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Numri i lëndës: 2018:029622 

Datë: 09.06.2020 

Numri i dokumentit:     00952329 

 

P.nr. 840/16 

 NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE NE PEJE – Departamenti i Përgjithshëm, sipas gjyqtarit 

Murat Hulaj, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore, në lëndën penale të pandehurve: F K nga 

fsh.R, K. Pejë , F G,  B B qe te dy nga K. P dhe M B nga F K,  për shkak të dyshimit të bazuar 

se si bashkëkryes  kanë kryer veprën penale, të mashtrimit, parashikua nga neni 335 par.1 e 

lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, duke vendosur sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore ne Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, PP/II nr.1704/2016 të datës  

28.09.2016, në seancën publike të shqyrtimit fillestar, të mbajtur me date 11.03.2020, në pranin 

e Prokurorit të Shtetit Lumturije Vuçetaj, të pandehurve  të përmendur dhe mbrojtësit të 

pandehurit F K, av. Taulant Broqi, te njëjtën ditë me dt. 11.03.2020, mori dhe publikisht 

shpalli, ndërsa me dt. 16.03.2020 përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të pandehurit, 

 

1. F K, i lindur më ...., në P, tani me banim në Fsh. R, K. Pejë, i biri i R K dhe nënës H K, 

e gjinisë K, ka numër pers. ...,i gjendjes së mesme ekonomike, i martuar, baba i një 

fëmijëve, me profesion vozitës, ka të kryer fakultetin juridik dhe komuNim masiv 

produksion, ka nr. tel.... shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i dënuar me parë për 

vepër te mashtrimit sipas aktgjykimit të kësaj gjykate, ndodhet në liri.  

 

2.  F G, i lindur më ... në P, ku edhe jeton në D, Rr. A H, nr..., me i biri i B G dhe nënës A 

G, e gjinisë P, ka numër pers. ..., i gjendjes së mesme ekonomike, ka të kryer shkollën e 

mesme të teknologjisë ushqimore dhe ka vazhduar me studime universitare por ende 

nuk i ka përfunduar, i martuar, baba i dy fëmijëve, me nr. tel...., punon si vozitës në një 

Fabrikë të Qeseve, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pa dënuar më parë 

,ndodhet në liri. 

 

3.  B B, e lindur më ... në GJ, ndërsa tani me  vendbanim në  P, në lagjen V (Kodra e 

Trimave), Rr. ..., drejtimi për P, e bija e E B dhe  nënës M B, e gjinisë Alshiqi, ka 

numër personal  ..., e gjendjes së mesme ekonomike, ka të kryer fakultetin e letërsisë 

shqipe, punon si ndihmës e kuzhiniere në Restoranti “R”, te Qafa, me nr. tel ... Beqare, 

Shqiptare ,Shtetase e Republikës së Kosovës, ndodhet në liri.  
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4. M B, e lindur më .. në B, ndërsa tani me banim në FK, Rr. ..., Hyrja e parë, Kati ..., nr. 

..., ka  numër personal  ..., e bija e M dhe nënës H e gjinisë A, studente në UBT-P, në 

drejtimin shkencat e ushqimit dhe bioteknologjisë, studente  në vitin e III-të, Beqare, e 

gjendjes së mesme ekonomike, ka  nr. tel..., Shqiptare Shtetase e Republikës së 

Kosovës, e pa dënuar më parë , ndodhet në liri.  

 

JANË FAJTOR 

 

Për shkak se: 

 

Me datë 23.07.2016 rreth orës 15;00 në  Rr. “ ...”, K. Pejë, në bashkëveprim me të miturat A.S 

dhe D.H, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, i mashtrojnë të 

dëmtuarit, N V, D E, A G etj...(sipas listave te donacionit), në atë mënyrë që pasi të pandehurit 

e lartë cekur kanë prezantuar, një kopje të një certifikate të OJQ-së “SH”, ku te njëjtit 

mbledhin të holla tek qytetarët e Komunës së Pejës, ku për të njëjtat nuk japin kuponë në emër 

të shoqatës, për të hollat e mbledhura i vendosin në portofola të tyre. 

 

 

- me çka në bashkëveprim kanë kryer vepër penale, mashtrimit, parashikuar nga neni 

335 par. 1, e  lidhur me nenin 31 të KPK-së. 

 
Andaj, gjykata te pandehurit konform nenit 7, 8 par. 1, 9, 10 par. 1, 17 par. 1, 21 par. 1 dhe 2, 41, 

42 par. 1 nën par. 1.1, 43 par. 1 nën par. 1.3, 46,47, 73, 74 par.1, dhe nenit , dhe 335 par. 1 e 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe nenit 245, 246, 248 par 1 dhe 4, 359, 360, 361, 365, 366, 

450 te KPPRK-se,  të pandehurve i shqipton: 

 

 

DËNIM ME GJOBË DHE BURGIMI 

                

 

1.-Te pandehurin e  parë- F K, me dënim gjobe, prej150(njëqind e pesëdhjetë) euro dhe dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 4(katër) muaj burgimi.  

2.-Te pandehurin  e  dytë- F G,  me dënim  gjobë  prej  100 (njëqind) euro, dhe dënim burgimi 

në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj burgimi. 

3.-Te pandehurën  e tretë -B B, me dënim gjobe prej 100 (njëqindte) euro, dhe dënim burgimi 

në kohëzgjatje prej 3(tre) muaj burgimi. 

4.-Te pandehurën e katërt-M B, me dënim gjobe prej 100 (njëqind) euro, dhe dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 3(tre) muaj burgimi. 

5.-Dënimi me gjobë dhe me burgim, ka për tu ekzekutuar, për secilin të  pandehur si në pikat 

1,2,3,4 të këtij diapozitivi  në afat prej 30(tridhjetë) ditësh,  pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. 
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6. Në përputhje me nenin 47 të KPK-ës, e më pëlqimin e të pandehurve 1,2,3,4, përveç gjobës 

së përcaktuar, dënimi me burgim, për secilin të pandehur është  zëvendësuar më dënim me 

gjobë  dhe atë: 

- Dënimi me burgim prej 4 (katër) muajve, për F Kn në dënim me gjobe në shumë                        

prej 300 (treqind euro). 

- Dënimi me burgim prej 3 (tre) muajve, për F Gn, në dënim me gjobë, në shumë  prej 150 

(njëqind e pesëdhjetë euro). 

- Dënimi me burgim prej 3 (tre) muajve, për B B në dënim me gjobë në shumë prej 150 

(njëqind e pesëdhjetë euro). 

- Dënimi me burgim prej 3 (tre) muajve për M B në dënim me gjobë në shumë prej 100 

(njëqind  euro). 

Pas unifikimit të dënimeve komulative, të dënimeve të shqiptua me gjobë dhe ati të 

zëvendësuar nga burgi me gjobë të pandehurit  i: 

 

G  J  Y  K  O N  

 

1.Te pandehurin e  parë- F K, me dënim gjobe, prej450(katërqind pesëdhjetë)e euro.  

2.Te pandehurin  e  dytë- F G,  me dënim gjobe  prej  250(dyqind e pesëdhjetë) euro. 

3.Te pandehurën  e tretë -B B, me dënim gjobe prej 250(dyqind epesëdhjetë)euro. 

4.-Te pandehurën e katërt-M B, me dënim gjobe prej 200(dyqind euro) euro, 

5.-Dënimi me gjobë, ka për tu ekzekutuar, për secilin të  pandehur si në pikat 1,2,3,4 pas 

bashkimit të dënimeve me gjobë (referu pjesës Gjykon),në afat prej 30(tridhjetë) ditësh,  pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

6.-Nëse te  pandehurit, 1, 2, 3, dhe 4, nuk i ekzekutojnë dënimet e gjobave të cekura për secilin 

veçmas si më lartë, refuzoi, apo dështoni  ta paguaj dënimin me gjobë,  atëherë, gjykata, këto 

dënime, do ti zëvendësoj me dënim burgimi  dhe atë: për të pandehurin e 1.F Kn - në 

kohëzgjatje prej 22(njëzet e dy) ditësh burgim, për të panda. 2.F Gn- në kohëzgjatje prej 

12(dymbëdhjetë)ditësh burgimi, për të pand.3.B B- në kohëzgjatje prej 12 

(dymbëdhjetë)ditësh burgimi, ndërsa për të pandehurën e katërt 4.M B, në kohëzgjatje prej 10 

(dhjetë) ditësh, duke llogaritur një ditë qëndrimi në burg, shumën  prej 20(njëzet) euro. 

 

7. Konfiskohet dobia pasurore e përfituar me vepër penale të mashtrimit në shumën  e 

përgjithshme prej 216.46 euro, sipas tri dëftesave të datës 23.07.2016, mbi sekuestrimin-

konfiskimin e pronës për numër te rastit ... sipas listës bashkangjitëse të emrave të dhuruesve, e 

më të cilën pasuri  të konfiskuar, URDHËROHET –Agjensionit për Administrimin e Pasurisë 

së Sekuestruar ose të Konfiskuar qe të administroj dhe të përkujdeset në përputhje me 

autorizimet ligjore pasi qe aktgjykimi të bëhet i plotfuqishëm.  
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8.- Të pandehurit 1,2,3, secili veç e veç obligohen që në emër të shpenzimeve të procedurës 

penale të paguajnë paushallin gjyqësor në shumë prej 30 (tridhjetë) euro, ndërsa në emër të 

kompensimit të viktimave të krimit shumën nga 30 (tridhjetë) euro përderisa e pandehura e 

katërt M B, gjykata e liroi nga shpenzimet për shkak se e njëjta është studente.  

 

9.-Të dëmtuarit, N V, D E, A G, për kërkesën pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

civile-juridik,   

 

10.- E të gjitha këto në aftë prej 15 ditësh  pasi aktgjykimi të merr formën e prerë.  

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore ne Peje – Departamenti i përgjithshëm, ka ngrit aktakuzë PP/II 

nr.1704/2016 të datës  28.09.2016, ndaj te pandehurve, F K nga fsh.R, K. Pejë , F G,  B B qe te 

dy nga K. P dhe M B nga Fushë Kosovë,  për shkak të dyshimit të bazuar se si bashkë kryes  

kanë kryer veprën penale te mashtrimit, parashikuar nga neni 335 par.1 e lidhur me nenin 31 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës.  

 

Gjykata mbajti shqyrtimin fillestar me date 11.03.2020, ne pranin e Prokurores së Shtetit, 

Lumturije Vuqetaj, te pandehurve F K, F G,  B B dhe M B si dhe av. Taulant Broqit ,mbrojtës i 

të pandehurit F K. 

 

 Pas leximit te aktakuzës nga ana e prokurorit te shtetit që të gjithë të pandehurit, secili veç e 

veç u deklaruan fajtore, duke pranuar kështu fajësinë për veprën penale sipas aktakuzës. 

 

Pas deklarimit te pandehurve se e pranojn fajësinë,  prokurorja e shtetit deklaroj; Pasi që të 

gjithë të pandehurit, secili veç e veç, e bënë pranimin e fajësisë, për veprën që janë akuzuar si 

bashkryes të veprës penale të mashtrimit , e të cilin pranim e bënë në menyë vullnetshëm, pa 

presion, të vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë, i propozoj, gjykatës që ta bëjë, 

aprovimin e pranimit të fajësisë. Krahas shtoj se pasi që nuk ka fjalë përfundimtare dhe se të 

dëmtuarit në lista të donacioneve janë të shumtë dhe pa adresa e me që shuma e përfituar nga 

vepra penale ka shumën 216.46 euro, i propozoj gjykatës që kjo shumë të urdhërohet policia që 

këto mjete të derdhen në Buxhetin e Kosovës, pasi që ka shumë të dëmtuar dhe të pa 

specifikuar. 

 

Mbrojtësit të pandehurit F Kt, av. Taulant Broqi në lidhje me fajësinë  qe e bëri klienti i tij, 

gjykatës i deklaroi se pajtohem me pranimin e fajësisë qe klienti imë F e deklaroj, duke theksua 

se këtë deklarim e ka bërë me vullnet dhe pasi që paraprakisht jemi konsultu, para se të vim në 

seancë. Kërkon nga gjykata qe të pranon fajësinë e tij, sepse është e vullnetshme dhe pa 

ndërhyrje të askujt. 

 

Gjykata konstatoj se te pandehurit/pandehurat, pranuan fajësinë ne mënyre vullnetare dhe pa 

asnjë presion. Te pand/ pandehurat janë te vetëdijshme për pasojat e pranimit te fajësisë, si dhe 

te gjitha kërkesat nga neni 248 par. 1 te KPPRK-se janë përmbushur.  

 

Duke pas parasysh se gjykata ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurit/pandehurat dhe ka vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 par.1 pika 

1.1, 1.2 dhe 1.3 të KPPRK-së, si dhe faktin se janë plotësuar kushte nga neni 248 par. 4 të 

KPPRK-së, atëherë ne ketë çështje penale nuk është zbatuar procedura e provave, por gjykata 
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pas deklarimit të pandehurve se e pranoin fajësinë, gjykata ka vazhduar me shqiptimin e 

dënimit. 

 

Me faktet e ofruara si dhe me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve/ pandehurave është 

vërtetuar gjendja faktike si në dispozitiv te këtij aktgjykimi. Nga gjendja e vërtetuar faktike si 

është përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit, pa dyshim rrjedh se në veprimet e të 

pandehurve/pandehurave F K, F G,  B B dhe M B, qëndrojnë të gjitha elementet e veprës 

penale te kryer ne bashkëveprim te mashtrimit parashikuar nga neni 335 par. 1 lidhur me nenin 

31 të KPRK-së. 

 

Sa i përket fajësisë gjykata ka gjetur se te tekë të  pandehurit/pandehurat ka ekzistuar dashja që 

veprën penale ta kryejnë në mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit pasi që te 

pandehurit kane qenë te vetëdijshëm për veprën e kryer dhe e kane dëshiruar kryerjen e saj. 

 

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqit rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë 

përgjegjësin penale të pandehurave, kështu që te njëjtat janë penalisht përgjegjëse.  

 

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat  

lehtësuese dhe renduese ne kuptim te nenit 64 par. 1 te KPK-se. Kështu si rrethana lehtësuese 

për te pandehurit 2,3,4, gjykata ka vlerësuar faktin se te njëjtat më parë kishin sjellje korrekte 

dhe nuk kishin rënë asnjëherë ne konflikt me ligjin me përjashtim se i pandehuri F vetë u 

deklarua se kishte ra ndeshë me ligjin për vepër te ngjashme dhe ishte gjykuar nga gjykata e 

Pejës .Përndryshe qe të gjithë të pandehurit shprehen keqardhje për veprën qe ka ndodhur. 

Gjatë gjykimit treguan sjellje korrekte gjatë shqyrtimit gjyqësor ku edhe deklaruan fajësinë pa 

hezitime duke shprehur keqardhje dhe pendime dukë u ndier i përgjegjshëm për veprimet e tyre 

dhe duke shpreh keqardhje për veprën qe e kane kryer. Gjithashtu për te pandehurit Flurim , 

meqenëse e njëjta ishte shtatzënë gjykata e konsideroj si rrethane lehtësuese. Këto rrethana kjo 

gjykatë i ka pranuar si rrethana lehtësuese ne dobi te pandehurit. Si rrethana posaçërisht 

rënduese gjykata nuk gjeti.  

 

Andaj, duke vlerësuar këto rrethana, Gjykata ne kuptim te nenit 64 par. 1 te KPK-se te 

pandehurit i gjykoj si ne diapozitiv te këtij aktgjykimit, me te cilin do te arrihet qëllimi i 

dënimit.  

 

Gjykata ka ardhur ne përfundim se dënimi i shqiptuar te pandehurave është ne përputhje me 

shkallen e përgjegjësisë penale te tyre dhe me intensitetin e rrezikimit te vlerave te mbrojtura te 

shoqërisë. Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do të shërbej për arritjen e 

qëllimit të dënimit në pengimin e të pandehurve në kryerjen e veprave penale në të ardhmen, 

por ai do të ndikoj edhe si preventive e përgjithshme për personat tjerë që të përmbahen nga 

kryerja e veprave penale në përputhje me nenin 34 të KPPK-së. 

 

Gjykata e shqyrtoj  propozimin e prokurores së shtetit, përshkruar si më lart, pas dhënies se 

mendimit për fajësinë e të pandehurve, e cila  shtoj se, meqë nuk ka fjalë përfundimtare, të 

dëmtuarit në lista të donacioneve janë të shumtë, pa adresa e me që shuma e përfituar nga vepra 

penale kap shumën 216.46 euro, i propozoj, gjykatës, që për ketë shumë të urdhërohet policia, 

që këto mjete të derdhen në Buxhetin e Kosovës, pasi që ka shumë të dëmtuar dhe të pa 

specifikuar.  

Pas shqyrtimit dhe analizimit të propozimit të shprehur në seancën e shqyrtimit fillestar, si 

gjyqtar kam vlerësuar se një propozim i tillë  duhet Refuzuar si të pa bazua, sa I përket 

prokurores se shtetit, qe mjetet të  derdhen në Buxhetin e Republikës së Kosovës, pasi qe ka 
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shumë persona në listën e dhuruesve nuk ka mbështetje arsyetuese. Gjykata duke u përkujdesur 

sipas detyrës zyrtare e pas parasysh se tani në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë ekziston 

Agjensionit për Administrimin e Pasurisë së sekuestruar apo të konfiskuar I cili për mision të 

vetin kanë administrimin dhe menaxhimin e pronave të paluajtshme dhe atyre të luajtshme të 

përfituar  si rezultat i veprave penale apo përfitimeve tjera të kundërligjshme, e që I 

nënshtrohen konfiskimit për shkak të përfitimeve jo ligjore,  bazua në mandatin ligjor të këtij 

Agjensionit qe e ka në saje të  Ligjit Nr.05/L-049, I hyrë në fuqi në vitin 2016 dhe është 

kompetent për përkujdesjen, shitjen, mirëmbajtjen etj. si organ i autorizuar në kudër  të MD., e 

qe në të ardhmen eventualisht palët e dëmtuara  në afatin ligjor mund të kërkojnë kthimin e 

tyre. 

Në përputhje me nenin 284 par.1 të KPK-ës, si gjyqtar individual i kësaj çështje mora vendim 

qe dobia pasurore e përfituar më vepër penale  në shumë prej 216,46 euro, të Konfiskohet dhe 

në bazë të  Ligjit Nr.05/L-049 të hyrë në fuqi në vitin 2016, I cili I jep mandate ligjor 

Agjensionit për Administrimin e Pasurisë se sekuestruar-konfiskuar, është URDHËRUAR, 

agjensionit  në fjalë që të admistroj në bazë të kompetencave ligjor për shumën e konfiskuar 

dhe atë pasi qe aktgjykimi ta merre formën e prerë. 

Mbi këto rrethana të cekura për gjykatën mbizotëroi arsye ligjore që të veprohet në këtë 

mënyrë ngase vepra penale e mashtrimit është krye nga të pandehurit me saje të dobisë 

pasurore të cekur prej 216.46 euro, e bazu në tri dëftesat mbi konfiskimin e pronës(parave) të 

sekuestruar nga zyrtaret policor me datë 23.07.2016. 

-Duke u bazuar ne nenin 450 par. 1 dhe 2 nen par. 2.6 te KPPRK-se, gjykata ka përcaktuar 

shpenzimet e procedurës penale për paushallin gjyqësor në shumë prej 30 euro, për të tre të 

pandehurit  veç e veç, duke u bazuar ne shpenzimet qe janë shkaktuar nga fillimi i kësaj 

procedure e deri ne përfundimin e saj.  

 

-Vendimin për taksen, për kompensimin e viktimave të krimit, gjykata ndaj te pandehurit-ës,  F 

Kn, F Gn dhe B B, e mori ne përputhje me  nenit 39 par.1,2,3 pika.3.1 të Ligjit për kompensim 

e viktimave të krimit, duke e obliguar të pandehurit veçmas  ta paguajnë   shumën nga 30€, në 

afat prej 15( pesëmbëdhjetë) ditësh, pasi qe aktgjykimi të bëhet i plotfuqishëm. 

-Vendimin për zëvendësimin e dënimit ndaj të pandehurve, nga burgu në gjobë, gjykata e mori 

në përputhje me nenin 47 të KPK-ës, e pas marrjes së pëlqimit nga ana e të pandehurve pas 

shpalljes së aktgjykimit burimor duke përpiluar procesverbal shtesë te njëjtën ditë. 

 

-Gjykata  vendimin për lirimin e të pandehurës, M B, nga shpenzimet e procedurës penale, e  

mori në përputhje me nenin 453 par.4,  të KPPRK-së, pasi që e pandehura, është studente e 

vitit të III-të, pranë AAB
1
-Prishtinë, në drejtimin shkencat e ushqimit dhe bioteknologjis, dhe e 

njëjta nuk realizon asnjë të ardhëm sepse është e pa punë. Shkollimi i saj ndihmohet nga prindi 

i cili punon si sekuriti.  

 

-Komfor nenit 463 par. 1 dhe 3 te KPPRK-së, të dëmtuarit, N V, D E, A G, për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike, udhëzohet ne kontest të rregullt civilo-juridik. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 370 të KPPRK-së është vendosur si në 

diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

                                                 
1
 Shih kartonin si student te Mirjeta Berishes me numër të dosjes 2017/2018 dhe dt. Bashkangjitur në shkresa të 

lëndës. 
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GJYKATA THEMELORE NË PEJË,  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.840/16 më datë 16.03.2020 

 

Zyrtarja Ligjore                           Gjyqtari Gjykues,  

__________________                                                                 _________________

                                                                                                                                  

Ylberza Gllogjani                             Dr.sc. Murat Hulaj 

  

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 
Kundër këtij aktgjykimi palët kanë te drejte te parashtrojnë  

ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes. Ankesa i dërgohet  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj Gjykate. 

 

 


