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Numri i lëndës: 2018:054844 

Datë: 13.11.2020 

Numri i dokumentit:     01269598 

    

 P.nr.195/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA MALISHEVË, Divizioni penal, me 

gjyqtarin e vetëm gjykues Lulzim Paçarizi, dhe me sekretaren juridike Behije Karaçica, në 

çështjen penale ndaj të akuzuarit Xh. K., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje dëmtim i 

të drejtave pronësore të personit tjetër nga neni 344 par.1 dhe 2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së 

(Kodi nr.04/L-082), i akuzuar sipas aktakuzës PP.nr.719/2018 të dt. 03.09.2018, e plotësuar me 

dt.04.03.2020, pas mbajtjes të shqyrtimit fillestar, ku  prezent ishin Prokurori i shtetit Armend 

Zenelaj, si dhe i akuzuari Xh. K. me mbrojtësin e tij av. N. K.me autorizim në shkresat e lëndës, 

me dt. 04.11.2020 shpallë këtë, ndërsa me dt.13.11.2020 përpilon këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I AKUZUARI: Xh. K., nga i ati H. dhe e ëma Sh. e lindjes T., i lindur më datën ... në 

fshatin Ll., Komuna e Malishevës, me nr.personal ...., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,  

i martuar, i ati i 5 fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, punëtor, i gjendjes së mesme 

ekonomike.  

 

Ë S H T Ë    F A J T O R  

 

Për shkak se me datë të pacaktuar të vitit ... deri në Janar të vitit ... me qëllim të pengimit 

të realizimit të së drejtës pronësore, tjetërsojnë dhe marrin sendin në pronën e tyre në të cilën 

personi tjetër ka të drejtën e pengut, hipotekën apo të drejtën e shfrytëzimit, ashtu që pasi i 

akuzuari Xh.K. merre nga e dëmtuara K. R. i K.- Dega në M. shumën në emër të kredisë prej ... 

euro me dt.05.09.2012, me marrëveshjen mbi pengun duke dhënë automjetin e tipit M. D.Ch., 

me numër shasie ...., viti i prodhimit ..., me targa regj. ...., pronë e të akuzuarit I. M. në atë mënyrë 

i akuzuari X.K. nuk e ka bërë pagesën e kontraktuar në total sipas afatit të paraparë me të 

dëmtuarën K., ndërsa i akuzuari I. M. po ashtu nuk i përmbahet kontratës mbi pengun me të 

dëmtuarën, ku veturën e lënë peng si të tijën në cilësi garantimi e kishte shitur gjatë periudhës 

...deri në Janar të vitit ..., për çka më pas kjo veturë nga personi që e kishte blerë i ishte shitur 

gjatë kësaj periudhe të akuzuarit Xh. K., ashtu që me këtë veprim të njëjtit të marrur vesh mes 

vete dhe në bashkëkryerje i kanë shkaktuar të dëmtuarës K.R. i K., dëmtim të të drejtave 

pronësore në dëm të përgjithshme prej ... Euro si dhe shpenzimet e përmbarimit 497.20 Euro. 

 

-me çka ka kryer veprën penale në bashkëkryerje dëmtim i të drejtave pronësore të 

përsonit tjetër nga neni 344 par. 1 dhe 2 lidhur me nenin 31  të  KPRK-së (Kodit nr.04/L-082). 
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Andaj gjykata konform nenit 4, 7, 17, 38, 39, 40, 43 dhe nenit 69 të KPRK-së (Kodit 

nr.06/L-074)  si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovë të njëjtin:  

 

E    G J  Y K O N 

 

Me Dënimin me Gjobë në lartësi prej 300 € (treqind) euro, të cilën shumë i akuzuari 

është i obliguar që ta paguaj në xhirollogarinë  e kësaj gjykate në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën dënimi i shqiptuar më gjobë do të 

zëvendësohet me dënim burgu në kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, duke llogaritur 

çdo 20 euro në një ditë burgu. 

 

E dëmtuara K. R. i K.- P., lidhur me kërkesën pasurore juridike udhëzohet në kontestin 

e rregullt civil. 

 

 Obligohet i akuzuari në emër të paushallit gjyqësor gjykatës t`ia paguajnë shumën prej 

30 euro, si dhe shumën prej 30 euro për programin mbi kompensimin e viktimave të krimit,  

ndërsa shpenzime të procedurës penale nuk ka pasur. Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën ekzekutimi do të behet me detyrim. 

 

A r s y e t i m 

 

1. Ecuria e procedurës penale 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë, me aktakuzën PP.nr.719/2018 të dt. 03.09.2018, e 

plotësuar me dt.04.03.2020, ka akuzuar Xh. K. dhe I. M., për shkak të veprës penale 

bashkëkryerje dëmtim i të drejtave pronësore të personit tjetër nga neni 344 par.1 dhe 2 lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së (Kodi nr.04/L-082) të KPRK-së, duke i propozuar gjykatës që pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor si dhe administrimit të provave, të akuzuarin ta shpall fajtor dhe 

ta dënoj në bazë të ligjit. 

 

 Me qëllim të efikasitetit të procedurës penale është veçuar procedura penale ndaj të 

akuzuarit Xh. K. sipas aktvendimit P.nr.332/18 të dt. 31.10.2020, ndërsa ndaj të akuzuarit I.M. 

ka përfunduar çështja. 

 

Gjykata ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar me dt. 04.11.2020, ku prezent kanë qenë 

përfaqësuesi i akuzës, prokurori i shtetit Armend Zenelaj, i akuzuari Xh.K. së bashku me 

mbrojtësin e tij av. N. K., andaj ka pasur kushte për mbajtjen e shqyrtimit fillestar. 

 

I pandehuri në shqyrtimin fillestar është deklaruar i fajshëm për veprën penale për të cilën 

ngarkohet, duke shtuar se me vjen keq për rastin i cili ka ndodhur, por kjo ka ndodhur pasi që 

unë kam qenë jashtë vendit në I., ndërsa sa i përket kredisë me njohuri të mija unë e di që e kam 

paguar dhe për këtë unë te e dëmtuara do të paraqitem me qëllim që të barazohem me borxhin 

që e kam pasur ndaj të dëmtuarës. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit Xh. K., av. N. K. në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se meqenëse 

i mbrojturi im e ka pranuar fajësinë, vullnetarisht edhe i njëjti është duke punuar jashtë vendit 

dhe për rrethana objektive nuk ka mundur që të jetë këtu, kërkojmë nga gjykata që ti merr 

parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese me rastin e shqiptimit të dënimit dhe ti shqiptohet një 

dënim sa më i butë. 
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Prokurori i shtetit Armend Zenelaj, në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se pranimi i 

fajësisë mbështetet në provat që gjenden në shkresat e lëndës dhe meqenëse i akuzuari e pranoj 

fajësinë, me rastin e shqiptimit të dënimit gjykata t’i ketë parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese 

dhe rënduese, dhe i akuzuari të shpallët fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 

Gjykata gjendjen e  këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i akuzuari  

i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për shkak të cilës gjykata nuk ka 

administruar provat, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga i akuzuari është 

bërë në pajtim me nenin 248 të KPPRK-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtari i vetëm gjykues 

konstatoj se i akuzuari i ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë 

vullnetarisht nga i akuzuari, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, 

në materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.  

 

3. Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë gjyqtari i vetëm gjykues ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike:  

 

- se i akuzuari me dashje ka kryer veprën penale në bashkëkryerje dëmtim i të drejtave 

pronësore të personit tjetër nga neni 344 par.1 dhe 2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së (Kodi 

nr.04/L-082) në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruara si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

4. Elementet e veprës penale 

 

 Në nenin 344 të KPRK-së( Kodi nr.04/L-082 ), par.1 është parashikuar se: “Kushdo që me 

qëllim të pengimit të realizimit të së drejtës pronësore, tjetërson, asgjëson ose merr sendin në 

pronën e tij, në të cilën personi tjetër ka të drejtën e pengut, hipotekës apo të drejtën e shfrytëzimit 

dhe me këtë i shkakton dëm personit të tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) 

vjet”, ndërsa në par.2 është parashikuar se: “Kushdo që me qëllim që të pengojë pagesën e borxhit 

kreditorit, gjatë ekzekutimit të detyrueshëm tjetërson, asgjëson ose fsheh pjesë të pasurisë dhe 

me këtë dëmton kreditorët, dënohet sipas paragrafit 1. të këtij neni” 

 Në nenin 31 të KPRK-së( Kodi nr.04/L-082 ) parashihet se: “Nëse dy apo më shumë 

persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ose 

thelbësisht duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është 

përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale”. 

 

5. Vendimi i gjyqtarit të vetëm gjykues 

 

 Duke u bazuar në këto që janë cekur me lartë, gjyqtari i vetëm gjykues të akuzuarin I. 

M. e ka shpallur fajtor për veprën penale për të cilën ngarkohet, ngase në veprimet e tij të 

përshkruara si në dispozitiv të aktgjykimit formohen të gjitha elementet e veprës penale 

bashkëkryerje dëmtim i të drejtave pronësore të personit tjetër nga neni 344 par. 1 dhe 2 lidhur 

me nenin 31  të  KPRK-së (Kodit nr.04/L-082), për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta gjykojë 

në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 
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Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit, gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 të KPRK-së (kodi nr.06/L-074), të cilat ndikojnë 

në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

rrethanat personale të akuzuarit, pranimin e fajësisë, pendimin e tij, punëtor, i ati i 5 fëmijëve, 

mbajtës i familjes prej 7 anëtarësh, më parë i padënuar, premtimin se në të ardhmen nuk do të 

kryej vepra penale, sjellja e tij korrekte në shqyrtim, kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese 

gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin me gjobë në shumën prej 300 (treqind) euro, të 

cilën shumë i akuzuari është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, në të kundërtën dënimi i shqiptuar me gjobë do të zëvendësohet 

në dënim burgu, dënim ky me të cilin do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 38 të KPRK-

së, dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale 

të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari. 

 

7. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

Vendimin mbi paushallin gjyqësor dhe shpenzimet e procedurës penale është marrë 

konform nenit 450  par.1 dhe 2 në lidhje me nenin 453 parg.1 të KPPK-së, vendimin mbi 

udhëzimin në kontestin civil gjykata e mbështeti ne nenin 463 par.1 dhe 3 të KPPK-së.  

 

Vendimi në emër të kompensimit të viktimave të krimit është marr konform nenit 39 

parg.3 nënparagrafi 3.1 të Ligjit nr.05/L036 për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

Me sa u tha me lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi  konform nenit 365 të 

Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA MALISHEVË  

P.nr.195/2020, me dt.04.11.2020. 

 

Sekretarja juridike        Gjyqtari i vetëm gjykues 

   Behije Karaçica                   Lulzim Paçarizi 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e marrjes së të njëjtit, nëpërmes kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 

 


