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Numri i lëndës: 2019:124333 

Datë: 08.04.2020 

Numri i dokumentit:     00903960 

 

P.nr.646/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTTRRI - Departamenti 

i Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, me 

procesmbajtësen Bahrije Smakolli, në çështjen penale kundër të pandehurit N. S. me vendbanim 

në Prishtinë rruga B, Hyrja 1/1, banes nr.2, për shkak të veprës penale Mashtrimi nga neni 335 

par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë-

Departamentit të Përgjithshëm PP.II.nr.4119/18 të datës 02.11.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar të datës 05.03.2020, në praninë e Prokurorit të Shtetit Arjan Xhema, të pandehurit N. S. 

dhe avokatit mbrojtës me autorizim av. Shqipron Zymeri, pas shpalljes së aktgjykimit me datë 

05.03.2020, me datë 08.04.2020 përpiloi, këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

I PANDEHURI: N. S. nga i ati H. e ëma S. e gjinisë H. i lindur me datë ..., në K./Skenderaj, 

tani me vendbanim në Prishtinë rruga B, Hyrja 1/1, banesë nr.2, me numër personal ..., ka të 

kryer shkollën fillore, punon në NNB “S.”, i martuar, prind i tre fëmijëve i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

                                                                    ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE: Me datë 14.02.2018, rreth orës 14:00, në restorant “Holiday” në Vushtrri, me qëllim të 

përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, me anë të paraqitjes së rreme të fakteve 

dhe duke i fshehur faktet, i shkakton dëm tani të dëmtuarit S. D., në vlerë prej 6500 Euro, ashtu 

që i dëmtuari është takuar në vendin e lartshënuar me tani të pandehurin N. të cilin e ka edhe 

djalë të dajës, si dhe me personin tjetër me emrin B. K. shtetas i Republikës së Shqipërisë, ku 

kanë arrit marrëveshje për shit blerjen e veturës Chrysler, ngjyrë e zezë, me targa 01-254-IH, në 

vlerë prej 6500 Euro dhe vetura pasi që të testohet, nga ana e të pandehurit nëse është në rregull, 

pas 10 ditës do të bëhet pagesa apo kthimi i veturës, ku i njëjti e kishte marr veturën, ku prej asaj 

date asnjëherë më s`është përgjigjur për pagesë, pastaj i pandehuri N. veturën në fjalë e shet – 

bën ndërrim me një person nga Skenderaj duke ndërruar veturën me një BMW dhe i merr 1000 

Euro para të gatshme. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Mashtrimi nga neni 335 par.1 të KPRK-së. 

Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit 4, 7, 17, 21, 41, 42, 43,  45, 46, 47, 73, 74 dhe 

nenit 335 par. 1 të KPRK-së dhe nenit 365, 450, 461 të KPPK-së, e 

 

GJ Y K O N 
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Me DËNIM ME BURG në kohëzgjatje prej 6 muaj të cilin dënim do ta mbajë pas 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. Ky dënim me burgim me pëlqimin e te pandehurit me rastin 

e shpalljes së këtij aktgjykimin i është zëvendësuar me gjobë dhe atë në shumë prej 2000 €, i cili 

dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në rast se i pandehuri nuk e 

paguan këtë dënim me gjobë, atëherë ky dënim me gjobë do të shndërrohet në dënim me burg, 

duke i caktuar të akuzuarit për çdo 20 € të dënimit me gjobë, nga një (1) ditë burgim. 

 

Me DËNIM ME GJOBË në shumë prej pesëqind euro (500 €), të cilin dënim do ta paguaj 

brenda afatit prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në rast se i pandehuri 

refuzon të paguaj këtë dënim me gjobë, atëherë ky dënim me gjobë do të shndërrohet në dënim 

me burg, duke i caktuar për çdo 20 € (njëzet euro) të dënimit me gjobë, nga 1 (një) ditë burgim.  

 

DETYROHET i pandehuri që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguaj shumën 

prej tridhjetë euro (30€).  

 

DETYROHET i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej pesëdhjetë 

euro (50€).  

 

Pala e dëmtuar ka hequr dorë nga e drejta e kompensimit të dëmit material dhe jo material. 

 

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi 

nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

                                                            A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Pjesa hyrëse e aktgjykimit të arsyetuar 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur PP.II.nr.4119/18 

të datës 02.11.2018  kundër të pandehurit N.S. për shkak të veprës penale Mashtrimi nga neni 

335 par.1 të KPRK-së. 

 

Pas sigurimit të të pandehurit përmes Letë rreshtimit te datës 10.05.2019, me datë 05.03.2020 ka 

mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar në të cilën seancë i pandehuri lidhur me fajësinë ka 

deklaruar se e pranon fajësinë, ndjehet i penduar për veprën e kryer dhe i premtoi gjykatës se 

nuk do të përsërisë veprën penale.  

 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Prokurori i shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit ka deklaruar se e pranon 

pranimin e fajësisë, njëherit gjykatës i ka propozuar që të bëj pranimin e fajësisë pasi që pranimi 

është bërë në mënyrë vullnetare dhe pas këshillimit me avokatin mbrojtës, se pranimi i fajësisë 

mbështet edhe në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe materialet e prezantuara nga 

prokuroria, i njëjti gjykatës i ka propozuar që të pandehurin ta shpallë fajtor dhe ta dënoj sipas 

ligjit duke marrë parasysh rrethanat rënduese dhe atë peshën e veprës penale, mënyra dhe 

rrethana e kryerjes, dashja e kryerësit, vlera e mbrojtur në rastin konkret, vepra ka qenë e 

orientuar në drejtim të pasurisë ndërsa si rrethanë lehtësuese të merret pranimi i fajësisë nga ana 

e të pandehurit. 
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I dëmtuari S. D. lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit ka deklaruar se e pranon 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, se janë familjarë me të pandehurin dhe se kanë arritur 

marrëveshje verbale me të pandehurin dhe prindin e tije dhe se i pandehuri ka filluar të bëjë 

kompensimin për dëmin e shkaktuar, gjithashtu i njëjti ka deklaruar se pas përmbushjes së 

kompensimit nuk do të kërkoj kompensim material dhe jo material lidhur me këtë çështje penale. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit av. Shqipron Zymeri lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurit ka deklaruar se meqenëse i pandehuri e pranon fajësinë gjykatës i propozoi që me 

rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata të merrë parasysh pranimin e fajësisë, 

marrëveshjen verbale me të dëmtuarin pasi që i pandehuri ka filluar të kompensoj dëmin e 

shkaktuar si dhe faktin se i pandehuri asnjëherë më parë nuk k ra ndesh me ligjin. 

 

 

Gjykata duke vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit ka gjetur se, pranimi i fajësisë 

ishte në pajtim me nenin 248 të KPPK-së pasi që, i pandehuri e kupton natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë bëhet vullnetarisht nga i pandehuri, se pranimi i fajësisë 

mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, se aktakuza nuk përmban ndonjë shkelje të 

qartë ligjore ose gabime faktike, që do të bënin të pamundur që gjykata të bëjë vlerësimin e 

pranimit të fajësisë nga i pandehuri.  

 

Provat e administruara dhe të vlerësuara në shqyrtimin gjyqësor 

 

Gjykata ka konstatuar se pranimi i fajësisë është i mbështetur edhe në provat materiale të cilat 

mbështesin aktakuzën dhe atë: Raportin fillestar të incidentit i datës 08.10.2018, Procesverbali 

mbi marrjen në pyetje të dëshmitarit - ankuesit H. G. datës 08.10.2018, Procesverbali mbi 

marrjen në pyetje të dëshmitarit - ankuesit Sabit Dervishi i datës 08.10.2018, foto 

dokumentacioni  (4) foto, procesverbal mbi intervistimin e dëshmitarit,Z. ., Procesverbali mbi 

marrjen në pyetje të dyshuarit i datës 09.10.2018, Raport i oficerit i datës 08.10.2018, Raport i 

oficerit i datës 09.10.2018, vërtetim mbi kthimin e sendeve i datës 09.10.2018, vërtetmi mbi 

kthimin e sendeve i datës 08.10.2018. Andaj mbi këtë bazë gjykata ka vlerësuar këto prova dhe 

deklarimet mbi pranimin e fajësisë i ka vlerësuar dhe pranuar. 

 

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh se kjo vepër penale është e 

sanksionuar dhe dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet, gjykata 

duke vlerësuar rrethanat lehtësuese dhe rënduese, ku si rrethanë rënduese kjo gjykatë ka gjetur 

shkallën e përgjegjësisë penale e që rezulton se i pandehuri këtë vepër penale e ka kryer me 

paramendim duke shfrytëzuar edhe pozitën e të dëmtuarit të cilin e kishte familjar, shkallën e 

lartë të pjesëmarrjes së tij në kryerjen e veprës penale, dëmin e shkaktuar ndaj palës së dëmtuar 

të gjitha këto rrethana konsistojnë në inkriminimin e të pandehurit në kryerjen e kësaj vepre 

penale. Si rrethanë lehtësuese gjykata ka gjetur pranimin e  fajësinë si dhe ka shprehur keqardhje 

për veprën e kryer ku i njëjti ka premtuar që nuk do të kryej më vepra të ngjashme ose të tjera 

penale, si dhe do të përmbush obligimin në raport me të dëmtuarin. 

 

Gjykata duke vlerësuar të gjitha këto rrethana ka gjetur se, edhe me këtë dënim të shqiptuar ndaj 

të pandehurit do të arrihet qëllimi i dënimit, që të parandalojë kryerësin nga kryerja e veprave 

tjera penale në të ardhmen, që i pandehuri në të ardhmen të ketë kujdes të shtuar, që të mos bie 

në kundërshtim me ligjin, dhe t’i parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale.  
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Vendimin për zëvendësimin e dënimit me burg me dënim me gjobë gjykata e ka marrë në bazë 

të nenit 47 të KPRK-së, ku është përcaktuar se, “Kur gjykata shqipton dënimin me burgim deri 

në gjashtë (6) muaj, gjykata njëkohësisht mund të vendosë që dënimi me burgim të zëvendësohet 

me dënim me gjobë, me pëlqimin e personit të dënuar”. 

 

Vendimin për taksën e kompensimit të viktimave të krimit gjykata e ka marrë në bazë të nenit 6 

paragrafi 1 pika 1.5 dhe nenin 39 par 3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-36 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 nën 

par 2.6 të KPP-së. 

 

Andaj, gjykata duke u bazuar në arsyet e lartshënuara ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.646/18, datë: 08.04.2020 

 

 

Procesmbajtësja                                                                                                     GJYQTARI  

Bahrije Smakolli                                                                                               Agron Maxhuni 

  

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit në Kosovë, në afat prej pesëmbëdhjete (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të 

aktgjykimit. Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate,  në kopje të mjaftueshme për palët dhe për 

gjykatën. 

 

 

 

 

 


