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Numri i lëndës: 2018:008877 

Datë: 01.03.2019 

Numri i dokumentit:     00236891 

       

                                    P.nr.529/2017 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

  

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nacis Sarani, 

procesmbajtëse,  në lenden penale kundër të akuzuarve G.B dhe S.Sh, të dy nga Prizreni, për 

shkak të veprës penale në bashkë kryerje mashtrim nga neni 335 par.1 lidhur me nenin 31 të 

KP-ës, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.nr.3318-8/16 të datës  

14.03.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në pranin e Prokurorit të shtetit në Prizren 

Fatos Ajvazi, të akuzuarve dhe të dëmtuarit I.A, me date 16.01.2019 morri dhe publikisht 

shpalli  këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

Të akuzuarit: 

 

1.G. B, nga i ati F. dhe nëna N. e lindur N., i lindur me datë ..., në fshatin ..., Komuna e 

Prizrenit, tani jeton në Prizren, rruga “N.K” pa numër, ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i 

martuar, baba i ..fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës. 

 

2.S.SH, nga babai O. dhe nëna A. e lindur B., i lindur me datë ... në fshatin ..., Komuna 

e Prizrenit, tani jeton në Prizren rruga “...”, pa numër, ka të kryer shkollën fillore, punëtor, i 

martuar, baba i ... fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës. 

 

 

JANË  FAJTOR 

 

Me datën 24.11.2016 rreth orës 13,30 në Stacionin e autobusëve në rrugën “...”, në 

Prizren, të pandehurit në bashkë veprim, me qëllim të përfitimit të pasurisë në mënyrë të 

kundërligjshme për veten, e mashtrojnë dhe e nxitin të dëmtuarin I.A që të veproj në dëm të 
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pasurisë së tij, në atë mënyrë që duke e vënë në mashtrim të dëmtuarin, ja merre 50 Euro me 

arsyetimin kinse jemi duke të sjell ndihma dhe parat i duheshin për transport për ti bartur 

ndihmat që i ishin premtuar të dëmtuarit, me ç’ rast të dëmtuarit i shkaktojnë dëm në shumë 

prej 50 euro,  

 

Këso dore kanë kryer veprën penale në bashkëkryerje të mashtrimit nga neni 335 par.1 

lidhur me nenin 31 të KP-ës . 

 

Andaj gjykata ne kuptim te nenit 7, 41, 43 al.1 pika 1.3, 46, 49 al. 1 pika 1.1, 50, 51, 

52, 73, 74, 75, 76 dhe 335 par.1 lidhur me nenin 31 të KP-ës, te akuzuarve i shqipton:   

 

 

 

1. Të akuzuarit G.B:  

 

    DËNIM ME GJOBË 

 

Në shumë prej 300 (treqind) Euro, të cilën shumë i akuzuari është e obliguar të paguaj 

në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk 

mund të ekzekutohet i njëjti do të zëvendësohet me denim burgu duke llogaritur për çdo 20 

euro, një ditë burg, respektivisht 15 ditë burg. 

 

DENIM ME KUSHT  

Ashtu qe i vërteton dënimin me burg ne kohëzgjatje prej 1 (një) viti,  i cili dënim nuk 

do te ekzekutohet ne afatin e verifikimit prej 2 (dy) viteve, nga dita e plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër te re penale, 

 

2. Të akuzuarit S.Sh:  

 

    DËNIM ME GJOBË 

 

Në shumë prej 300 (treqind) Euro, të cilën shumë i akuzuari është e obliguar të paguaj 

në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk 

mund të ekzekutohet i njëjti do të zëvendësohet me denim burgu duke llogaritur për çdo 20 

euro, një ditë burg, respektivisht 15 ditë burg. 

 

DENIM ME KUSHT  

Ashtu qe i vërteton dënimin me burg ne kohëzgjatje prej 1 (një) viti,  i cili dënim nuk 

do te ekzekutohet ne afatin e verifikimit prej 2 (dy) viteve, nga dita e plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër te re penale 

I dëmtuari: I.A, ng fshati ..., Komuna e Prizrenit, për realizimin e kërkesës pronësore 

juridike udhëzohen në kontestin e rregullt civil. 

 

Obligohen të akuzuarit të paguajnë shpenzimet në emër të paushallit gjyqësore dhe ate 

secili veç e veç shumen prej 20,00 Euro, si dhe në emër të mbrojtjes së viktimave secili veç e 
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veç shumën nga 30,00 Euro, të gjitha në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij 

aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

    A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën 

PP/II.nr.3318-8/16 të datës  14.03.2017, kundër të akuzuarve G.B dhe S.Sh, të dy nga Prizreni, 

për shkak të veprës penale mashtrim nga neni 335 par.1 të KP-ës. 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 06.06.2018, pas leximit të aktakuzës Prokurori i shtetit 

deklaron: që sa i përket kualifikimit juridik të veprës penale, ku qëndron vepra penale 

mashtrim nga neni  335 par.1 të KP-ës duhet  të shtohet fjalija në bashkëkryerje dhe ti shtohet 

neni 31 të KP-ës.  

 

 Prokurori i shtetit Fatos Ajvazi në fjalën e tij përfundimtare deklaron: mbetem në tërësi 

pranë aktakuzës PP.nr.3318-8/2016 të datës 14.03.2017 për shkak të veprës penale mashtrimi 

nga neni 335 par.1 të KP-ës, duke bërë vetëm përmirësimin e cilësimit juridik ashtu që duhet të 

qëndroj vepra penale mashtrimi në bashkë kryerje nga neni 335 par.1 lidhur me nenin 31 të 

KP-ës,  

 

Gjatë administrimit të provave në shqyrtimet gjyqësore u vërtetua kjo gjendje faktike: 

ku i dëmtuari në këtë rast i dëgjuar edhe në cilësi të dëshmitarit në shqyrtimin e datës 

06.60.2018 dhe në vazhdim me datën 12.11.2018, i njëjti në tërësi e ka përshkruar rastin swe si 

është mashtruar nga të akuzuarit në këtë rast, e në rastin konkret ka identifikuar edhe të 

akuzuarin G.B, si kryes i kësaj vepre, kurse të akuzuarin S.Sh të njëjtin e ka përshkruar 

fizikisht si një djalë rreth moshës 40 vjeçare, dhe biond por për shkak të kalimit të  

 

gjatë të kohës, nga koha e kryerjes së veprës penale e deri më sot, i njëjti nuk ka qenë i 

sigurt për identifikimin e të njëjtit në këtë shqyrtim, por duke marr parasysh deklaratën e të 

akuzuarit S.Sh të dhënë në polici me datë 09.12.2016, rezulton se personi i përshkruar si biond 

është i akuzuari S.Sh.  

 

Po ashtu nga dëshmia e dëshmitarit S.B i dëgjuar me datë 17.12.2018, u vërtetua fakti 

se i dëmtuari parat e kërkuara nga këtu i akuzuari në shumë prej 50 euro i kishte kërkuar nga 

dëshmitari në fjalë ku edhe i kishte treguar arsyen se pse  po i kërkon këto para, por që 

dëshmitari këto para ja ka dhënë të dëmtuarit mirëpo i njëjti nuk ka pasur kontakt me të 

akuzuarit në këtë rast,  

 

I akuzuari në këtë rast G.B në mbrojtjen e tij të dhënë në këtë shqyrtim e mohon 

kryerjen e kësaj vepre e cila i ngarkohet andaj edhe ne si prokurori kërkojmë nga gjykata që 

mbrojtjes së tij të tillë nuk mund ti besojmë andaj edhe gjykatë nuk duhet ti ja fal besimin sepse 

e njëjta është dhënë në drejtim të shmangies nga përgjegjësia penale për veprën e cila i 

ngarkohet.  

 

I akuzuari S.Sh në deklaratën e tij të dhënë në polici në detaje e përshkruan rastin se si 

ka ndodhur kryerja e kësaj vepre, me këndë e ka kryer, e pranë të së cilës deklaratë ka qëndruar 

edhe në këtë shqyrtim gjyqësor në mbrojtjen e tij të dhënë sot në shqyrtimin gjyqësor, andaj 

edhe gjykata mbrojtjes të tillë dhe deklaratës të dhënë në polici duhet të ja fal besimin sepse e 

njëjta deklaratë dhe mbrojtje është identike me dëshminë e dhënë nga i dëmtuari në këtë rast, 

në përshkrim të fakteve dhe rrethanave se si është kryer vepra penale dhe me kënd.  
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Andaj në fund nga të cekurat më lart u vërtetua pa mëdyshje se të akuzuarit në këtë rast 

në bashkë kryerje kanë kryer vepër penale mashtrimi nga neni 335 par.1 lidhur me nenin 31 të 

KP-ës, andaj i propozoj gjykatës që të njëjtit ti shpall fajtor dhe të ju shqiptoj një dënim të 

paraparë me ligj nga i cili dënim edhe do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit në fjalë.  

 

 I dëmtuari I.A në fjalën e tij përfundimtare deklaron:  e përkrahi dhe e mbështes fjalën 

përfundimtare të prokurorit të shtetit, dhe si palë e dëmtuar parashtron kërkesë pronësoro 

juridike për të cilën shumë do të sqarohet në kontest të rregullt civil.  

 

 I akuzuari G.B, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: unë edhe në shqyrtim fillestar, 

edhe gjatë tërë shqyrtimit gjyqësor, e kam mohuar që kam kryer veprën penale, konstatoj që 

me asnjë provë nuk është vërtetuar fajësia ime, unë jam person me të metat në ecje, dhe kjo 

vërehet edhe me sy të lirë, i dëmtuari nuk e ka vërejtur këtë të metë timen, andaj nuk mund të 

mirët për bazë deklarata e tij që mua mi ka dhënë ato të holla si person në ditën kritike, ngase 

edhe vet i dëmtuari në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar që nuk e ka vërejtur këtë dukuri timen 

e cila është mjaft e dukshme. 

 

 Andaj konstatoj që me asnjë provë nuk është vërtetuar që unë të kem kryer këtë vepër 

penale, nga të cekurat i propozoj gjykatës që të më liroj nga kjo akuzë.  

 

 I akuzuari S.Sh në fjalën e tij përfundimtare deklaron: edhe unë si G. konsideroj që nuk 

është vërtetuar me asnjë provë që të kem kryer këtë vepër penale, andaj në mungesë të provave 

i propozoj gjykatës që të më liron nga kjo akuzë.  

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

Me datën 24.11.2016 rreth orës 13,30 në Stacionin e autobusëve në rrugën “...”, në 

Prizren, të pandehurit në bashkë veprim, me qëllim të përfitimit të pasurisë në mënyrë të 

kundërligjshme për veten, e mashtrojnë dhe e nxitin të dëmtuarin I.A që të veproj në dëm të 

pasurisë së tij, në atë mënyrë që duke e vënë në mashtrim të dëmtuarin, ja merre 50 Euro me 

arsyetimin kinse jemi duke të sjell ndihma dhe parat i duheshin për transport për ti bartur 

ndihmat që i ishin premtuar të dëmtuarit, me ç’ rast të dëmtuarit i shkaktojnë dëm në shumë 

prej 50 euro,  

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar pas shqyrtimit të gjitha shkresave dhe 

administrimit të provave të lëndës, dhe ate deklaratës të akuzuarve, të dëmtuarit – dëshmitarit  

I.H si dhe dëshmitarit S.B, si dhe provave materiale dhe ate deklarata e të dëmtuarit I.A të 

dhënë në Stacionin policor në Prizren me datë 30.11.2016, deklarata e të akuzuarit S.Sh, të 

dhënë në Stacionin policor në Prizren me datë 09.12.2016, raporti policor i oficerit i datës 

30.11.2016, të përpiluar nga zyrtari policor me numër zyrtar ... sipas numrit të rastit ... të të 

njëjtës datë dhe aktgjykimi i kësaj gjykate P.nr.345/17 të datës 05.10.2018, andaj gjykata pas 

shqyrtimit të gjitha provave të cekura dhe vlerësimit të të njëjtëve të gjitha së bashku dhe secila 

veç e veç, në rastin konkret ka vërtetuar që në veprimet e të akuzuarve formohen të gjitha 

elementet e veprës penale në bashkëkryerje të mashtrimit nga neni 335 par.1 lidhur me nenin 

31 të KP-ës .duke vërtetuar paraprakisht përgjegjësin penalo juridike të akuzuarve  

 

 Gjykata gjendjen e këtill faktike e ka vërtetuar në bazë të deklaratës të dëmtuarit – 

dëshmitarit I.H, i cili në shqyrtimin gjyqësor me datë 06.06.2018, deklaron: në ditën dhe kohën 

kritike, me dt.24.11.2016, rrethe orës 13,30 minuta në Prizren,kam qenë  tek  ish Qendra 
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 Tregtare “...” në Prizren dhe aty pranë një banke, më ka takuar  këtu i akuzuari, (bënë në 

drejtim të akuzuarit G.B), më ka ndaluar  dhe më ka ofruar ndihma, dhe për këtë  për transport 

të këtyre ndihmave mi ka kërkuar 50 €. Unë  nuk i kisha me vete  këto të holla, andaj  shkuam 

deri tek lokali për shitjen e kafes “...”, ku punon djali i baxhanakut tim,  të cilit ia mora 50 € për 

ti dhënë këtu të akuzuarit,  i njëjti e ftoj në telefon një person tjetër, dhe i  njëjti u paraqit në 

vend të ngjarjes,  unë  ia dhash edhe letërnjoftimin, të cilin e fotokopjuan, dhe në një listë 

shënuan të gjitha ato ndihma që kinse do të më dërgojnë. U largova në drejtimin tim, dhe më 

këtu të akuzuarin nuk e kam parë. Këtu i akuzuari po  më është prezentuar që më njeh si 

punëtor i ujësjellësit, punëtor i të cilës kompani edhe jam, dhe se është nga fshati Leskovec dhe 

më njeh mua, dëshiron të më ndihmoj, dhe në ndërkohë e ka ftuar në telefon një person, ashtu 

siç  përshkrova më lartë, dhe i njëjti  pasi që erdhi, ishte i veshur  me uniforma të punëtorëve të 

sigurimit fizik, ashtu siç përshkrova edhe më lartë, mi kërkuan 50 €, dhe më nuk i kam parë.  

 

Si ka ardhur  personi i dytë, derisa kemi  qenë së bashku me këtu të akuzuarin, me 

ardhjen e tij të njëjtit shkuan në drejtim të qylanit. Dua të theksoj që pamja fizike e personit të 

dytë ka qenë biond, i plotë fizikisht.  

 

Personi  që është  përballë meje (fjala  është për të akuzuarin S.Sh), jo nuk e njoh, dhe 

nuk e kam parë fare, ndërsa të akuzuarin tjetër  këtu  prezent, (drejtohet për të akuzuarin (G.B),  

e kam parë  në ditën dhe kohën kritike si dhe vendin siç e përshkrova më lartë.  

 

Jo nuk kam marrë më herët ndihma nga dikush, shumën prej 50 € ju kam dhënë 

vullnetarisht, pasi që  ju kam besuar.  

 

Personit që i kam dhënë 50 €  a ka qenë person  i aftë fizikisht, apo  të kem vërejtur te 

ai ndonjë dallim nuk kam vërejtur atë detal, andaj nuk mund të deklarohem lidhur me këtë, 

kemi qëndruar në automjet andaj nuk kam mund të vërej ndonjë dallim fizik.  

 

Unë është e vërtetë  që i kam dhënë letërnjoftimin për ta kopjuar të akuzuarit 

personalisht,  dhe  ai e ke fotokopjuar,  nuk e kam vërejtur përsëri po them ndonjë detal të tij, 

po ashtu  nuk e di as çfarë lloji të automjetit ka qenë, e as çfarë ngjyre ka qenë.  

 

Personit  që ia kam dhënë të hollat është këtu i akuzuari, të cilit nuk ia kam ditë emrin, 

as sot nuk ia di, të njëjtin e njoh vetëm në aspektin fizik, te momenti kur i njëjti më është 

paraqitur për të ofruar ndihmë erdhi si theksova më lartë që u prezentua se është nga fshati 

Leskoves, dhe mua më njeh si  punëtor të ujësjellësit, unë kam njoh dhe njoh shumë persona 

nga fshati Leskoves, andaj edhe nga kjo  edhe i besova. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 12.11.2018, i dëmtuari – dëshmitarit I.H, në vazhdim 

të deklaratës së tij nga data 06.06.2018,  deklaron: është e vërteta deklarata që e kam dhënë në 

shqyrtimin gjyqësor, sa i përket mos përputhjes se a e kam pasur hollat me vete dhe i kam 

dorëzuar drejt për drejt këtu të akuzuarit apo nuk i kam pasur me vete dhe kam shkuar te 

baxhanaku, e vërteta është që i kam  marrë këtu të holla te djali i baxhanakut në lokalin e 

shitjes së kafes “...”, pra ashtu siç e kam theksuar edhe në shqyrtimin gjyqësor. Ndërsa sa i 

përket faktit se këtë nuk e kam theksuar në polici, pra që kam shkuar tek djali i baxhanakut të 

marr këtë shumë, mua policia nuk më pyeti, në shqyrtimin gjyqësor prokurori i shtetit më 

parashtroj pyetje më detale dhe për këtë e theksova edhe rrethanën që kam shkuar tek djali i 

baxhanakut. Emrin dhe mbiemrin e saktë të të njëjtit kërkoj falje por nuk e di emrin e saktë, por 
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e di që mbiemrin e ka Bajrami dhe të gjithë e thirrin me pseudonimin ..., është nga fshati ..., 

Komuna e Prizrenit, ndërsa tani është me banim në Prizren në Lagjen ..., lokalin e kafes “...” e 

ka në .... Tek lokali për shitjen e kafes “...”, shkova me këtë person, këtu të akuzuarin (drejtohet 

me dorë në drejtim të akuzuarit të parë G.B).Po i kam marr.të hollat që i kam kërkuar nga djali 

i baxhanakut. Në momentin kur i kam kërkuar hua këtë shumë të hollave djalit të baxhanakut, i 

kam treguar arsyen se pse po i kërkoj këto të holla, i kam thënë që më duhen për të paguar në 

emër të ndihmave që do ti marr, dhe ate 5 metra kub dru, një thes sheqer, 200 kg miell si dhe 

sodë për larjen e teshave. Unë kam shkuar me këtu të akuzuarin që theksova më lart dhe një 

person tjetër që ka pasur rrobat e sigurimit privat, dhe ate me automjet, nga vendi ku jemi 

takuar deri pranë lokalit të djalit të baxhanakut. Unë kam hyrë brenda në lokal, i kam kërkuar 

të hollat nga djali i baxhanakut, ndërsa këtu i akuzuari së bashku me një person tjetër kanë 

pritur në rrugë në automjet. Me të akuzuarin ... në automjet ka qenë edhe një person, me të 

vërtet nuk ja di emrin, ka pasur rrobe të sigurimit civil, ka qenë pak më i shëndosh me trup, ka 

qenë një djalosh biond, rreth moshës 40 vjeçare, personi i dytë ka drejtuar automjetin, por a ka 

qenë këtu i akuzuari i dytë, (bënë me dorë në drejtim të akuzuarit S.Sh), a ka qenë ai apo jo, 

nuk mund të deklarohem, nuk më kujtohet për momentin, lloji i automjetit jo nuk më kujtohet, 

e di që ka qenë automjeti i vjetër. Të akuzuarin G.B, jo nuk e kam njohur më herët, kam 

theksuar edhe në deklaratën me datë 06.06.2018, që më është prezantuar që më njeh si punëtori 

i ujësjellësit, punëtori i të cilës kompani jam, se është nga fshati ..., dhe më njeh mua, dëshiron 

të më ndihmoj dhe në ndërkohë e ka ftuar në telefon një person dhe i njëjti pasi që erdhi ishte i 

veshur me uniforma të punëtorëve të sigurimit fizik mi kërkuan 50 euro, dhe më nuk i kam 

parë.  

 

Në fillim si më kanë ndalur kemi hypur në automjet, dhe deri te lokali “...”, i cili 

gjendet pas Qendrës tregtare “...”, kemi udhëtuar me automjet të cilin e ka drejtuar një person 

që e përshkrova më lart, aty i kam dhënë letërnjoftimin të akuzuarit ..., i cili e ka fotokopjuar të 

njëjtën, paraprakisht ka dal nga automjeti dhe është kthyer në ndërkohë, ndërsa fotokopjen e 

letërnjoftimit e ka marr shoku i tij dhe në anën e pasme të fotokopjes ka shënuar sasinë dhe 

llojin e ndihmave, mua ma kanë kthyer letërnjoftimin, i kam dhënë të hollat dhe jemi ndarë. 

Dua të theksoj edhe një herë përfundimisht që gjatë tërë kësaj kohe nuk kam vërejtur as 

mënyrën e ecjes, e as a ka qenë ecje e rregullt apo ka pasur ndonjë të metë, thjeshtë pasi që nuk 

i kam kushtuar rëndësinë kësaj. Po i sigurt jam që të hollat në shumë prej 50 Euro i kam dhënë 

këtu të akuzuarit .... Kam theksuar edhe në seancën e kaluar edhe në këtë seancë theksoj që nuk 

jam përqendruar dhe nuk më ka lënë përshtypje a ka pasur apo nuk ka pasur ndonjë të metë në 

ecje personi që i kam dhënë shumën prej 50 euro.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 17.12.2018, dëshmitari S.B, deklaron: po e di që buri i 

tezës time këtu i dëmtuari I.Aka qenë në lokalin tim të cekur më lart dhe më ka kërkuar 50,00 

euro në shërbim si hua që kur ta merr pensionin do ti mi kthej, dhe i njëjti këto para sipas 

njoftimit të tij i nevojiteshin për dy persona të cilët i kishin premtuar dru për dimër si dhe 

zarzavatet të ndryshme dimërore, nuk e di datën e saktë, por ka qenë 23 apo 24.nëntor 2016, 

dita kur buri i tezës time mi ka kërkuar këto të holla. Personat të cilëve buri i tezës time është 

dashur ti jap shumën prej 50,00 euro të cilën paraprakisht i kishte marr hua nga unë. Jo, nuk i 

kam parë, unë vetëm ja kam dhënë këtë shumë, kam qenë i zënë me disa konsumatorë – 

myshteri, i njëjti i ka marr ato të holla dhe ka dalë jashtë lokalit. I dëmtuari I.A mi ka kthyer të 

hollat të cilat ja kam huazuar po pas 2-3 dite i njëjti e ka marr pensionin dhe mi ka kthyer të 

hollat.  
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Po të dëmtuarin e kam burë të tezës, i njëjti jeton në bashkësi familjare me tezën time, 

bashkëshorten e tij, një djalë të martuar me bashkëshorten e tij dhe dy fëmijët të djalit, jetojnë 

në një bashkësi familjare, i dëmtuari e ka edhe një djalë tjetër i cili jeton në bashkësinë e vet 

familjare, buri i tezës dhe bashkëshortja e tij marrin pensione ndërsa djali i martuar është 

punëtor ndërtimtarie, gjendja e tyre materiale sipas mendimit tim nuk është e këndshme, kjo 

kur kësaj i shtohet që dëmtuari vuan nga një sëmundje kronike për të cilën paraprakisht ka 

pasur edhe ndërhyrje kirurgjike, andaj tani është nën terapinë, dhe duhet që vazhdimisht të 

furnizohet me medikamente mjekësore. Po në ditën kur të dëmtuarit i kam huazuar këto të 

holla, i njëjti tre ditë pas mi ka kthyer, siç theksova më lart pasi që e kishte marr pensionin, por 

pas një 3-4 dite pas kthimit i njëjti kishte ardhur në qytet dhe u kthye te unë në lokal dhe më 

tha e mor Ceco, ky është pseudonimi im, nuk më dhanë ndihmat e premtuara, në ditën kur ka 

ardhur në lokalin tim për të marr hua të hollat, e di se i dëmtuari më ka thënë janë dy persona të 

cilët po kërkojnë 50,00 euro të holla për transport për ndihma, por kush kanë qenë ata, për ato 

rrethana nuk e di, nuk mi ka treguar i dëmtuari, por e di që ka përmendur që janë në pyetje dy 

persona. Njoftimi me të njëjtit ka qenë ngase të dëmtuarin e kanë njohur pasi që kishte punuar 

paraprakisht para pensionit në ...  

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 17.12.2018 janë lexuar provat materiale dhe ate 

deklarata e të dëmtuarit I.Atë dhënë në Stacionin policor në Prizren me datë 30.11.2016, 

deklarata e të akuzuarit S.Sh, të dhënë në Stacionin policor në Prizren me datë 09.12.2016, 

raporti policor i oficerit i datës 30.11.2016, të përpiluar nga zyrtari policor me numër zyrtar ... 

sipas numrit të rastit ... të të njëjtës datë. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 16.01.2019 është lexuar prova materiale  dhe ate 

aktgjykimi i kësaj gjykate P.nr.345/17 të datës 05.10.2018, 

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 16.01.2019, i akuzuari G.B, deklaron: jo nuk është e 

vërtet. që me datë 24.11.2016, nga këtu i dëmtuari I.A të kem marr shumën prej 50 euro në 

emër të ndihmave që do të siguroj për të njëjtën. Jo nuk është e vërtet që parat prej 50 euro i 

kam marr nga i dëmtuari me arsyetimin se të njëjtit do ti sjell ndihma dhe parat për qëllimin e 

transportit. Unë edhe një herë theksoj që jam i pa fajshëm, sa i përket identifikimit të dëmtuarit 

në shqyrtimin gjyqësor, që është drejtuar në drejtimin tim që unë jam ai i cili ja kam marr të 

hollat, kjo nuk mund të qëndroj nga fakti se të njëjtin në shqyrtimin gjyqësor i kam parashtruar 

pyetje personi i cili ti ka marr të hollat a ka pasur ndonjë të mbetur në ecje, i dëmtuari është 

përgjigjur që nuk e ka vërejtur, e po ashtu dua ta njoftoj gjykatën që unë për këtë vepër jam 

liruar nga kjo gjykatë, pasi që prokurori i shtetit është tërhequr nga akuza, e për këtë gjykatës i 

parashtroj edhe aktakuzën PP.nr.3291/16 të datës 06.02.2017, si dhe aktgjykimin e kësaj 

gjykate P.nr.345/2017 të datës 05.10.2018 ,  

 

Jo nuk e njoh bashkë ekzekutuesin S.Sh. përveç këtij rasti jo nuk kemi pas.raste tjera ku 

ju së bashku të akuzuarin S.Sh të jemi akuzuar për vepra penale të natyrës së njëjtë për veç 

rastit që u theksua më lart. Jo nuk e di se si më njeh mua i akuzuari S.Sh, i njëjti ka dhënë atë 

deklaratë se më njeh mua, më ka cekur me emër dhe mbiemër ashtu siç thekson prokuroria dhe 

mund ta pyetni ate se si më njeh ai mua, unë personalisht nuk e njoh S.Sh.   

 

I akuzuari G.B deklaron në fund që kërkon lirimin e tij nga kjo aktakuzë me arsyetim si 

në deklaratën e tij si dhe i propozon gjykatës që të bëhet shikimi në aktgjykimin P.nr.345/2017 

të datës 05.10.2018 sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren PP.nr.3291/16 të datës 

06.02.2017, me të cilin aktgjykim edhe më është refuzuar aktakuza për këtë vepër penale për 

shkak të tërheqjes të prokurorit të shtetit.  
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Në shqyrtimin gjyqësor me datë 16.01.2019, i akuzuari S.Sh, në mbrojtjen e vet 

deklaron: po më kujtohet deklarata e dhënë në Stacionin policor në Prizren me datën 

09.12.2016,  pas leximit të të njëjtës në shqyrtim, dhe qëndroj pranë të njëjtës pasi që e kam 

nënshkruar vet. Të akuzuarin ... B, po e njoh si bashkë fshatar timin, pasi që të dy jemi nga 

fshati ..., Komuna  e Prizrenit, të akuzuarin G.B, e njoh që një kohë të gjatë, po kemi pasur 

edhe një rast tjetër kur  jemi akuzuar së bashku me këtu të akuzuarin G.B për ndonjë vepër 

tjetër penale, kemi pasur edhe një rast tjetër po në këtë gjykatë, dhe kjo çështje ka përfunduar 

me aktgjykimin e kësaj gjykate P.nr.345/17 të datës 05.10.2018 

 

Unë edhe një herë konstatoj dhe qëndroj pranë deklaratës si në polici që është vepra e 

njëjtë penale si në aktgjykim edhe deklarata e dhënë në polici. Edhe një herë theksoj që të 

akuzuarin G.Be njoh vetëm si bashkë fshatar nuk kam pasur kurrfarë shoqëri me te.   

 

Nga provat e administruara dhe të cekura më lartë, gjykata në mënyrë të plotë dhe të 

saktë ka vërtetuar në tërsi gjendjen faktike të përshkruar në dispozitiv të aktakuzës dhe ate në 

bazë të deklaratës të dëmtuarit I.H, i cili në mënyrë të qartë dhe mjaft të detajuar në mënyrë 

kronologjike  përshkruan tërë veprimet e të akuzuarve të cilët e kanë mashtruar, veçanrisht në 

mënyrë të qartë dhe mjaft të sigurt e ka identifikuar dhe e ka njohur të akuzuarin G.B, ku gjatë 

deklaratës së tij edhe në shqyrtimin kryesor me drejtimin e të akuzuarit të njëjtë bindshëm dhe 

në mënyrë të qartë e ka njohur të akuzuarin e cekur si personi i cili i është afruar dhe i cili i ka 

ofruar ndihmë me kusht që paraprakisht të paguaj shumën prej 50 Euro, dhe ate në emër të 

transportit, por i njëjti jo që nuk i ka ofruar ndihmat por i ka marrë 50 Euro dhe më nuk është 

paraqitur për të përmbushur obligimin e tij dhe ate të ndihmave, shumën paraprake kinse për 

transport, pra shumën e të hollave prej 50 Euro, i dëmtuari nuk i kishte me vehte, andaj i njëjti 

paraprakisht shkoi tek lokali i djalit të baxhanakut të tij S.B, tek lagja “...”, ku i njëjti e kishte 

lokalin dhe ushtronte veprimtarin e shitjes të kafes, i huazoi shumën prej 50 Euro, të cilat të 

njëjtit ja ktheu pasi e kishte marrë pensionin, 

 

Deklarata e të dëmtuarit në tërësin e saj përputhet pjesërisht edhe me deklaratën e 

dëshmitarit S.B, i cili në deklaratën e tij vërtetoi se derisa punonte në lokalin e tij “...”, në 

lagjen “...”, ku ushtron veprimtarin e shitjes të kafes, ka ardhur këtu i dëmtuari I.H, të cilin të 

njëjtin e ka burrë të tezës i cili i kishte kërkuar shumën prej 50 Euro në huazim për të paguar në 

emër të transportit për ndihma por këto ndihma sipas njoftimit të vet të dëmtuarit nuk i kishte 

marrë asnjëher dhe se i dëmtuari e kishte njoftuar se personat të cilat i kishin kërkuar 50 Euro, 

në emër të transportit të ndihmave nuk ja kishin sjell ndihmat e premtuara,   

 

Provave të cekura më lartë të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor gjykata në tërësi 

ju fali besimin pasi që të njëjtat janë identike dhe në përputhshmri të plotë me njëra tjetrën dhe 

si të tilla si tërësi vërtetojnë në tërësi gjendjen e plotë dhe të saktë faktike të përshkruar si në 

dispozitiv të aktakuzës, pasi të njëjtat përputhen edhe me provat materiale dhe ate deklarata e të 

dëmtuarit I.Atë dhënë në Stacionin policor në Prizren me datë 30.11.2016, deklarata e të 

akuzuarit S.Sh, të dhënë në Stacionin policor në Prizren me datë 09.12.2016, raporti policor i 

oficerit i datës 30.11.2016, të përpiluar nga zyrtari policor me numër zyrtar ... sipas numrit të 

rastit ... të të njëjtës datë dhe aktgjykimi i kësaj gjykate P.nr.345/17 të datës 05.10.2018, 

 

Deklaratës të akuzuarit G.B, të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor në mbrojtjen e vet i cili 

gjatë tërë deklaratës së tij në mbrojtjen e vet e mohoi kryerjen e veprës penale, por një 

deklarate të tillë të akuzuarit gjykata nuk ja fali besimin, ngase qëllimi i të njëjtit si për faktin e 
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cekur dhe po ashtu edhe gjatë deklaratës së tij të dhënë në mbrojtjen e vet, sipas mendimit të 

gjykatës është vetëm shmangija nga përgjegjësia penale dhe vepra e cila i vihet në barrë, 

konkretisht është shumë kontadiktore, e paqartë dhe mjaft e zbehtë dhe e pabazuara lidhur me 

momentin vendimtar të veprimit dhe atë të mashtimit, shkaktimit të veprës penale e cila është 

objekt i aktakuzës gjendja faktike e të së cilës është vërtetuar nga provat e administruara më 

lart si të dëmtuarit, dëshmitarit dhe provave materiale dhe bindëse për gjykatën pasi që të njëjta 

në tërësin e saj janë në përputhje të plotë me njëra tjetrën 

 

Mbrojtja e të akuzuarit G.B, është në kundërshtim edhe me deklaratën e të akuzuarit të 

dytë këtu bashkkryerësit S.Sh, i cili  në deklaratën e tij të dhënë në polici në detaje e 

përshkruan rastin se si ka ndodhur kryerja e kësaj vepre, me këndë e ka kryer, e pranë të së 

cilës deklaratë ka qëndruar edhe në këtë shqyrtim gjyqësor në mbrojtjen e tij të dhënë gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, andaj edhe gjykata mbrojtjes të tillë dhe deklaratës të dhënë në polici 

duhet të ja fal besimin sepse e njëjta deklaratë dhe mbrojtje është identike me dëshminë e 

dhënë nga i dëmtuari në këtë rast, në përshkrim të fakteve dhe rrethanave se si është kryer 

vepra penale dhe me kënd.  

 

Me rastin e marrjes të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, duke mos gjetur rrethana rënduese e si rrethanë lehtësuese janë marrë 

sjellja korrekte e tyre pas kryerjes së veprës penale, janë persona familjar, i akuzuari G.B, është 

baba i katër fëmijëve, ndërsa i akuzuari S.Sh, është baba i tre fëmijëve. në kuptim të 

dispozitave të nenit 74 gjykata vlerësoi rrethanat personale dhe karakterin e të akuzuave, 

moshën e të akuzuarve, bashkëpunimin e përgjithshëm të akuzuarve me gjykatën, si dhe 

sjelljen korrekte të tyre gjatë shqyrtimit si dhe pas veprës penale të shkaktuar, andaj gjykata ju 

hqiptoi të akuzuarve dënimet seilit veç e veç  dhe ate dënimin me gjobë në shumë prej 300 

(treqind) Euro, si dhe dënimin me kushtashtu qe ju vërteton dënimin me burg ne kohëzgjatje 

prej 1 (një) viti,  i cili dënim nuk do te ekzekutohet nëse të akuzuarit ne afatin e verifikimit prej 

2 (dy) viteve, nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nuk kryejnë vepër te re penale, 

duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë të tyre dhe se me këtë 

dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jenë më të kujdesshëm dhe do të 

përmbahen nga veprimet e tilla.  

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi 

në kuptim te nenit 450 dhe 451 të KPP.  

 

  

 

 

 

 

 

Vendimin mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontestin e rregullt civil, gjykata e bazoi në 

kuptim të nenit 463 të KPP-ës. 

 

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

 

     GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.529/2017 me datë 16.01.2019 
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Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari,  

Naxhis Sharani                                                                                                       Luan Berisha 

 

 

UDHËZIM  JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtës, Gjykatës së apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 

  

 

 


