andaj, duke patur parasysh edhe këtë gjykata nuk ia fali 
besimin mbrojtjes së këtillë të akuzuarit A. V. .Poashtu gjykata nuk ia fali besimin 
pohimit të akuzuarit se nuk ka mbajtur evidenc se kujt dhe sa të holla i ka dhënë të 
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dëmtuarve,pasiqë gjatë bastisjes së automjetit dhe shtëpisë së të akuzuarit janë 
konfiskuar prova materiale të lartëcekura-fletore me shënime të emrave të këtu të 
dëmtuarve dhe shumat e të hollave të shënuara nga vet i akuzuari.Andaj,edhe në 
këtë drejtim mbrojtja e tij për gjykatën sa i përket këtij fakti është mosbindës,në 
kundërshtim me deklaratat e të dëmtuarve të lartëcekur dhe provave materiale të 
gjetura tek i akuzuari,ndaj edhe gjykata nuk ia fali besimin deklaratës së tij në këtë 
drejtim. 
  
 Poashtu gjykata nuk ia fali besimin mbrojtjes së të akuzuarit kur ka deklaruar 
se arma në fjalë ka qenë armë lodër që e ka blerë në ETC ,pasiqë ky pohim i tij është 
në kundërshtim me deklaratat e të dëmtuarve.I dëmtuari A. B.  dhe  L. Sh. kanë 
deklaruar se ka qenë armë me shurdhues.I dëmtuari A. B.  ka qenë oficer në luftë 
dhe në TMK prandaj edhe ka njohuri për armët. Poashtu edhe i dëmtuari L. Sh.1  ka 
deklaruar se ditën kritike i akuzuari ka vënë mbi tavolinë armën.Edhe për gjykatën 
ky pohim dhe kjo mbrojtje e tij e dhënë sa i përket këtij fakti është jo bindës,pasiqë 
vet i akuzuari gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se arma ka qenë në kese dhe 
ashtu edhe e ka lëshuar në tavolinë,që do të thotë se ka qenë e paketuar dhe e futur 
në kese.Mirëpo,ky fakt nuk vërtetohet me asnjë provë,pasiqë që të tre të dëmtuarit 
kanë deklaruar se i akuzuari e ka vënë mbi tavolinë armën dhe se asnjëri prej tyre 
nuk e ka përmendur kesen.Sepse po të ishte ashtu do të ishte edhe e pamundur që të 
vërehej se çka ka mbrenda në kese.Andaj,bazuar në këto fakte të vërtetuara gjykata 
edhe nuk ia fali besimin mbrojtjes së të akuzuarit në këtë drejtim, por ia fali besimin 
deklaratave të të dëmtuarve,pasiqë qartazi shihet se mbrojtja e të akuzuarit, ka qenë 
e orientuar vetëm për tiu shmangur përgjegjësisë penale dhe se nga deklaratat e 
lartëcekura të dëmtuarve të ndëgjuar është vërtetuar e kundërta e asaj çka ka 
deklaruar i akuzuari.Jo vetëm njëri por që të tre deklaratat e të dëmtuarve në këtë 
drejtim kanë qenë identike –se në tavolinë është vënë arma nga ana e të 
akuzuarit,pa u përmendur kesja.  
 

Sa i përket të akuzuarit të dytë K. B.  gjykata në drejtim të tij morri aktgjykim 
lirues- e liroi nga akuza pasiqë me provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor 
nuk është vërtetuar se në veprimet e tij formohen elementet qenësore të veprës 
penale fajdeja në ndihmë nga neni 343 par.3 lidhur me nenin 33 të KP.Kjo nga fakti 
se konform nenit 33 të KP ndihma ekziston kur me dashje ndihmon personin tjetër 
për kryerjen e veprës penale dhe përfshin në dhënien e këshillave ose udhëzimeve 
se si të kryhet vepra penale,vënien në dispozicion të mjeteve për kryerjen e veprës 
penale,krijimin e kushteve ose mënjanimin e pengesave për kryerjen e veprës 
penale ose premtimi paraprak se do të fshehë provat e  kryerjes së veprës 
penale,kryesin apo identitetin e kryesit ,mjetet e përdorura për kryerjen e veprës 
penale ose përfitimet që rrjedhin nga kryerja e veprës penale.Në rastin konkret 
prokuroria gjatë shqyrtimeve të zhvilluara nuk ka arritut që të provoj asnjërën prej 
elementeve të lartëcekura të ndihmës. 

 
Është fakt i pakontestueshëm se i akuzuari K. B. i ka njohtuar të dëmtuarit 

me të akuzuarin A. V. .Është fakt që ka qenë prezent kur i akuzuari A. V. ka 
kontaktuar me të dëmtuarit,mirëpo jo në shumicën e rasteve ,ashtu siç kanë  cekur 
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në deklaratat e veta të dëmtuarit.Mirëpo, prania e tij nuk do të thotë edhe apriori që 
ka ndihmuar në kryerjen e veprës penale të fajdes nga neni 343 par.3.lidhur me 
nenin 33 të KP. Sipas vet pohimeve të dëmtuarëve A. B. dhe L. Sh.  këtu i akuzuari K. 
B.  ka kuptuar për punën e fajdes në  momentin kur në punëtorinë e A. B.t i akuzuari 
A. V. e ka nxjerrë armën dhe ka kërkuar të hollat.  

 
I akuzuari K. B.  nuk ka dhënë asnjë këshillë apo udhëzim të akuzuarit A. V. se 

si të kryhet vepra penale,nuk ka vënë në dispozicion asnjë mjet për kryerjen e 
veprës penale,nuk ka krijuar kushte dhe as që ka mënjanuar ndonjë pengesë për 
kryerjen e veprës penale,e as që ka premtuar se do të fshehë provat e  kryerjes së 
veprës penale,kryesin apo identitetin e kryesit ,mjetet e përdorura për kryerjen e 
veprës penale ose përfitimet që rrjedhin nga kryerja e veprës penale. 

 
Andaj, bazuar në pohimet e lartëcekura dhe provat e vlerësuara gjykata të 

akuzuarin edhe e liroi nga akuza pasiqë nuk është provuar se i akuzuari ka kryer 
veprën penale për të cilën është akuzuar.  

 
Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin sa i përket të akuzuarit të parë 

A. V. konformë nenit 41 të KP, përkitazi me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata 
vlerësoi të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në të njejtën duke marrë parasysh 
qëllimin e dënimit, të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në zbutjen apo rritjen e 
dënimit, shkallën e përgjegjësisë,motivet nga të cilat është kryer vepra penale dhe se  
prej rrethanave lehtësuese gjykata morri parasysh faktin se është hera e parë që bie 
në kundërshtim me ligjin,  se është person familjar – i martuar i ati i gjashtë 
fëmijëve.Prej rrethanave rënduese shkallën e vetëdijes dhe dëshirës-vullnetit 
kriminal,pasiqë i akuzuari ka manifestuar këmbëngulësi dhe paskrupullsi,motivet e 
kryerjes së veprës penale-që janë për përfitim personal,sjellja e kryesit pas kryerjes 
së veprës penale,i akuzuari nuk ka shfaqur kurrfarë pendimi për kryerjen e veprave 
penale, si dhe shkalla e rrezikshmërisë shoqërore të këtyre veprave penale,andaj 
është mendimi i gjykatës se dënimi i shqiptuar me gjobë dhe me burgim në shumën 
dhe në kohëzgjatje si në dispozitiv, është adekuat peshës së kryerjes së veprave 
penale dhe shkallës së përgjegjësisë së të akuzuarit dhe se kur të mirret parasysh 
intenziteti i dëmtimit të vlerës së mbrojtur, mënyra dhe rrethanat e kryerjes së 
veprës penale është mendimi i gjykatës se dënimi i këtillë është i domosdoshëm që 
të arrihet qëllimi i dënimit, me to të shprehet gjykimi i shoqërisë për veprat penale 
dhe të forcohet detyrimi i respektimit të ligjit.Është mendimi i gjykatës që dënimi i 
shqiptuar  do ta arrij qëllimin e vet konformë nenit 41 të KP,se dënimi i shqiptuar 
është në harmoni me intenzitetin e dëmtimit të vlerës së mbrojtur,si dhe me 
shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe se do të mundësoj një balans të 
drejtë në mes të kërkesave që të akuzuarit ti mundësohet risocializimi dhe kërkesës 
së shoqërisë që ai dënim me peshën e tij të ketë karakter të përgjithshëm 
parandalues nga kryerja e veprave penale.Gjykata është e mendimit se dënimi i 
shqiptuar të akuzuarit është në shërbim të preventivës së përgjithshme,posaqërisht 
të asaj të posaçme,se do të ndikoj në forcimin e moralit të shoqërisë,përgjegjësisë 
dhe disiplinës së qytetarëve dhe se me këtë dënim do të mund të arrihet qëllimi i 
dënimit i paraparë me nenin 41 të KP në të gjitha segmentet e tij. Dënimi i shqiptuar 
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për kah lloji dhe lartësia është në harmoni me rrethanat e rastit, e nevojshme dhe e 
mjaftueshme për tu arritur qëllimi i dënimit konformë dispozitës së 
lartëcekur.Dënimi i shqiptuar të akuzuarit sipas gjetjes së gjykatës është në harmoni 
dhe në baraspeshë me peshën e veprave të kryera penale dhe se dënimet e këtilla 
paraqiten si të domosdoshme me qëllim të arritjes së qëllimit të dënimit,me to 
shprehet gjykimi i shoqërisë për shkak të veprës së kryer penale dhe forcohet 
obligimi i respektimit të ligjit si dhe luftimi i këtyre dukurive negative me qëllim të 
ndalimit të hovit të tyre të mëtejmë. 

 
 
Nga të lartëcekurat u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 
 
 
Vendimi mbi kërkesën pasuroro-juridike është marrë konform nenit 463 

par.2 të KPP. 
   
 
Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konformë nenit 450 par.2 

pika 2. 6 në lidhje me nenin 453 par.l.dhe 454 par.1  të KPP.  
 
 
 

 
  GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

                            Departamenti për krime të rënda 
                              Më dt.03.11.2016. P.nr.230/15 
 
 
Proçesmbajtësja                                          Kyetarja e trupit gjykues 
 Sheqere Braha                                                      Ajser Skenderi 
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