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Numri i lëndës: 2019:105214 

Datë: 30.09.2020 

Numri i dokumentit:     01151668 

 

P.nr.592/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

                                                           

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Gani Kastrati, me bashkëpunëtorin profesional Uran 

Zogaj, në lëndën penale kundër të akuzuarit A.K nga Prishtina, rr. “...”, hyrja ... nr. ..., për 

shkak të veprës penale mashtrimi, nga neni 335 par. 1 të Kodit Penal të Kosovës nr.04/L-082 

(KPK), sipas aktakuzës me numër PP/II nr. 3108-9/18 të datës 15.05.2019 të Prokurorisë 

Themelore në Prizren, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, në prezencën e Prokurorit të Shtetit 

Besim Susuri, të dëmtuarit S.B dhe të akuzuarit A.K, më datë 28.09.2020, mori dhe publikisht 

shpalli, këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari, 

 

A.K, nga i ati M., e ëma Xh., e vajzërisë B., i lindur më datë ..., në fshatin ..., Komuna e 

Prizrenit, tani me banim në Prishtin, rr. “...” hyrja nr. .... banesa nr. ..., i martuar, baba i ... 

fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i papunë, i gjendjes së dobët ekonomike, me numër 

personal ..., shqiptar, shtetas i  Republikës së Kosovës.  

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Se më datën 21.09.2018, rreth orës 17:00 minuta, në Prizren,  në lagjen “...”, në rrugën 

“...”, saktësisht në pompën e derivateve “...”, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm, për t’i 

sjell vetes apo personit tjetër ndonjë dobi pasurore, e mashtron ose e sjell personin tjetër në 

lajthim dhe me këtë e shtytë të veproj në dëm të pasurisë së tij të dëmtuarin S.B., në atë mënyrë 

që në kohën e incidentit, fillimisht derisa ishte si pasagjer në automjetin e markës dhe tipit 

“Golf 3”, me regjistrim të Republikës së Shqipërisë, me targa ..., ndalet në pompën e 

derivateve që të furnizohet me benzinë, kërkon nga i dëmtuari që ta furnizoj në shumën prej 5 € 

për të cilën e bënë pagesën, por ndërkohë kërkon nga i dëmtuari që 50 € t’ia bëjë të imëta duke 

mos ia dhënë të hollat, i dëmtuari ia jep 50 € të imëta, por i pandehuri menjëherë prapë kërkon 

dhe ia jep 100 € me qëllim që t’i bëjë të imëta gjë të cilën i dëmtuari ia bënë, por të hollat prej 

50 € nuk ia kthen të dëmtuarit. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale mashtrimi, nga neni 335 par. 1 të KPK-

së. 
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Andaj, gjykata në bazë të dispozitave të lartshënuara dhe neneve 7, 17, 41, 42, 43 par. 1 

pika 1.2, 47, 62, 73, 74, 75, 76 të KPK-së dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale të 

Kosovës (KPPK), të akuzuarin e: 

 

 

GJ Y K O N 

          

 

Për veprën penale si në dispozitiv të këtij aktgjykimi ia vërteton dënimin me burg në 

kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve dhe dënimin me gjobë në shumën prej 250 € (dyqind e 

pesëdhjetë) euro, të cilin dënim i akuzuari duhet ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i akuzuari A.K nuk mund apo nuk dëshiron ta paguajë dënimin me gjobë në 

shumë prej 250 € (dyqind e pesëdhjetë) euro, atëherë gjykata konform nenit 46. par. 3. të KPK-

së, dënimin me gjobë në lartësi prej 250 € (dyqind e pesëdhjetë) euro, do t’ia zëvendësoj në 

dënim me burgim, ashtu që për çdo 20 € llogaritet 1 (një) ditë burg, respektivisht 12 

(dymbëdhjetë) ditë burgim. 

    

I dëmtuari S.B nga Prizreni, rr.”...” p.n., për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike, udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

OBLIGOHET i akuzuari A.K që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale dhe atë 

në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 euro, si dhe në emër të fondit për kompensimin e 

viktimave të krimit shumën prej 30 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, pranë kësaj gjykate ka parashtruar aktakuzën me 

numër PP/II nr. 3108-9/18 të datës 15.05.2019, kundër të akuzuarit A.K nga Prishtina, rr. “...”, 

hyrja nr. .... banesa nr. ..., për shkak të veprës penale mashtrimi, nga neni 335. par. 1. të KPK-

së. 

 

Në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur më datë 28.09.2020, në prezencën e palëve, 

pasi që është lexuar aktakuza nga ana e Prokurorit të Shtetit dhe pasi nga gjykata është bërë 

prezantimi dhe shpalosja e provave materiale, i akuzuari deklaron se nuk i kundërshton provat 

në të cilat mbështetet aktakuza dhe në mënyrë vullnetare pranon fajësinë për veprën penale e 

cila i vihet në barrë. I njëjti shton se jam penduar për një veprim të tillë, këtë veprim e kam 

bërë ngase nuk kam pasur kushte të mira materiale dhe kjo më ka detyruar të bëj një veprim të 

tillë, premtoj dhe zotohem se në të ardhmen kurrë nuk do të përsërisë veprime të tilla 

kundërligjore, premtoj se të dëmtuarit S.B do t’ia kthej shumën e të hollave në vlerë prej 50 € 

të cilat ia kam marrë dhe të njëjtit i kërkoj falje, jam i pa punë, i kam kushtet jo të mira 

materiale, i kam ... fëmijë të vegjël, bashkëshortja nuk punon, për momentin jam në vuajtje të 

dënimit në burg për veprën tjetër të mashtrimit, andaj e lus gjykatën që mundësi të më shqiptoj 

një dënim sa më të but.   
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Prokurori i shtetit nuk e ka kundërshtuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit,  

meqenëse i njëjti, pranimin e fajësisë sa i përket veprës penale e ka bërë vullnetarisht dhe pa 

presion, e që rezulton se është në pajtim me nenin 248. të KPPK-së. 

 

I dëmtuari S.B ka deklaruar se nga i pandehuri kërkoj që të m’i kthej shumën e të 

hollave prej 50 €, që i pandehuri i ka marrë nga unë me këtë veprim të mashtrimit deri sa unë 

kam qenë duke punuar në pompë të derivateve. 

 

Bazuar në pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit A.K, gjykata nuk është lëshuar në 

procedimin e provave. 

 

Gjykata në shqyrtimin fillestar nga pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe provave 

materiale në shkresat e lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Se më datën 21.09.2018, rreth orës 17:00 minuta, në Prizren,  në lagjen “...”, në rrugën 

“...”, saktësisht në pompën e derivateve “...”, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm, për t’i 

sjell vetes apo personit tjetër ndonjë dobi pasurore, e mashtron ose e sjell personin tjetër në 

lajthim dhe me këtë e shtytë të veproj në dëm të pasurisë së tij të dëmtuarin S.B., në atë mënyrë 

që në kohën e incidentit, fillimisht derisa ishte si pasagjer në automjetin e markës dhe tipit 

“Golf 3”, me regjistrim të Republikës së Shqipërisë, me targa ..., ndalet në pompën e 

derivateve që të furnizohet me benzinë, kërkon nga i dëmtuari që ta furnizoj në shumën prej 5 € 

për të cilën e bënë pagesën, por ndërkohë kërkon nga i dëmtuari që 50 € t’ia bëjë të imëta duke 

mos ia dhënë të hollat, i dëmtuari ia jep 50 € të imëta, por i pandehuri menjëherë prapë kërkon 

dhe ia jep 100 € me qëllim që t’i bëjë të imëta gjë të cilën i dëmtuari ia bënë, por të hollat prej 

50 € nuk ia kthen të dëmtuarit. 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit A.K, i cili në seancën e shqyrtimit fillestar vullnetarisht është paraqitur në gjykatë 

dhe ka pranuar fajësinë, për shkak të së cilës gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas 

detyrës zyrtare, gjykata konform nenit 257. të KPPK-së, nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e 

pa pranueshme sipas ligjit. Gjithashtu, gjykata në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale e cila i vihet në barrë e që pranimi i 

fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim, e që mbështetet në fakte dhe prova 

materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë, për të cilat i akuzuari ka qenë i njoftuar në mënyrë 

të rregullt. 

 

Kështu, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit A.K 

është bërë në pajtim me nenin 248. të KPPK-së dhe faktet që përmban aktakuza, dhe se në 

veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale mashtrimi, nga neni 335. 

par. 1. të KPK-së dhe për këtë gjykata ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe t’i 

shqiptoj dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, paraprakisht duke e vërtetuar 

përgjegjësinë e tij penalo-juridike. 

 

Sa i përket dënimit, gjykata të akuzuarin e gjykoi me dënim me burg në kohëzgjatje 

prej 6 (gjashtë) muajve dhe dënim me gjobë në shumën prej 250 € (dyqind e pesëdhjetë) 

euro. Gjykata shqiptimin e këtij dënimi ndaj të akuzuarit A.K e ka bërë sipas pranimit të 

fajësisë në shqyrtimin fillestar dhe provave tjera në shkresat e lëndës, duke qenë e bindur se me 

një dënim të tillë tek i akuzuari dhe në rrethin ku jeton, do të arrihet efekti i sanksionit penal, 

që në të ardhmen të përmbahet nga veprimet e tilla inkriminuese dhe se një dënim i tillë i 

përgjigjet shkallës së përgjegjësisë penale për të akuzuarin.  
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Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit,  gjykata ka vlerësuar të 

gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 73. të KPK-së, të cilat ndikojnë 

në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave lehtësuese për të akuzuarin A.K, 

ka vlerësuar pranimin e fajësisë, gjendjen e dobët ekonomike, pendimin dhe premtimin se në të 

ardhmen nuk do të kryejë vepra penale. Ndërsa si rrethanë rënduese, gjykata mori sjelljen e 

mëparshme të kryerësit, i cili është kryerës i disa veprave penale edhe në të shkuarën- 

recidivist. Kështu, gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi do të arrihet qëllimi i dënimit dhe se ky dënim i shqiptuar sipas bindjes së 

gjykatës, është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i ka 

i akuzuari. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale u mor në kuptim të nenit 450. dhe 453. 

par. 1. të KPPK-së. 

 

Vendimi mbi udhëzimin juridik në kontest të rregullt juridiko-civil u mbështet në nenin 

463. par. 2. i KPPK-së. 

 

Vendimi për programin e kompensimit të viktimave të krimit është marrë në kuptim të 

nenit 39. par. 3. pika 1. të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit me nr.05/L-036. 

 

Nga të cekurat si më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:105214, 28.09.2020 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Gani  Kastrati 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


