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Numri i lëndës: 2019:102060 

Datë: 28.02.2020 

Numri i dokumentit:     00807437 

 

PKR.nr.42/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti për Krime të Rënda -  trupi 

gjykues i përbërë nga gjyqtarët : Gëzim Pozhegu kryetar, Mizahir Shabani dhe Myfera Hoxha  

anëtarë, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Arbënore Basha, në çështjen penale kundër të  akuzuarit 

S.Sh., Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale Fajdeja nga neni 331 par.2 lidhur me par.1 të 

KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë-Departamenti për Krime të rënda, 

PP/I.nr.43/2019 të datës 28.06.2019, në seancat e shqyrtimeve gjyqësore të mbajtura me datat 

16.10.2019, 04.11.2019, 14.11.2019, 22.11.2019, 12.12.2019 dhe 23.12.2019, në pranin e Prokurorit 

të Shtetit, përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar Arif Morina avokat nga Rahoveci, të 

akuzuarit S.Sh., dhe mbrojtëses së tij Feride Xani, avokate nga Gjakova, me datë 26.12.2019, mori 

dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 28.02.2020, përpiloi këtë : 

 

 

A K T GJ Y K I M 

  

          

            I akuzuari S.SH., i biri i B. dhe nënës C., e gjinisë Z., data e lindjes..., Komuna e Gjakovës, 

numër personal ..., ka të kryer shkollën e mesme, i papunë, i martuar, baba i 1 fëmije, i gjendjes së 

mesme ekonomike, shqiptar  – shtetas i Republikës së Kosovës,  i dënuar më parë. 

 

 

Është  Fajtor 

 

 

Sepse në muajin dhjetor të vitit 2017 e deri me datën 10.05.2019 i pandehuri S.Sh. për vete ka 

pranuar shuma jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër duke 

shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare të personit të tillë, në atë mënyrë që për periudhën e cekur 

kohore i pandehuri S. i ka dhënë të dëmtuarit E.K., Komuna Rahovec shumën  prej 500 (pesëqind) 

euro,  ashtu që i dëmtuari është detyruar që për çdo dy javë ti japë nga 250 (dyqindepesëdhjetë) euro 

në emër të kamatës e që në total i dëmtuari përmes prindit të tij I., të pandehurit në muajin prill të vitit 

2018 i ka dhënë shumën prej 6.000,oo (gjashtëmijë) euro përkatësisht 500 (pesëqind) euro në emër të 

borxhit kryesor dhe 5.500,oo (pesëmijepesëqind) euro në emër të kamatës dhe se në muajin maj të 

viti 2018 po ashtu i dëmtuari nga i pandehuri ka marrë shumën prej 4.500,oo (katërmijepesëqind) 

euro me kamatë dhe se në emër të kësaj shume në muajin qershor të vitit 2018 i dëmtuari përmes 

prindit të tij I.K. ia jep të pandehurit shumën prej 9.000,oo (nëntëmijë) euro e që në total i dëmtuari të 

pandehurit në emër të kamatës i ka dhënë gjithsej 12.000,oo (dymbëdhjetëmijë) euro, mirëpo i 

pandehuri të dëmtuarit i ka kërkuar edhe 3.200,oo (tremijedyqind) euro në emër të kamatës, të holla 
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këto të cilat janë siguruar nga policia e Kosovës dhe atë përmes së masës së blerjes së simuluar të 

urdhëruar nga ana e gjykatës me urdhëresën nën Ppr.KR.nr.30/2019 të datës 08.05.2019.  

 

 

- Me çka ka kryer vepër penale Fajdeja nga neni 331 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

 

Andaj, Gjykata në kuptim të nenit 3, 6, 17, 21, 38, 42, 69, 70, 79, 92, neni 331 par.2 lidhur 

par. 1 të KPRK-së si dhe neneve 359 paragraf 2, 365, 366,368, 450, 463 të KPPK-së, të akuzuarin e     

 

 

GJ Y K O N 

 

 

Me dënim me gjobë në shumë prej 2.000,oo (dymijë) euro, të cilin dënim është i detyruar ta paguaj 

në afatin prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

dhe 

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim në bazë 

të nenit 79 llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 10.05.2019 deri më 07.11.2019 dhe 

koha e kaluar në arrest shtëpiak nga data 07.11.2019 gjer më 07.12.2019.  

 

Nëse dënimi me gjobë prej 2.000,oo €  nuk paguhet në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, i njëjti dënim i shndërrohet në dënim me burg në kohëzgjatje prej 

njëqind (100) ditësh, duke llogaritur njëzetë (20.00) €, për një (1) ditë burgim. 

 

Në kuptim të nenit 450 par.4 të KPPK-së, i akuzuari obligohet  që të paguajë shpenzimet procedurale 

penale në shumë prej njëzetepesë (25) €, dhe në emër të paushallit gjyqësor dhe shumën prej 

njëzetepesë (25) € si dhe nga pesëdhjetë (50) € në emër të kompensimit të viktimave të krimit, 

konform neni 39 par.3, nënpar.3.2 të Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, e cila shumë 

duhet paguar në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit. 

 

Konfiskohen të hollat në shumë prej 1.450,oo(njëmijekatërqindepesëdhjetë) €, 70(shtatëdhjetë)  CH, 

2o (njëztë) $, si dhe 20 (njëzetë) dinarë të Serbisë, si pasuri e përfituara nga vepra penale. 

 

I kthehet automjeti i sekuestruar përkohësisht Citroen Berlingo ngjyrë hiri me tabela të regj...., si dhe 

dy telefonat njëri Iphone tjetri tip LG.   

 

Pala e dëmtuar në kuptim të nenit 463 të KPPK-së, për realizimin  e dëmit material dhe jo material 

udhëzohet në kontestin civil. 

 

A r s y e t i m 

  

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë - Departamenti për Krime të Rënda, ka ngrit aktakuzë 

PP/I.nr.43/2019 të datës 28.06.2019, kundër të akuzuarit S.Sh., Komuna e Gjakovës, për shkak të 

veprës penale Fajdeja nga neni 331 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së.   

 

Në seancën fillestare të mbajtur në Gjykatën Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në 

Gjakovë, me datë 03.09.2019 i akuzuari nuk  e ka pranuar fajësinë. 
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I akuzuari gjatë shqyrtimit gjyqësor në seancën e mbajtur me  datë 04.11.2019, para trupit gjykues, 

është deklaruar i pafajshëm, ku pas kësaj, kryetari  i trupit gjykues ka vazhduar  me shqyrtimin 

gjyqësor në të cilën shqyrtim ka vendosur lidhur me kërkesën penalo-juridike të prokurorit të shtetit 

me përmbajtje si në aktakuzën e parashtruar. 

 

FJALA HYRËSE  

 

Prokurori  i shtetit  Ali Uka  në fjalën hyrëse ka deklaruar: Aktakuzën këtu të ngritur  kundre të 

akuzuarit S.Sh. nën PP/I.nr.43/2019 datë 28.06.2019 për vepër penale fajdeja nga neni 331 par.3 

lidhur me par.1.të KPRK-së, e kemi mbështetur  në këto prova materiale dhe formale. Provat 

materiale janë të cekura në mënyrë decidive në pjesën e propozimit të aktakuzës në faqen e dytë për 

të mos i cekur një nga një  e po ashtu edhe  nga dëshmia e dëshmitarit të dëmtuarit E.K., dëshmia e 

dëshmitarëve I.K., A.D., S.K. dhe Sh.K., ashtu që kemi gjetur se të gjitha këto prova të siguruara 

gjatë procedurës së hetimeve e të propozuara në aktakuzë janë më se të mjaftueshme dhe të njëjtat 

mbështesin përtej dyshimin e bazuar se këtu i akuzuari S.Sh., ka kryer veprën penale nga aktakuza. 

 

 Në fjalën hyrëse përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar av.Arif Morina nga 

Rahoveci ka deklaruar se e mbështesin aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë dhe të gjitha 

provat e parashtruara në aktakuzë, që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të 

provave i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. Deklarojë se i bashka ngjitemi ndjekjes 

penale po ashtu kërkojmë edhe kompensimin e dëmit material. 

 

 Në fjalën hyrëse i dëmtuari E.K. deklaron se  pajtohem me deklarimin e përfaqësuesit të 

autorizuar av. Arif Morinës dhe tjetër nuk kam çka të shtojë. 

 

Në fjalën hyrëse mbrojtësja e të akuzuarit S.Sh., av. Feride Xani. ka deklaruar: I mbrojturi 

im i akuzuar me aktakuzën  e PTH DKR në Gjakovë,  është akuzuar për veprën penale të fajdesë, 

gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor do të vërtetohet se kësaj aktakuze i kanë parapri parregullsi duke filluar 

që nga faza e hetimit e deri tek përpilimi i akuzës, këto parregullsi do të vërtetohen se nga dispozitivi 

faktik i akuzës ku prokurori pretendon se i dëmtuari  është dëmtuar në shumë prej 17.000,oo euro ku 

fillimisht thuhet se ka marrë 500 euro para me fajde dhe ka vazhduar, do të vërtetohet se kjo aktakuzë 

është e ngritur vetëm në bazë të deklarimeve të të dëmtuarve, gjatë këtij shqyrtim i gjyqësor do të 

vërtetohet se i mbrojturi im gjatë  tërë kësaj kohe  si është përshkruar ka qenë duke kërkuar vetëm një 

borxh të vetin, e ky fakt do të vërtetohet me administrimin e provave të propozuara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor. 

 

Në fjalën hyrëse i akuzuari S.Sh. ka deklaruar se  e mbështesë në tërësi fjalën hyrëse të 

mbrojtëses sime dhe nuk kam tjetër çka të shtojë. 

 

 

FJALA PËRFUNDIMTARE 

 

Prokurori i shtetit Ali Uka në fjalën përfundimtare, ka deklaruar : 

 

Se bëjë ri cilësimin juridik të veprës penale nga aktakuza dhe atë veprës penale fajdeja nga neni 331 

par.3  lidhur me par.1 të KPRK-së në veprën penale fajdeja nga neni 331 par.2 lidhur me par.1 të 

KPRK-së, meqenëse  dëmi i shkaktuar në këtë vepër penalen nuk e tejkalon shumën prej 25.000,oo €. 

Si rrjedhojë e këtij ri cilësimi i veprës penale nga aktakuza deklarojmë se ka ndryshuar gjendja 

faktike nga dispozitivi i aktakuzës ashtu që dispozitivi i ndryshuar dhe i plotësuar do të jetë : 

 

Për shkak se :  
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në muajin dhjetor të vitit 2017 e deri me datën 10.05.2019 i pandehuri S.Sh. për vete ka pranuar 

shuma jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër duke shfrytëzuar 

gjendjen e rëndë financiare të personit të tillë, në atë mënyrë që për periudhën e cekur kohore i 

pandehuri S. i ka dhënë të dëmtuarit E.K., Komuna Rahovec shumën  prej 500 (pesëqind) euro,  ashtu 

që i dëmtuari është detyruar që për çdo dy javë ti japë nga 250 (dyqindepesëdhjetë) euro në emër të 

kamatës e që në total i dëmtuari përmes prindit të tij I., të pandehurit në muajin prill të vitit 2018 i ka 

dhënë shumën prej 6.000,oo (gjashtëmijë) euro përkatësisht  500  (pesëqind) euro në emër të borxhit 

kryesor dhe 5.500,oo (pesëmijepesëqind) euro në emër të kamatës dhe se në muajin maj të viti 2018 

po ashtu i dëmtuari nga i pandehuri ka marrë shumën prej 4.500,oo (katërmijepesëqind) euro me 

kamatë dhe se në emër të kësaj shume në muajin qershor të vitit 2018 i dëmtuari përmes prindit të tij 

I.K. ia jep të pandehurit shumën prej 9.000,oo (nëntëmijë) euro e që në total i dëmtuari të pandehurit 

në emër të kamatës i ka dhënë gjithsej 12.000,oo (dymbëdhjetëmijë) euro, mirëpo i pandehuri të 

dëmtuarit i ka kërkuar edhe 3.200,oo (tremijedyqind) euro në emër të kamatës, të holla këto të cilat 

janë siguruar nga policia e Kosovës dhe atë përmes së masës së blerjes së simuluar të urdhëruar nga 

ana e gjykatës me urdhëresën nën Ppr.KR.nr.30/2019 të datës 08.05.2019.  

 

Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor verbal-publik në çështjen penale të të akuzuarit  S.Sh. i akuzuar për 

vepër penale fajdeja nga neni 331 par.2. lidhur me par.1 të KPRK-së me pa mëdyshje nga provat e 

administruara gjatë  këtij shqyrtimi gjyqësor dhe atë provat materiale, raporti i oficerit policor R.B. 

nga Njësiti për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrusion në Prizren me nr. 2019-KE-180 i datës 

10.05.2019, raportin mbi përgjimet telefonike të datës 08.05.2019 përkatësisht transkriptet mbi këto 

përgjime, vërtetimi mbi  sekuestrimin e përkohshëm të sendeve me nr. 2018-KE-180 i datës 

10.05.2019, raporti tjetër mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve me numër dhe datë të njëjtë, 

fotot e bankënotave të sekuestruara, nga raporti mbi caktimin e masës së fshehtë, blerje e simuluar i 

përpiluar nga NJHKEK në Prizren me datë 14.06.2019, urdhëresës mbi konfiskimin e përkohshëm të 

automjetit të të pandehurit si dhe të hollave 1.450 €, 70 CH, 2o$, si dhe 20 dinarë të Serbisë, shikimi i 

CD-ve nga audio-video incizimet nga masa e fshehtë-blerje e simuluar e sendit. Poashtu edhe provat 

formale  e që janë deklaratat e dëshmitarit-të dëmtuarit E.K., Komuna e Rahovecit, deklarata e 

dëshmitarit I.K., pjesërisht nga deklarata e dëshmitarëve A.D., S.K. dhe Sh.K., në tërësi u arrit që të 

provohet se në veprimet e të akuzuarit S.Sh. qëndrojnë të gjitha elementet qenësore të veprës penale 

fajdeja nga neni 331 par.2  lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj deklarojë se mbetem në tërësi pranë aktakuzës së ri cilësuar në këtë shqyrtim gjyqësor ashtu që 

i propozojë gjykatës që të njëjtin ta shpalli fajtor për veprën penale fajdeja nga neni 331 par.2 lidhur 

me par.1 të KPRK-së, ta dënojë sipas ligjit dhe ta obligojë në pagesën e shpenzimeve të procedurës 

penale. 

Po ashtu i propozojmë gjykatës ndaj të akuzuarit që t’i shqiptojë dënimin plotësues konfiskim i të 

hollave në shumë prej 1.450,oo €, 70 CH, 2o$, si dhe 20 dinarë të Serbisë. 

Propozojmë që automjeti cili i është konfiskuar të akuzuarit S.Sh. dhe atë i llojit Citroen Berlingo 

ngjyrë hiri me tabela të regj...., me numër të shasisë ...,  ti kthehet në posedim të akuzuarit meqenëse 

gjatë  shqyrtimit gjyqësor nuk është arrit që të provohet që automjeti në fjalë është blerë me parat e 

fituara nga vepra penale, po ashtu i  propozojmë që të akuzuarit ti kthehen në posedim edhe dy 

telefonat dhe atë njëri i tipit Iphone XS-MT9K2ZD/A, me numër serik ..., si dhe telefoni LG, Dual 

Sim me numër serik : CE... 

  

Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar av.Arif Morina, në fjalën përfundimtare ka deklaruar:  

I nderuar trup gjykues si përfaqësues i palës së dëmtuar në rastin konkret E.K. e mbështes në tërësi 

fjalën përfundimtare të prokurorit të shtetit dhe me këtë rast shtojë nga të gjitha provat materiale të 

cilat janë prezantuar pranë kësaj gjykate, gjatë administrimit të tyre në shqyrtimin gjyqësor kanë 

vërtetuar dëmin që iu është shkaktuar palës që unë e përfaqësojë në këtë rast. 

Andaj nga të gjitha këto kërkojë nga gjykata se nga të gjitha faktet dhe provat materiale të 

prezantuara  gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor të merren për bazë dhe që i akuzuari të shpallet fajtor dhe 
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të marrë dënimin e merituar. Po ashtu në bazë të  KPPK-së kërkojmë kompensim të dëmit në këtë 

rast. 

 

Mbrojtësja e  të akuzuarit S.Sh., av. Feride Xani në fjalën përfundimtare ka deklaruar, se fjalën 

përfundimtare e ka përgatitur me shkrim të cilën ia dorëzojë trupit gjykues dhe palëve në procedurë. 

 

I.GJENDJE E FAKTEVE  

 

Sipas aktakuzës, së Prokurorisë Themelore në Gjakovë PP/I.nr. 43/2019 të dt. 28.06.2019, i mbrojturi 

i saj dyshohet se në dhjetor të vitit 2017 e deri me dat.10.05.2019, i pandehuri S.Sh. për vete ka 

pranuar shuma jo proporcionale pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër duke shfrytëzuar 

gjendjen e tij financiare të personit të tillë në atë mënyrë që të dëmtuarit E.K., Komuna e Rahovecit 

ashtu që i dëmtuari është detyruar që çdo dy javë ti paguaj nga 250 euro kamat dhe se gjatë vitit 2018 

i pandehuri ka dhënë edhe dy herë tjera të holla me fajde të dëmtuarit ashtu që baba i të dëmtuarit ka 

paguar rreth 15.000 euro kamat, gjersa në vitin 2019 i dëmtuari ka paguar rreth 200 kamat mirëpo i 

pandehuri kishte kërkuar edhe 3200 euro , të cilat janë siguruar nga policia e Kosovës dhe atë përmes 

masës së blerjes së simuluar dhe atë me urdhër të Gjykatës nën Ppr.KR.nr.30/2019 të datës 

08.05.2019. 

Gjendja e fakteve të pakundërshtueshme sipas aktakuzës, kundrejt të akuzuarit S.Sh., lidhur me 

veprën penale e cila i vihet në barrë, është kjo: 

I akuzuari S.Sh., identifikohet me të dhëna personale siç ka konstatuar aktakuza , se i njëjti që është 

punëtor e kryefamiljar babai i një fëmije. 

Duke pasur parasysh periudhën dy vjeçare prokuroria pretendon se i dëmtuari është dëmtuar për 

shumën prej 17.000,oo €, pasi fillimisht i ka dhënë të holla në shumë prej 450 euro si dhe ka 

vazhduar të paguaj kamat prej 250 euro kamat në një periudhë të caktuar kohore në vitin 2018 në 

shumë prej 250 euro në javë. 

I. Nga përshkrimi faktik i dispozitivit, nuk mundet të konstatohet me saktësi se kur janë dhënë të 

hollat me fajde në shumë prej 500 euro, sa ka qenë dëmi për periudhën 2018, sa ka qenë dëmi i 

pretenduar për këtë vit si dhe me asnjë provë nuk e ka vërtetuar këtë fakt, si dhe për dëmin e 

shkaktuar nuk e ka mbështetur në asnjë provë të vetme përveç pretendimeve të të dëmtuarit deklarata 

e të cilit kanë ndryshuar dukshëm kur ka deklaruar në polici si dhe kur është deklaruar në Prokurorin  

Themelore në Gjakovë pra asnjë provë prokuroria nuk e ka vërtetuar dëmin që pretendohet se është 

shkaktuar. 

Pra këto janë lëshime shumë relevante nga se pa vërtetimin e këtyre paqartësive lidhur me dëmin e 

shkaktuar palës së dëmtuar, është vështir për të besuar se kjo aktakuzë dhe provat e propozuara janë 

të qëndrueshme nga pikëpamja ligjore  sepse është shkelur parimi i ligjshmërisë. 

 

Pos kësaj nëse analizojmë deponimet e dëshmitarëve asnjëri nga ata nuk i vërteton pretendimet e 

prokurorisë, ndërsa masa e blerjes së simuluar me dt. 08.05.2019 në asnjë moment nuk mund të 

vërtetohet roli i të pandehurit se cili ka qen roli i tij. 

 

I dëmtuari edhe vet nuk është i sigurt dhe ka dhënë dëshmi jo të qëndrueshme lidhur me dëmin dhe 

kamatën kinse të realizuara nga i pandehuri ku dukshëm i ka ndryshuar deklarimet lidhur me raportin 

në mes tij dhe të pandehurit se çfarë ka qenë dhe sa është vlera e saktë e dëmit dhe kamata fillimisht 

duke deklaruar ne deklaratën e dhënë në polici me dt. 06.05.2019 se citoi ‘’ Pyetje : Kur i kemi marrë 

të hollat me fajde nga S. me çfarë kamate i keni marr? , Përgjigje ‘’ Kur i kam marrë të hollat me 

fajde me ka thënë se do të paguaj nga 20% në muaj mirëpo Unë i kam paguar nga 250 euro në çdo dy 

javë që bie 100%. 

Ndërsa në deklarimin e tij në Prokurorinë Themelore në Gjakovë me dt. 10.06.2019 ka deklaruar se i 

ka marr në prezencë të shokut të tije Z.G. shumën prej 500 euro, për lartësi të kamatës nuk jemi marr 

vesh por ai ka kërkuar të holla në emër të kamatës për 500 euro çdo 10 ditë dhe ka vazhduar. 

Ndërsa në deklarimet e tij në gjykatë ka qenë mjaft kundërthënës me deklarimet e tij të mëparshme. 
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Pra cila është e vërteta këtu ku i dëmtuari brenda një përudhe mjaft të shkurtër kohore e ndërruar 

versionin e deklarimeve rrethe dëmit dhe kamatës edhe nën supozimin se ka ekzistuar vepra penale e 

pretenduar dëmi që shkaktohet nuk mund të harrohet aq lehtë kamata shumat e marra etj. 

Gjatë tërë këtij shqyrtimi gjyqësor të gjitha provat që prokuroria pretendon se i mbështesin faktet nga 

aktakuza e që kanë të bëjnë me të pandehurin S.Sh., janë të paqëndrueshme dhe nuk mund të 

konsiderohen si të rregullta. 

 

I pandehuri deklaron se asnjëherë nuk ka qenë në pyetje puna fajde por raporti i tyre ka qenë kërkimi 

borxhit nga shitja e teknikës së muzikës dhe shitja së automjetit Citroen Berlingo për çka ju kemi 

ofruar prova të mjaftueshme se ky raport shitblerje ka ekzistuar mes palëve këtu i pandehurit dhe i 

dëmtuari. 

Këto fakte të pakundërshtueshme apo të provuara , nuk do të thotë se vërtetojnë veprën penale për të 

cilën ngarkohet i mbrojturi im. 

Ne mendojmë se prokuroria në këtë drejtim përkatësisht, me rastin e vërtetimit të këtyre fakteve të 

pakundërshtueshme, nuk ka vepruar në pajtim me dispozitat nga neni 7 të KPPK-së[ t cilat dispozita e 

obligojnë edhe prokurorin me detyrimin për vërtetimin e plot dhe të saktë të fakteve , ka shkelur në 

masë të madhe detyrimin që rrjedhë nga dispozita nenit 47 të KPPK-së, që ka të bëjë me detyrimin e 

prokurorit të shtetit ndaj të pandehurit për nxjerrjen e analizuar provat si ato  që shkojnë në dobi apo 

dëme të pandehurit. 

Nuk i ka vlerësuar dhe analizuar fare faktet që vërtetojnë  edhe pafajësinë e të pandehurit. 

 

Provat e administruara dhe mbrojtja e të akuzuarit kanë vërtetuar edhe faktet që janë të 

kundërshtueshme, të kundërshtueshme për faktin se kemi vlerësime të ndryshme nga prokuroria e të 

cilat fakte vërtetojnë apo janë edhe elementet qenësore të figurës së veprës penale, të cilat do të i 

evidentojmë, në sa vijon:  

Faktet e kundërshtueshme, sipas mbrojtjes, edhe pas procedimit të provave ,  

1) Si fillimisht i mbrojturi im ka hyrë në një raport shitblerje me këtu të dëmtuarin E.gjë që u 

vërtetua  edhe nga gjatë këtij shqyrtimi. 

2) A është bindes deklarimi i të dëmtuarit pa pasur asnjë provë të vetme lidhur me marrje 

dhënien e të hollave në emër të fajdesë. 

3) Nëse me të vërtet ka ekzistuar fajdeja sa ka qenë kamata dhe a ekziston ndonjë provë mteriale 

sa ka pasur fajde. 

 

II. ANALIZA dhe VLERSIME  

 

Sa i përket fakteve të pakundërshtueshme, nuk do të ndalëm më tepër viç i kam elaboruar, mbrojtja 

do të ndalët vetëm në faktet e kundërshtueshme të cilat fakte , kanë ngritur shumë dilema rreth asaj se 

a mund të interpretohen dhe të trajtohen siç janë interpretuar dhe pretendohet, nga Prokuroria. 

Tani shtrohet pyetja se cilat veprime konkrete i ka ndërmarrë i akuzuari dhe cilat prova i vërtetojnë 

ato fakte apo veprime inkriminuese apo i pandehuri së bashku me të pandehurin tjetër. 

Pas administrimit të provave të propozuara si nga prokuroria dhe mbrojtja, asnjë nga veprimet 

inkriminuese që kanë të bëjnë me kryerjen e kësaj vepre nga i pandehuri, nuk janë vërtetuar përveç 

elementit të blerjes. 

Nga provat e kësaj çështje penale në asnjë mënyrë nuk rezulton se i pandehuri është kryesi i kësaj 

vepre sepse i njëjti nuk është bërë e qartë se a ka qenë duke kërkuar borxhin e dhënë apo kanë qenë 

në pyetje para të dhëna me fajde. 

I mbrojturi im nuk mohon faktin se gjatë periudhës kur pretendohet se është kryer vepra penale ka 

qenë në marrëdhënie shitblerje me të dëmtuarin e për këtë i kemi ofruar prova të mjaftueshme 

Gjykatës gjatë shqyrtimit kryesor. 

Prandaj, edhe pas administrimit të provave, faktet nga aktakuza  që i vihen në barrë të pandehurit, 

kanë mbetur të pa vërtetuara, kanë mbetur në nivelin e dyshimit apo të supozimeve. 
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Asnjë provë e administruar, nuk e vërtetuan asnjë çështje të ngritur, se i pandehuri a është kryes i 

veprës për të cilën akuzohet. 

Këto prova , jo vetëm që nuk ofruan asnjë të dhënë që kanë të bëjnë me faktin dhe elementet qenësorë 

të veprës penale por nuk ofruan asnjë të dhënë që do të vërtetonte faktin se i pandehuri ka kryer 

veprën e cila i vihet në barrë.  

Prandaj, edhe një herë po e përsërisë se prokuroria nuk ka arritur të i provoj faktet apo pretendimet e 

ngritura nga aktakuza sa i përket të mbrojturit tim, lus trupin gjykues që me rastin e vlerësimit dhe 

analizimit të provave të administruara, bindjen dhe konkludimet të i bazon në prova që janë 

administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe të merr një vendim lirues. 

 

I akuzuari S.Sh. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e përkrahi në tërësi fjalën 

përfundimtare të mbrojtëses sime dhe njeherit ka deklaruar se nuk ka çka atë shtojë më tepër. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor Gjykata i ka nxjerr të gjitha provat e duhura, ato i ka administruar 

dhe vlerësuar me vëmendje dhe pas vlerësimit të tyre të gjithanshëm secilës veç e veç e në lidhje 

reciproke me provat tjera  konform nenit 361 të KPPK-së, ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

 

I.GJENDJA E FAKTEVE 

 

Se i akuzuari S.Sh. në muajin dhjetor të vitit 2017 e deri me datën 10.05.2019 për vete ka pranuar 

shuma jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër duke shfrytëzuar 

gjendjen e rëndë financiare të personit të tillë, në atë mënyrë që për periudhën e cekur kohore i 

pandehuri S. i ka dhënë të dëmtuarit E.K., Komuna Rahovec shumën  prej 500 (pesëqind) euro, ashtu 

që i dëmtuari është detyruar që për çdo dy javë ti japë nga 250 (dyqindepesëdhjetë) euro në emër të 

kamatës e që në total i dëmtuari përmes prindit të tij I., të pandehurit në muajin prill të vitit 2018 i ka 

dhënë shumën prej 6.000,oo (gjashtëmijë) euro përkatësisht  500  (pesëqind) euro në emër të borxhit 

kryesor dhe 5.500,oo (pesëmijepesëqind) euro në emër të kamatës dhe se në muajin maj të viti 2018 

po ashtu i dëmtuari nga i pandehuri ka marrë shumën prej 4.500,oo (katërmijepesëqind) euro me 

kamatë dhe se në emër të kësaj shume në muajin qershor të vitit 2018 i dëmtuari përmes prindit të tij 

I.K. ia jep të pandehurit shumën prej 9.000,oo (nëntëmijë) euro e që në total i dëmtuari të pandehurit 

në emër të kamatës i ka dhënë gjithsej 12.000,oo (dymbëdhjetëmijë) euro, mirëpo i pandehuri të 

dëmtuarit i ka kërkuar edhe 3.200,oo (tremijedyqind) euro në emër të kamatës, të holla këto të cilat 

janë siguruar nga policia e Kosovës dhe atë përmes së masës së blerjes së simuluar të urdhëruar nga 

ana e gjykatës me urdhëresën nën Ppr.KR.nr.30/2019 të datës 08.05.2019. 

Me çka ka kryer veprën penale fajdeja nga neni 331 par.2 lidhur me para.1 të KPRK-së. 

 

Gjendja e përshkruar faktike është argumentuar, në bazë të dëshmisë së dëshmitarit të dëmtuarit  

dëshmitari  E.K., dëshmitari  I.K., dëshmitari  A.D., dëshmitari  S.K., dëshmitari  B.Sh.,  dëshmitari  

Sh.K., dëshmitari J.R.. -raporti i oficerit policor, R.B. nga Njësiti i Krimeve e Ekonomike dhe 

Korrupsion në Prizren me  nr. rastit 2019-KE-180, dt. 10.05.2019. 

-raporti  mbi përgjimet telefonike  të datës  08.05.2019, përkatësisht transkriptet mbi këto përgjime. 

-vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve me nr. 2018-KE-180 datës 10.05.2019. 

- raporti tjetër mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve  me numër dhe datë të njëjtë. 

- fotot e bankënotave të sekuestruara. 

-  raportit mbi caktimin e masës së fshehtë, blerje e simuluar përpiluar nga NJHKEK në Prizren me 

datën 14.06.2019. 

-Urdhëresa mbi konfiskimin e përkohshëm të automjetit të të pandehurit si dhe  të hollave 1.450,7o 

Ch, 20$, si dhe  20 dinarë të Serbisë. 

-CD-ve nga audio-video incizimet nga masat e  fshehta – blerje e simuluar e sendit. 

-prova tjera të bashkangjitura në shkresat e lëndës. 

 



 Numri i lëndës: 2019:102060 
 Datë: 28.02.2020 
 Numri i dokumentit: 00807437 
 

8 (25)  

   
2
0
1
9
:1
4
0
8
7
0

 

 

Dëshmitarit - dëmtuarit   E.K., ka deklaruar :është e vërtetë se këtu të pandehurin S.Sh. e kam njohur 

përmes  personit me emrin Z.G., kjo ka ndodhur në vitin 2017, prej S., shumën  në vlerë prej 500, oo 

€ e kom marrë nga ai me fajde, nga S. këto të holla i kam marr , në muajin dhjetor 2017, kamata ka 

qenë 250 euro për 2 javë, nuk e kemi caktuar paraprakisht lartësinë e kamatës. 

S. borxhin kryesor dhe kamatën, kam pas me ja kthyer për 2 javë , por ia kam kthyer në muajin 

shkurt. 

Kur ja ka kthyer Borxhi kryesor dhe kamatën në muajin shkurt shuma ia kam kthyer 3.000,oo €  S.s. 

Nuk i kam mbetur borxh  mo S., por unë prap kom marrë borxh te S. 

Se sa ka qenë shuma që e kam marrë hua për të dytën herë nuk  po më kujtohet meqenëse shumë 

herë, kom marrë , e kom kthye borxhin te S., prapë kom marrë kështu që momentalisht nuk po më 

kujtohet . Por pasi ia kam kthyer borxhin  e parë prej 3.000,oo € .  Një herë i kom marrë 2.000,oo €, 

të cilat i kam kthyer faktikisht këto i ka kthyer baba në muajin prill shumën prej 6.000,oo € në emër 

të kamatës. Prej S.,  kom marrë prapë të holla  hua, por nuk më kujtohen shumat. Këto hua që i kam 

marrë, me kamatë i kom marrë nga S., në bazë të marrëveshjes që kemi pas. 

Ja kam  kthyer borxhin kryesor dhe kamatën, së pari po ceku se baba  i ka paguar 6.000,oo € në 

muajin prill, për borxhin në shumë prej 2.000,oo €. 

 

S.s i kam  paguar në emër të kamatës,  së pari për 500 €  që kam marrë borxh kam paguar kamatë 

2.500,oo €, për shumën 2.000,oo € që kam marrë në shkurt kam pagur edhe 4.000,oo € kamatë të cilat 

i ka paguar baba në muajin prill. 

 

Nga S. ka marrë prapë hua , në muajin maj 2018  shumë prej 3.000,oo €, të cilat ia kam kthyer  në 

fund të muajit qershor 2018, ku baba ia ka paguar kamatën 9.000,oo €, gjithsejtë 12.000,oo € 

borxh+kamatë. 

Pasi i kam paguar  këto borxhe deri tani S., i kom mbete edhe 2.000,oo € në emër të kamatës, të cilat i 

kom paguar në muajin mars 2019. 

Prizren jemi takuar me S. me datën 10.05.2019, qëllimi i takimit ishte me e përmbyll borxhin. 

Kur jeni takuar me S. me datën 10.05.2019, me mua ka qenë B. i cili ka qenë polic i krimeve 

ekonomike. Jemi  marrë vesh paraprakisht me S. që kena mu taku  me datën 10.05.2019. 

3.200,oo € mi ka dhënë policia . Dhe Unë  ja kam  dhënë menjëherë S. atë shumë të hollave. 

Për të gjitha këto  hua të cilat i kam marrë nga këtu S. nuk  kam mbajte shënime. 

 

Ja dokumentoi gjykatës se kam marrë këto të holla  në emër të huasë dhe se kam paguar kamatë për 

këto të  holla S.: Sa i përket shumës prej 3.200,oo € për këtë e din policia kurse  për shumën tjetër 

prej 9.000,oo € të cilën e ka paguar baba, ka qenë prezentë axha N. dhe  djali i tij B., kurse për 

shumat tjera  si p.sh. prej 6.000,oo € i këna marrë prej burrit të tezës i cili e din pse i kemi marrë, për 

çka i kemi marrë hua, ato i kemi marrë për të paguar borxhin . 

Prokurori i shtetit pa pyetje tjera për dëshmitarin. 

Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar av. Arif Morina nuk ka pyetje për dëshmitarin.  

 

Në pyetjet e mbrojtësës të akuzuarit  S.Sh., avokatja  FERIDE XANI. ( Av.FERIDE XANI.) 

dëshmitari-dëmtuari deklaron: 

 

Kemi pasur marrëveshje verbale, jo me shkrim , që për shumën e marr hua  prej 500,oo € të paguajë 

kamatë për çdo 2 javë nga 250€ 

Në pyetjen Av.FERIDE XANI.:  Ju në deklaratën e dhënë në Prokurorinë e Gjakovës, keni cek se 

marrëveshja ka qenë me i dhënë nga 250,oo € për çdo 10 ditë, ndërsa sot po deklaroni se ka qenë nga 

250,oo € për çdo 2 javë, cila është e vërteta, ajo që po thua sot apo ajo që ke thënë në prokurori? 

Dëshmitari përgjigjet: E vërteta është  se siç kom cek edhe në prokurori edhe në polici, se ka qenë 

nga 250,oo € për çdo 2 javë. 
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Në pyetjen Av.FERIDE XANI.:  :Në deklaratën e dhënë në prokurori me datë 10.06.2019, në faqen e 

2-të, keni deklaruar: “për lartësi të kamatës nuk jemi marrë vesh, por ai ka kërkuar të holla, në emër 

të kamatës për 500,oo €, çdo 10 ditë nga 250,oo €” , a është e vërtetë kjo ? 

Dësh.: E vërteta është se unë kom pas me pagua kamatë ka 250,oo € për çdo 2  javë për huan e marrur 

prej 500,oo €. 

 

Av.FERIDE XANI.:  Ju keni deklaruar se muajin dhjetor keni marr hua 500,oo €, kurse në shkurt 

keni paguar 3.000,oo € në emër të borxhit dhe kamatës. Sa keni paguar prej muajit dhjetor deri në 

muajin shkurt në emër të kamatës?  

Dëshmitari përgjigjet: Ka pas  raste që nuk kam mujt me paguar kamatën që e kom pas obligim për 

çdo 2 javë nga 250,oo €, dhe atëherë ka hyp kamata kështu që krejt shuma është paguar 3.000,oo € në 

emër të kamatës. 

Huanë tjetër prej 2.000,oo € e kom mare në muajin shkurt, para se me e përfunduar borxhin paraprak 

në tërësi. 

Për 2.000,oo  € të marra hua, kom pas me e paguar  500,00 € kamatë për 1 javë, të cilin borxh nuk e 

kom kthyer për një javë, por borxhin ia kam kthyer në muajin prill, ku i kom kthyer 6.000,oo € ku 

janë përfshi borxhi, huaja dhe kamata, të cilën e ka paguar baba. 

 

Në pyetjen Av.Feride Xani.:  Ju në deklaratën tuaj të dhënë në prokurori , në procesverbalin e datës 

10.06.2019, në faqen 2-të, pasusi ndër të tjera keni thënë “ceku se diku në muajin shkurt, S.s ia kam 

edhe 500,oo € deri në 1.000,oo €, nuk jam i sigurt “ ndërsa sot po thuani se në muajin shkurt S.s ia 

kemi dhënë 3.000,oo €, cila është e vërteta? 

Dëshmitari përgjigjet: Mundet mu kon e vërtetë por unë e kom cek atë ditë në polici dhe në prokurori  

që 3.000,oo € ia kom la për borxh dhe për  kamatën. E vërteta është kjo për 3.000 €. 

Personin me emrin J.R., Komuna e Rahovecit ,nuk e njoh. 

Me S. më ka njoftuar një shok i imi me emrin Z., në kohën kur jeni marrë vesh për hua me S.n , nuk 

ka qenë prezentë. 

 

Në pyetjen Av.Ferdie Xani.:  A ka qenë në njohuri Z. për ndonjë marrëveshje apo për huanë ose 

ndonjë transaksion tjetër? Kisha për t’ iu referuar deklaratës  së dhënë në prokurori me datën 

10.06.2019 ku në pyetjen e prokurorit “Se  a e njehni të pandehurin S.Sh.”, ju keni deklaruar “Unë e 

njoh atë nga dhjetori i vitit 2017, na ka lidh puna e fajdes, jam njoftuar përmes një shokut Z.G., i cili 

më ka thënë : S. jep pare me fajde, unë Z. i thash se më nevojiten disa të holla” A është e vërtetë kjo? 

Dëshmitari përgjigjet: Nëpërmjet Z. jam njoftuar me S. edhe e ka ditë se më duhen paret, por nuk ka 

qenë prezentë kur unë kom fol me S. për huanë.  

Është e vërtetë se jam takuar me S.n  dhe kam kërkuar huanë prej 500,oo € dhe se më ka thënë se pas 

10 ditësh ke me mi kthy 750,oo € por  deklarojë se Z.i nuk ka qenë prezentë por ka qenë duke na 

pritur jashtë lokalit. 

Nuk kom poseduar këtë  lloj të automjetit të tipit Citroen Berlingo dhe nuk kam bërë marrëveshje 

asnjëherë lidhur  me mlerjen e automjetit me të akuzuarin. 

Av.Feride Xani  pa pyetje tjera për dëshmitarin. 

 

Me lejen e KTGJ, i akuzuari i parashtron pyetje  dëshmitarit. 

I akuzuari: A është e vërtetë që unë ty ta kom shit automjetin Citroen Berlingo? 

Dësh.: Jo nuk është e vërtetë. 

I akuzuari: A është e vërtetë që unë ty të kom shit pajisje muzikore të cilat  mua më kanë shërbyer 

mua deri sa kom punuar si dixhej? 

Dësh.: Jo, nuk është e vërtetë. 

I akuzuari S.Sh.  pa  vërejtje dhe pa pyetje për dëshmitarin. 

 

Kam paguar +kamatës edhe vlerën e shtuar në kamatë, për vonesë. 

Po e kom ditë ti për vlerën e shtuar, kam qenë i vetëdijshëm. 
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Huan e kom marrë me vullnet, dhe e kom ditë për  kamatë. 

 

Në pyetjen e kryetarit trupit gjykues: Herën e fundit kur keni shkuar me policin  me u taku me këtu të 

akuzuarin a ka qenë paraprakisht i përgatitur sa pare ke mi dhënë, mënyra  dhe a e kanë organizuar 

policia? 

Dëshmitari përgjigjet: Unë prej viti të kaluar 2018 kam pas ftesë nga policia për të dhënë deklaratë 

lidhur me fajde, por nuk kam qenë në Kosovë, kur jam kthyer në Kosovë në fund të muajit  prill 

2019. 

Më ka ftuar policia dhe më kanë pyetur për fajde  lidhur me të akuzuarin S.Sh. dhe unë i kom treguar 

se kom  marrë hua dhe se për atë borxh kam paguar edhe kamatë, unë kom pas edhe një pagës prej 

3.200,oo € dhe me përfundua me borxhet ndaj S. atëherë policia nuk më ka lënë me ia dorëzuar paret, 

ata kanë organizuar simulimin e pagesës së borxhit tim. 

Parat që i kam marrë hua mu kanë nevojitur për punë meqë punojë me instalime të nxjemjes. 

Familja ime nuk e kanë ditur që paret po i merr me kamatë? 

 

Baba më ka pyetur pse me ia dhënë S. këto pare, unë  i kam thënë , se jomë hi me punë  dhe pastaj ai 

si prind është mundur me më ndihmua me  qëllim për me u hekë prej këtij borxhi. 

Biznesin që e kom bo me nxjemje, e kom punuar vetëm pa anëtar të familjes. 

 

Palët deklarojnë se nuk kanë pyetje tjera për dëshmitarin dhe nuk kanë vërejtje në deklarimin e 

dëshmitarit. 

 

I dëmtuari deklaron se kërkojë kompensim të dëmit material në shumë prej 17.000,oo € duke zbritur 

edhe borxhet që e kam huazuar, e të cilat janë në shumë prej 5.500,oo € dhe konsiderojë se jam 

dëmtuar për 11.500,oo € dhe kërkojë që t’ më kompensohet shuma prej 11.500,oo € pasi jam dëmtuar  

dhe se i bashkëngjitëm ndjekjes penale. 

 

 

DËSHMITARI  I.K. të akuzuarin S.Sh. 

 

Pasi që u njoftua me të drejtat e tij dhe jep betimin me leximin e betimit, dëshmitarit deklaron: 

Po e njoh të akuzuarin S.Sh. prej kohës kur ia kam dhënë paret. Në muajin prill 2018 i kamë dhënë 

shumën prej 6.000,oo €. 

Unë herën e parë  kom menduar se këto pare janë borxh, M. e kam kuptuar herën e dytë kur ka ardhur  

në muajin qershor 2018, ku ka kërkuar pare sërish  në emër të borxhit që i kishte marrë djali dhe ia 

kam dhënë shumën prej 9.000,oo €, pastaj në mars të vitit 2019 kanë marrë në telefon, në ato 

momente isha në ETC së bashku me djalin, më ka kërkuar borxhin  prej 3.500,oo €,në ato momente 

djali më ka thënë, në muajsh me ja shty pak përderisa ta merr kredin, ndërsa deri sa iu vonua kredia 

pakës, unë kam pasur presione të shumta përmes telefonit që  

t’ ia bëjë paret për t’ ia dhënë, pastaj ka ardhur prindi i S.- B. në shtëpi dhe unë ia kam dhënë 

2.000,oo €, B. mu është arsyetuar se ia ka dhënë 2 shporete  djalit, edhe pastaj, në këtë moment B. më 

ka thënë :  Kur ti bënë tjerat mi jep., por nuk doli ashtu dhe menjëherë pas asaj kanë filluar telefonatat 

me presione nga B. (B.G., K. Gjakovë), kur   ishte duke dalur  nga shtëpia në oborr më ka thënë : 

Përgatiti paret, se ti qoj djemtë e ta kcejnë zidin (murin), atëherë kom kuptuar se diçka nuk është në 

rregull. 

 

Në fillim nuk e kom ditë, por pastaj më ka thënë se 200,oo € euro është dita, unë iu kom lutur që 

diçka me më hek , me ma letu, e në ato momente i kam përcjelle këta, dhe kam shkuar tek vëllau i cili 

është përkohësisht në Austri dhe i kam kërkuar që t’ më ndihmon diçka, se e kom punën kështu, 

kështu... ai më ka thënë  : se i ka 7.000,oo €,  djali i vëllait B. ka shkuar në X., për mi gjete edhe 

2.000,oo € hua, dhe këto 9.000,oo € ia kam dhënë S.Sh. në muajin qershor 2018 dhe me te ka qenë 

edhe një djalë me mjekër, i cili është deklaruar se ka qenë në burg. Paraprakisht në muajin prill 2018 
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unë i kam dhënë edhe 6.000,oo € , S.s me të cilin ka qenë edhe një djalë me mjekër, me te ka qenë 

gjithherë sa herë ka ardhur. Dhe kemi mbetur borxh 1.500,oo € të cilin borxh nuk e  kemi la, ku 

Drejtoria për Krime Ekonomike ishte njoftuar për rastin, betohem se unë nuk e kom paraqitur dhe 

pastaj më kanë thirr në bisedë, ku i kom njoftuar krimet ekonomike për situatën dhe pastaj  dhe pas 1  

jave i kanë thënë djalit se prej 1.500,oo € tani i ki borxh 3.500,oo €. 

Unë konkretisht saktë nuk e di sa ka marrë pare borxh  djali jam, por e di se herën e parë i ka marrë 

500,oo €, herën e dytë 1.500,oo €, konkretisht nuk di sa ka marrë borxh prej të akuzuarit. 

Prokurori i shtetit pa pyetje tjera për dëshmitarin. 

Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar av. Arif Morina pa pyetje për dëshmitarin. 

I dëmtuari pa pyetje për dëshmitarin. 

 

Në pyetjet e mbrojtëses së të akuzuarit S.Sh., av. Feride Xani., dëshmitari deklaron: 

 

Shuma komplete e të hollave që ia kam dhënë të akuzuarit thjeshtë një herë i kam dhënë 2.000,oo €, 

njëherë 6.000,oo € dhe një herë 9.000,oo € gjithsejtë 17.000,oo €. 

Shumën prej 17.000,oo € i kam dhënë në emër të borxhit dhe kamatës. 

Në fillim jo nuk kam ditur që E. ka marrë pare me fajde  , por pastaj në muajin qershor 2018 kam 

marrë vesh kur i kamë dhënë shumën prej 9.000,oo €. 

Shumën prej 6.000,oo € e ka dhënë në emër të borxhit dhe kamatës. 

 

Në pyetjen e mbrojtëses të akuzuarit av.Feride.: Me datën 28.06.2019 në Prokurorin themelore në 

Gjakovë, keni deklaruar në pyetjen e mbrojtëses së të akuzuarit keni deklaruar “ se lidhur me borxhet 

që i ka djali  “ Nuk më ka interesuar identiteti se kur e kam ditur që i ka borxhet djali im rreth biznesit 

të tij”, a është e vërtetë kjo?   

Dëshmitari përgjigjet: Nuk është e vërtetë kjo se kam thënë : për djalin tim nuk më intereson. 

 

Në pyetjen e mbrojtëses të akuzuarit av.Feride.:: Në deklaratën tuaj të dhënë në prokurori me datën 

28.06.2019,në procesverbal,  në faqen e 3-të, në pyetjen prej fillimit deri më tani : A të ka thënë E. që 

ka marr pare me fajde S., ju jeni përgjigjur: “ Djali është  ditur se ka marrë pare me fajde por kurrë 

nuk më ka treguar , e ka fshehur nga unë”,  A është e vërtetë kjo që keni deklaruar në prokurori? 

Dëshmitari përgjigjet: Në fillim thash nuk kam ditur, nga qershori  2018 kur kam filluar me pagu 

kamatën kam kuptuar.  

 

Në pyetjen e mbrojtëses të akuzuarit av.Feride.::  A ka pasur djali juaj borxhe tjera përveç që i ka 

pasur këtu të akuzuarit S.? 

Dëshmitari përgjigjet: Po ka pas borxhe , i ka marrë 18.000,oo € për me i paguar borxhet, meqenëse 

nuk i ka shkuar biznesi mirë, meqenëse ka qenë i ri. 

Djali im është marrë me aktivitete muzikore marrë para  3 vite, ka punuar si dixhej, ato pajisje i kemi 

blerë bashke me mua në I. të Deçanit. 

Djali im ,  nuk ka pas automjet Citroen , ngjyrë të bardh, por ka pasur një herë një automjet me ngjyrë 

të verdhë, e ka pas  marrë prej një katolikut. 

Mbrojtësja e të akuzuarit S.Sh. av.Feride Xani, pa pyetje tjera për dëshmitarin. 

I akuzuari S.Sh. pa pyetje për dëshmitarin. 

Unë them se gjykata është ajo që do ta vlerësojë dëmin e shkaktuar. Deklarojë se jam i dëmtuar 

moralisht. Kërkesën për kompensim të dëmit material ia kam lënë djalit vetëm deklarojë se  nuk  kam 

dëshirë që në të ardhmen të kem telashe andaj këtë çështje ia lë gjykatës. 

 

 

DËSHMITARI  A.D., me nr. personal ..., 

 

Pasi që u njoftua me të drejtat e tij dhe jep betimin me leximin e betimit, dëshmitarit deklaron: 
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Ditën kritike me datën 10.05.2019, në mëngjes jemi nisur për Tiranë, për të dërguar axhën me gruan 

dhe fëmijët në aeroportin R. në Tiranë, atë ditë me mua ka qenë edhe S., të cilin e  kam thirr unë për 

shkak se me një veturë nuk kam muajt me e përcjelle familjen e axhës, kemi shkuar me dy vetura, 

kemi mbërri në orën  1:00/h – 1.30/h në Tiranë. Atje kemi qëndruar rreth 40 minuta. Në pikën 

kufitare kanë mbërri kah ora 4:00/h. 

Kur keni hy në Kosovë, së pari jemi ndal në QT në L. C. në Prizren afër ish B.. Aty jemi ndal për 

kafe, për pushim. 

 

Ndërkohë pasi jeni ndal aty për pushim, S. ka hy për me u taku me dikend, unë kam qenë duke pritur 

jashtë te parkingu, pastaj kanë ardhur policia dhe na ka arrestuar. 

 

Gjatë kohës sa këna shkuar rrugës për R. dhe kemi ardhur në Prizren, nuk me  kujtohet se a ka 

biseduar S. me dikënd,  nuk mundem me e ditë se kemi shkuar me dy automjete, se S. ka qenë në 

automjetin e ve. 

Nuk i kujtohet propozimi i kujt ishte për me u ndal në QT L.C. në Prizren. Sa din unë S. merret si 

dixhej. 

E njoh personin E.K. si figurë, së pari e kom pa para 8-9 muajve por nuk kam muhabet me te. Nuk ka 

dijeni se S. i ka dhënë pare E. borxh. 

Nuk  ka qenë në dijeni se S. merret me dhënien e të hollave me fajde. 

Prokurori i shtetit pa pyetje tjera për dëshmitarin. 

 

Në pyetjen e përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar av. Arif  Morina,   

Gjatë deklaratës më parë deklaruat se jemi ndal në L.C. për të ngrenë, ti ke pritur në parking, ndërsa 

S. ka hy brenda, ndërsa në deklaratën e dhënë në prokurori në procesverbalin e datës 10.06.2019, keni 

deklaruar “Deri sa kemi qenë brenda, se S. ju ka thënë se do të dal  jashtë për të biseduar me një 

person”  .Cila është e vërtetë? 

dëshmitari deklaron: Fjala është se kur ka dal prej kerrit më ka thënë se  duhet të bisedojë me një 

person 5 minuta. 

 

Palët në procedurë pa pyetje tjera për dëshmitarin. 

Palët  pa vërejtje në deklarimin e dëshmitarit. 

 

 

DËSHMITARI  S.K., me nr. personal ..., 

 

Pasi që u njoftua me të drejtat e tij dhe jep betimin me leximin e betimit, dëshmitarit deklaron:. 

Me të akuzuarin është në farefisni , të njëjtin e ka dajë, me te rri kohë pas kohe kur të vjen në Prizren. 

Me datë 10.05.2019, atë ditë isha në shtëpi , më ka thirre S. kah mesdita, dhe më ka thënë : dajë a je 

për 1 kafe? i kam thënë : qe sa ti kryej punët po vi menjëherë, dhe kam shkuar së bashku me djalin, 

më ka thënë hajde po shkojmë  tek QT L.C., pastaj shkuam dhe u takuam me S., S. më tha : Qe nja 5 

minuta kom pak punë, dhe pastaj i pimë kafe . 

 

Kur shkove Unë u ndala me makinë në parking, ku u takova me S.n më tha : dajë pritëm e të pinim  

kafe, unë prita nja 10-15 minuta, unë duke pritur veç kur ka ardhur policia dhe na ka arrestuar mua së 

bashku me M.-vëllain e S.s dhe më arrestojë policia, pastaj na quan në polici, M. na treguan se për 

çka bëhet fjalë, në polici  më kanë marrë në pyetje dhe më kanë lëshuar dhe kam shkuar në shtëpi. 

Kur më thirri S. në telefon, më  tha vetëm me pi kafe. 

Nuk e njoh personin A.K.. 

S.  me muzikë merret, si dixhej sa di unë. 
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Kurr për jetë, asnjëherë nuk ka qenë në njohuri që S. i ka dhënë ndokujt pare me fajde dh e nuk ka ndi 

që ka dhënë S. pare hua? 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar av. Arif Morina pa pyetje për dëshmitarin. I dëmtuari pa 

pyetje për dëshmitarin. 

Mbrojtësja e të akuzuarit av.Feride Xani. dhe i akuzuari S.Sh. pa pyetje për dëshmitarin. 

 

 

 DËSHMITARI  B.SH., me nr. personal ...,  

Të akuzuarin e ka djalë  , pasi u njoftua nga Kryetari trupit gjykues ( KTGJ)  Se sot është ftuar në 

cilësinë e dëshmitarit për të dëshmuar dhe duhet të deklarohet lidhur me rastin, dëshmitari  kërkon që 

gjykata ta lirojë nga dëshmia në kuptim të nenit 127 të KPPK-së meqenëse të akuzuarin e ka djalë 

dhe nuk mund të dëshmojë. 

 

Prokuroi i shtetit Ali Uka deklaron pasi  dëshmitari nuk dëshiron të deklarohet, meqenëse është e 

drejt e tij e caktuar edhe në bazë të dispozitave ligjore të KPPK-ë. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar  av. Arif Moina pajtohet me deklarimin e prokurorit 

lidhur me lirimin nga dëshmia e dëshmitarit B.Sh., për arsyet e cekura nga prokurori. 

 

Poashtu edhe pala e  dëmtuar pajtohet me përfaqësuesin e autorizuar të tij, av. Arif Morina  për 

lirimin nga dëshmia të dëshmitarit B.Sh.. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit av.Feride Xani dhe i akuzuari S.Sh. pajtohen meqenëse mos deklarimi i tij  

bazohet në nenin 127 të KPPK-së. 

 

KTGJ lidhur me  mos deklarimin e dëshmitarit B.Sh., murr aktvendim, 

aprovohet propozimi i dëshmitarit që të lirohet nga dhënia e dëshmisë, meqenëse  të akuzuarin e ka 

djalë, dhe nuk dëshiron që të deklarohet. 

KTGJ duke u bazuar në nenin 127 të KPPK-së vendosi si në këtë aktvendim. 

 

 

DËSHMITARI  SH.K., me nr. personal 1231008191 

Pasi që u njoftua me të drejtat e tij dhe jep betimin me leximin e betimit, dëshmitarit deklaron: 

Me të akuzuarin është në farefisni , të njëjtin e ka dajë prej babës, me te rri kohë pas kohe kur të vjen 

në Prizren. Ditën kritike me datë 10.05.2019, kam qenë në shtëpi me këtë datë me babën, dhe kam 

qenë duke kontaktuar një punë me mjeshtër për shtëpinë tonë, dhe në atë moment baba ka biseduar 

me S. në telefon, dhe më tha se po më thirre S. me pi kafe, unë i thash : Se po vi edhe unë, dhe kemi 

shkuar në atë moment tek parkingu në L.C. jemi takuar me S., Ku S. na tha  Pritni veç pak se e kom 

një   punë , dhe po pim kafe . Pastaj kemi pritur një kohë, dhe unë i thashë babës se unë po shkojë e 

po ulna aty deri sa të lirohet S.. Koha kur kemi shkuar në L.C. ka qen diku kah 12:30/h, mbas dite, 

nuk e di tamon. 

Deri sa ishim duke pritur në parking Unë jam ulur në tavolinë , baba ka qenë duke pritur në parking 

diku 5-10 metra larg, pastaj aty veç ka ardhur policia dhe na ka arrestuar dhe kemi shkuar në polici, 

ku më kanë marr në pyetje dhe pastaj më kanë liruar policia. 

Gjatë rrugës sa jemi dal me babën e deri sa kemi shkuar në L.C., baba nuk e ka përmendur ndonjë 

bisedë lidhur me S.n. 

D.Sh.K.:  Jo. 

Nuk e njoh personin me emrin E.K.. 

S. merret-profesion me muzik-dixhej. Me ka ra me ndejtë me S., nëpër dasma e vdekje takohemi. 

Nuk kam ndëgjuar se S. merret –jep hua me fajde,  pare me fajde. 
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Në pyetjen e përfaqësuesit të palës së dëmtuar E.K. av.Arif Morina.: Gjatë deklaratës së dhënë me 

datë 10.05.2019 në prokurori, ju keni deklaruar se  Nuk e di se me çka merret S., sepse nuk kam 

kontakt me te. Ndërsa   në pyetjen e prokurorit  ju deklaruat se me S. keni kontakte të rralla  dhe se S. 

merret me muzikë. Cila është e vërteta ajo që po thoni sot apo ajo që keni thënë në prokurori? 

Dëshmitari përgjigjet: E vërteta është se kur më kanë pyetur mua më kanë pyetur se a merret S. me 

fajde:  dhe unë i kamë thënë : Se nuk e di?, kjo është ajo që kam thënë : Nuk e di. E sa i përket 

kontakteve kom deklaruar se kemi kontakte të rralla. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit S.Sh., av. Feride Xani, deklaron se propozojë që të thirret për tu dëgjuar në 

cilësinë e dëshmitarit personat Z.G.  dhe J.R., Komuna e Rahovecit. 

Prokurori i shtetit Ali Uka, lidhur me propozimin e avokates FERIDE XANI. deklaron se  në parim 

nuk e kundërshtojë. 

Dëshmitari baba i të dëmtuarit I.K.  deklaron  lidhur me propozimin e avokates Feride Xani,  që në 

cilësinë e dëshmitarit të ftohet J.R. gjëja se e  se e ka blerë automjetin Citroen Berlingo, ngjyrë të 

bardh, nga E. ,të cilin  paraprakisht E. e kishte blerë prej S., ku dëshmitari lidhur me këtë deklaron :  

që nuk është përmendur kerri asnjëherë, por është përmendur 2 shporetat , për të cilët i kam dhënë 

2.000,oo €, sot është hera e parë që po dëgjojë për këtë automjet. Këtë e them me qëllim që të  

përfundojmë lidhur me këtë çështje, nuk jam për me e zgjatë këtë çështjeje. 

I dëmtuari E.K., lidhur me propozimin  e mbrojtëses së të akuzuarit S.Sh., av. Feride Xani deklaron 

se asnjëherë as nuk ka blerë automjet nga këtu i akuzuari S., as nuk ka shitur automjet J.R.t. 

 

Gjykata lidhur me propozimin  që në cilësinë e dëshmitarit të thirret Z.G., Komuna e Gjakovës dhe 

J.R., Komuna e Rahovecit,bie  

a k t v e n d i m  me të cilin refuzohet propozimi i mbrojtëses së  të akuzuarit S.Sh., av. Feride Xani., që 

në cilësinë e dëshmitarit të ftohet Z.G., Komuna e Gjakovës,  sa i përket propozimit të dytë që të 

ftohet si dëshmitar J.R., Komuna e Rahovecit, APROVOHET ky propozim. 

 

 

DËSHMITARI J.R., me nr. personal ..., 

Pasi që u njoftua me të drejtat e tij dhe jep betimin me leximin e betimit, dëshmitarit deklaron: 

Personin me emrin S.Sh., e kom njohur vetëm atë herë , atë ditë kur ma ka dhënë autorizimin për 

shitjen e kerrit. Personin me emrin E.K. , e njoh. Pasi që unë punojë si inxhinjeri i ndërtimtarisë, e ai  

punon punime me ngrohje dhe më ka ra me punua bashkë, jemi takuar shpesh. Me E. njihem që 2 vite 

– 2 VITE E  gjysmë. 

Po  e kom pas automjetin Citroenin  Belingo, e kam blerë prej E.t,  një vite ose më shumë se një vit, 

unë  kam ardhur në Gjakovë, te noteri e kom bërë autorizim e plotë që  me autorizim kom pas të 

drejtë me e përdorë dhe me shit automjetin, unë e kom shfrytëzuar disa muaj automjetin, pastaj e kam 

shitur në fshatin P. personit me emrin V. apo B. nuk më kujtohet saktë, mbiemri nuk më kujtohet. 

E. ka pasur obligim ndaj meje, unë atij ia kam shitur një Audi A5, dhe ai në kompensim të kerrit tim 

ai ma ka dhënë Citroenin edhe pse me automjet nuk është përmbushur borxhi në tërësi për automjetin 

Audi 5 të cilin ia kam shitur m parë, por ai më ka kompensuar me punë me instalime të nxjemjes. 

E. më ka treguar se i kujt është automjeti, më ka thënë se kur të donë unë mund ta bëjë përkthimin. 

Av.Feride Xani pa pyetje tjera për momentin për dëshmitarin. 

 

Në pyetjet e  Prokurorit , dëshmitari deklaron:  

Tabelat e regjistrimit kur ja kam ble automjetin E. sa më kujtohet kanë qenë 07. 

Përkthimi i automjetit në emër timin nuk është bërë, vetëm kam pasur autorizim dhe kur e kam shitur 

e kam bërë përkthimin e drejtpërdrejte palës tjetër. 

Pasi  personi që ia kam shitur dhe i ka ndërruar tabelat me targa të regjistrit  të Prizrenit 04. 

Automjeti ka qenë i ngjyrës së bardh, automjeti është duke u përdorur nga  personat që  e kanë blerë.  

Prokurori i shtetit pa pyetje tjera për dëshmitarin. 
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Në pyetjet e përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar av. Arif Morina, dëshmitarin deklaron.  

Nuk e dinë se sa kohë e ka poseduar automjetin E., vetëm ai më ka thënë se ka me marrë një 

automjete dhe a je i interesuar mi marrë-blerë.   

Me E. lidhur me shitblerjen e  veturës, nuk kom pasur marrëveshje me shkrim, jemi marrë vesh 

drejtpërdrejtë, unë e kom bo autorizimin.  

Kur e kom bo unë marrëveshjen me A., ai ka ardhur  te unë me automjet tjetër , pastaj na e kemi lënë 

me e pa automjetin (Citroenin) kur ta merr. 

Veturën për herë të parë e kom parë në fshatin H.V., Komuna e Rahovecit. 

Nuk e kom të njëjtën ditë autorizimin, dhe nuk e kom bo marrëveshjen, por autorizimin e kom bo pas 

2 javëve pas përdorimit të automjetit. 

Më ka thënë se e kom marrë makinën që po ma shet me kompensim me punë  të ngrohjes. 

 

Në pyetjet e përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar av. Arif Morina: Ju e keni blerë veturën, 

pse keni kërkuar autorizim për vozitjen e automjetit kur kontrata për shitblerje bëhet me shitësin 

pronar i automjetit? 

Dëshmitari.:  Për  arsye se unë nuk kam menduar me e mbajte atë kerr, se edhe arsyeja tjetër është se 

unë atë kerr e kom pas në plan me e shitë dhe kur ta  lidh kontratën për shitblerje, atëherë duhet me e 

qit në emrin tim, e kjo ka qenë arsyeja se nuk e kam bërë kontratën në emrin tim, pasi që e kom pas 

në plan që këtë automjet me e shit. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar, av. Arif Morina, nuk ka pyetje tjera për dëshmitarin. 

 

Në pyetjen:  Kur ta  kanë bërë autorizimin a ke qenë aty? 

Dëshmitari përgjigjet.:  Po. 

 

Në pyetjen përfaqësuesit të autorizuar av.Arif.:  Kush ka qenë me ty kur je takuar me të akuzuarin S.? 

Dëshmitari përgjigjet.: Unë kom qenë vetëm, kam ardh me bo autorizim, nuk kom pasur tjetër send, 

E. ka kontaktuar me telefon, ka thënë se del të pret te Stacioni i autobusëve. 

Unë e kam lidhur kontratën me B., nuk e di saktë, automjetin e kam shfrytëzuar një kohë po më duket 

se para një viti e kom lidhur kontratën mbi shitblerjen. 

Në pyetjen :  Ku e keni lidhur kontratën e shitblerjes? 

Dëshmitari përgjigjet.: Unë kontrata ndodh me bo nga 3-4, po unë e di që në Rahovec tek noteri, por 

nuk jam i sigurte.Jam edhe ndërtues edhe mbikëqyrës. 

Me S. kurr nuk kam pasur kontakte për shitblerje të ndonjë banese apo diçka tjetër. 

 

 

Gjykata nga dëshmia e të dëmtuarit E.K., ka konstatuar se këtu i dëmtuari E.K. të pandehurin 

S.Sh. e ka njoftuar përmes personit me emrin Z.G., në vitin 2017.Me rastin e marrëveshjes së marrjes 

huave nuk ka qenë prezent Z.G.. Prej S., shumën  prej 500, oo € e ka marrë me fajde, në muajin 

dhjetor 2017. Kamata ka qenë  250 euro për 2 javë, nuk e kanë caktuar paraprakisht lartësinë e 

kamatës. Borxhin kryesor dhe kamatën, ka pas me ja kthyer për 2 javë, por ia ka kthyer në muajin 

shkurt.Kur ja ka kthyer Borxhi kryesor dhe kamatën në muajin shkurt ia ka kthyer 3.000,oo €  S. 

Nuk i ka mbetur borxh  mo S., por E. ( i dëmtuari) prape ka marrë borxh te S. 

Se sa ka qenë shuma që e kam marrë hua për të dytën herë nuk  i kujtohet meqenëse shumë herë, ka 

marrë , e ka kthye borxhin te S., prapë ka marrë kështu që momentalisht nuk po i kujtohet. Por pasi ia 

ka kthyer borxhin  e parë prej 3.000,oo €. Një herë i kom marrë 2.000,oo €, të cilat i ka kthyer 

faktikisht këto i ka kthyer baba i tij në muajin prill, shumën prej 6.000,oo € në emër të kamatës. Prej 

S.s, ka marrë prapë të holla  hua, por nuk i kujtohen shumat. Këto hua që i ka marrë, me kamatë i ka 

marrë nga S., në bazë të marrëveshjes që kemi pas. 

Ja kam kthyer borxhin kryesor dhe kamatën, së pari po cek se baba  i tij ka paguar 6.000,oo € në 

muajin prill, për borxhin në shumë prej 2.000,oo €. 
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S.s i ka paguar në emër të kamatës, së pari për 500 € që ka marrë borxh ka paguar kamatë 2.500,oo €, 

për shumën 2.000,oo € që ka marrë në shkurt ka pagur edhe 4.000,oo € kamatë të cilat i ka paguar 

baba i tij në muajin prill. 

Nga S. ka marrë prapë hua, në muajin maj 2018 shumën prej 3.000,oo €, të cilat ia ka kthyer në fund 

të muajit qershor 2018, ku baba i tij ia ka paguar kamatën 9.000,oo €, gjithsejtë 12.000,oo € borxh 

kamatë. 

Pasi i ka paguar  këto borxhe deri tani S.s, i ka mbete edhe 2.000,oo € në emër të kamatës, të cilat i ka 

paguar në muajin mars 2019. 

Në Prizren me S. është takuar me datën 10.05.2019, qëllimi i takimit ishte me e përmbyll borxhin. 

Kur jeni takuar me S. me datën 10.05.2019, me te ka qenë B. i cili ka qenë polic i krimeve 

ekonomike. Jemi  marrë vesh paraprakisht me S. që kena mu taku  me datën 10.05.2019. 

3.200,oo € ai ka dhënë policia . Dhe ky  ja ka  dhënë menjëherë S.s atë shumë të hollave prej 3.200 €. 

Për të gjitha  huat të cilat i ka marrë nga këtu S. nuk ka mbajte shënime.  

Se nuk ka poseduar llojin e automjetit të tipit Citroen Berlingo dhe nuk ka bërë marrëveshje asnjëherë 

lidhur  me blerjen e këtij automjeti me të akuzuarin. 

Se nuk është e vërtetë që nga i akuzuari (S.) ka blerë pajisje muzikore të cilat  të akuzuarit  kanë 

shërbyer deri sa ka punuar si dixhej. 

Se shumat  e lartcekura shihet se  janë paguar në emër të borxhit dhe kamatës si vijon : 

      -  Për borxhin kryesor në shumë prej 500 €, ka paguar kamat  2.500€. 

- Për borxhin kryesor në shumë prej 2.000 €, ka paguar kamat 4.000€. 

- Për borxhin kryesor në shumë prej 3.000 €, ka paguar kamat 6.000€. 

Mirëpo i pandehuri të dëmtuarit i ka kërkuar edhe 3.200,oo (tremijedyqind) euro në emër të kamatës, 

të holla këto të cilat janë siguruar nga policia e Kosovës dhe atë përmes së masës së blerjes së 

simuluar të urdhëruar nga ana e gjykatës me urdhëresën nën Ppr.KR.nr.30/2019 të datës 08.05.2019. 

 

Gjykata nga dëshmia e të dëmtuarit I.K., ka konstatuar se këtu i dëshmitari I.K. të akuzuarin S.Sh. 

e njeh prej kohës kur ia ka dhënë paret. Në muajin prill 2018 i ka dhënë shumën prej 6.000,oo €, në 

muajin qershor 2018, ku ka kërkuar pare sërish  në emër të borxhit që i kishte marrë djali dhe ia ka 

dhënë shumën prej 9.000,oo €, në mars të vitit 2019 kanë ia kam dhënë 2.000,oo €, (murin), atëherë 

kom kuptuar se diçka nuk është në rregull. 

 

Ka shkuar tek vëllau i cili është përkohësisht në Austri dhe i kam kërkuar që t’ më ndihmon diçka, se 

e kom punën kështu, kështu... ai më ka thënë  : se i ka 7.000,oo €,  djali i vëllait B. ka shkuar në X., 

për mi gjete edhe 2.000,oo € hua, dhe këto 9.000,oo € ia ka dhënë S. Sh. në muajin qershor 2018 dhe 

me te ka qenë edhe një djalë me mjekër, i cili është deklaruar se ka qenë në burg. S.s me të cilin ka 

qenë edhe një djalë me mjekër, me te ka qenë gjithherë sa herë kanë ardhur.  Dhe kanë mbetur borxh 

1.500,oo € të cilin borxh nuk ia  kanë la.  

Drejtoria për Krime Ekonomike ishte njoftuar për rastin, betohet se ky nuk e ka paraqitur dhe pastaj i 

kanë thirr në bisedë, ku i kanë njoftuar krimet ekonomike për situatën dhe pastaj  dhe pas 1  jave i 

kanë thënë djalit se prej 1.500,oo € tani i ki borxh 3.500,oo €. 

Ky konkretisht saktë nuk e di sa ka marrë pare borxh  djali tij, por e di se herën e parë i ka marrë 

500,oo €, herën e dytë 1.500,oo €, konkretisht nuk di sa ka marrë borxh prej të akuzuarit. 

Djali tij është marrë me aktivitete muzikore marrë para  3 vite, ka punuar si dixhej, ato pajisje i kemi 

blerë bashke me mua në I. të Deçanit. 

Djali im ,  nuk ka pas automjet Citroen , ngjyrë të bardh, por ka pasur një herë një automjet me ngjyrë 

të verdhë, e ka pas  marrë prej një katolikut. 

I akuzuari S.Sh. pa pyetje për dëshmitarin. 

 

Gjykata nga dëshmia e të dëmtuarit A.D., ka konstatuar se këtu i dëshmitari A.D. të akuzuarin 

S.Sh. e ka shok.Se ditën kritike me datën 10.05.2019, në mëngjes është nisur për Tiranë, për të 

dërguar axhën me gruan dhe fëmijët në aeroportin R. në Tiranë, atë ditë me te ka qenë edhe S., të 

cilin e  ka thirr ky për shkak se me një veturë nuk kam muajt me e përcjelle familjen e axhës, kanë 
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shkuar me dy vetura, kanë mbërri në orën  1:00/h – 1.30/h në Tiranë. Atje kemi qëndruar rreth 40 

minuta. Në pikën kufitare kanë mbërri kah ora 4:00/h. 

Kur kanë hy në Kosovë, së pari janë ndal në QT në L.C.  në Prizren afër ish B.. Aty jemi ndal për 

kafe, për pushim. 

Pasi janë ndal aty për pushim, S. ka hy për me u taku me dikend, unë kam qenë duke pritur jashtë te 

parkingu, pastaj kanë ardhur policia dhe na ka arrestuar. 

Nuk i kujtohet propozimi i kujt ishte për me u ndal në QT L.C. në Prizren. Sa din unë S. merret si 

dixhej. 

E njoh personin E.K. si figurë, së pari e kom pa para 8-9 muajve por nuk kam muhabet me te. Nuk ka 

dijeni se S. i ka dhënë pare E. borxh. 

Nuk  ka qenë në dijeni se S. merret me dhënien e të hollave me fajde. 

 

Gjykata nga dëshmia e të dëmtuarit S.K., ka konstatuar se këtu i dëshmitari S.K. të akuzuarin 

S.Sh. e ka në farefisni , të njëjtin e ka dajë . 

Me datë 10.05.2019, atë ditë ishte në shtëpi , e ka thirre S. kah mesdita, dhe i ka thënë : dajë a je për 1 

kafe? i ka thënë : qe sa ti kryej punët po vi menjëherë, dhe ka shkuar së bashku me djalin, i ka thënë 

hajde po shkojmë  tek QT L.C., pastaj shkuan dhe u takuam me S.n, S. i tha : Qe nja 5 minuta kom 

pak punë, dhe pastaj i pimë kafe . 

Kur ka shkuar u ndala me makinë në parking, ku është takuar, S.n i tha : dajë pritëm e të pinim  kafe, 

ka prit nja 10-15 minuta, duke pritur veç kur ka ardhur policia dhe i ka arrestuar këtë së bashku me 

M.-vëllain e S.s i arrestojë policia, pastaj i kanë qua në polici, M. iu treguan se për çka bëhet fjalë, në 

polici  i kanë marrë në pyetje dhe i kanë lëshuar dhe kam shkuar në shtëpi. 

Nuk e njoh personin A.K.. 

S.  me muzikë merret, si dixhej sa din. 

 

 

Gjykata nga dëshmia e të dëmtuarit Sh.K., ka konstatuar se këtu i dëshmitari Sh.K. të akuzuarin 

S.Sh. e ka në farefisni , të njëjtin e ka dajë të babës, me te rri kohë pas kohe kur të vjen në Prizren. 

Ditën kritike me datë 10.05.2019, ka qenë në shtëpi me babën, dhe ka qenë duke kontaktuar një punë 

me mjeshtër dhe në atë moment baba ka biseduar me S. në telefon, dhe i tha se po e thirre S. me pi 

kafe, ky i tha : Se po vi edhe unë, dhe kanë shkuar në atë moment tek parkingu në L.C. janë takuar 

me S.n, Ku S. iu tha  Pritni veç pak se e kom një   punë , dhe po pim kafe . Pastaj kanë pritur një 

kohë, dhe ky i thashë babës se unë po shkojë e po ulna aty deri sa të lirohet S.. Koha kur kemi shkuar 

në L.C. ka qen diku kah 12:30/h, mbasdite, nuk e di tamon. 

Deri sa ishim duke pritur në parking ky është ulur në tavolinë , baba ka qenë duke pritur në parking 

diku 5-10 metra larg, pastaj aty veç ka ardhur policia dhe i ka arrestuar dhe kanë shkuar në polici, ku 

e kanë marr në pyetje dhe pastaj më kanë liruar policia. 

Nuk e njeh personin me emrin E.K.. 

S. merret-profesion me muzik-dixhej. Me ka ra me ndejtë me S., nëpër dasma e vdekje takohemi. 

Nuk kam ndëgjuar se S. merret –jep hua me fajde,  pare me fajde. 

 

 

Gjykata nga dëshmia e të dëmtuarit J.R., ka konstatuar se këtu i dëshmitari J.R. të akuzuarin S.Sh. 

e ka njohur vetëm atë herë , atë ditë kur ja ka dhënë autorizimin për shitjen e kerrit. Personin me 

emrin E.K. , e njeh. Pasi që punon si inxhinier i ndërtimtarisë, e ai  punon punime me ngrohje dhe i 

ka ra me punua bashkë, jemi takuar shpesh. Me E.n njihem që 2 vite – 2 vite e  gjysmë. 

E ka pas automjetin Citroenin  Belingo, e ka blerë prej E.t,  një vite ose më shumë se një vit, ky  kam 

ardhur në Gjakovë, te noteri e ka bërë autorizim e plotë që  me autorizim kom pas të drejtë me e 

përdorë dhe me shit automjetin, unë e kom shfrytëzuar disa muaj automjetin , pastaj e kam shitur në 

fshatin P. personit me emrin V. apo B. nuk më kujtohet saktë, mbiemri nuk më kujtohet. 

Këtu dëshmitari nuk tregon të drejtën kur thotë se ka ardhur në Gjakovë, te Noteri dhe ka bërë 

autorizimin dhe se me autorizim ka pas të drejtë me e përdorë dhe me shit automjetin, e ka 



 Numri i lëndës: 2019:102060 
 Datë: 28.02.2020 
 Numri i dokumentit: 00807437 
 

18 (25)  

   
2
0
1
9
:1
4
0
8
7
0

 

shfrytëzuar disa muaj automjetin , pastaj e kam shitur. Si ka pas mundësi që E. të ja japi autorizimin , 

kur E. nuk e ka pas automjetin Citroenin  Belingo në emër të vetin , që do të thotë se nuk ka pas 

ligjitimitet për të autorizuar këtu dëshmitarin J.R.. Nga autorizimi vërtetohet se dëshmitari J.R. 

autorizimin LRP. Nr. 2185/2018 të dt. 14.03.2018, e ka marrë nga pronari i automjetit S.Sh. dhe jo 

nga E.K. – i dëmtuari, kështu që dëshmitari nuk po e thotë të vërteten, se automjetin Citroenin  

Belingo e ka blerë nga E.K., por nga vetë pronari ka marrë autorizimin ndër të tjera edhe për shitjen e 

automjetit siç edhe ka vepruar kur ja ka shit automjetin blerësit  nga fshati P. personit me emrin V. 

apo B. gjeja se nuk i kujtohet saktë, mbiemri nuk i kujtohet. 

 

Dëshmitari edhe njëherë është në kundërshtim me rregullat e qarkullimit të sendit , përkatësisht 

automjetit kur thotë ‘’ E. i ka treguar se i kujt është automjeti, më ka thënë se kur të donë unë mund ta 

bëjë përkthimin’’ . Si ka mundësi që E. ta bëjë përkthimin kur automjeti Citroen  Belingo nuk ka qenë 

në emër të tije. 

 

 

-Nga raporti  i oficerit policor, R.B. nga Njësiti i Krimeve e Ekonomike dhe Korrupsion në Prizren 

me nr. rastit 2019-KE-180, dt.14.05.2019, konstatohet se me datën 10.05.2019, NJHKEK, Prizren ka 

zbatuar urdhëresën e Gjykatës Themelore në Gjakovë, PPr.KR.nr.30/19 masat e fshehta dhe teknike 

të vëzhgimit dhe hetimit , blerja e simuluar e ndonjë sendi ndaj të dyshuarit S.Sh. . Gjatë zbatimit të 

masës së blerjes së simuluar e ndonjë sendi , njëkohësisht janë zbatuar edhe masat: Vëzhgimi i 

fshehtë fotografik ose me video, monitorimi i fshehtë i bisedave.  

Ku është vërtetuar se rreth orës 16:13, ka arritur i dyshuari në tavolinën ku ka qenë i dëmtuari dhe 

hetuesi policor.  

Biseda zhvillohet në mesë të dëmtuarit :E.K. dhe të dyshuarit S.Sh. , i pranishëm është zyrtari policor, 

i cili paraqitet me emrin A.. 

Hetuesi prezantohet si A. dhe i thotë të dyshuarit se e ka marr obligim ti paguaj të hollat-obligimin e 

të dëmtuarit, E.K.. 

E.K., i thotë të dyshuarit që: ti telefonoj personave ( për të cilët i dyshuari i kishte thënë se janë të 

hollat) dhe ti pyesin nëse pastrohen me këto të holla. 

I dyshuari S.Sh., i thotë të dëmtuarit që e paguan borxhin dhe pastrohesh dhe e pyet të dëmtuarin 

nëse ishte takuar me ata ( me personat nga të cilët gjoja i kishte marr të hollat S.Sh. për të 

dëmtuarin)? 

E.K., i thotë S.Sh. se vetëm me të kishte pasur punë . I dëmtuari i thotë të dyshuarit që në tetor ( fjala 

është për muajin tetor 2018) , ka pasur të paguaj 3.000 euro. 

I dyshuari S.Sh. , i thotë të dëmtuarit: E. ti ke thënë 4.500  ( katërmijë e pesëqind) euro, i fshehim 

prej babës, mos ta din baba. 

I dëmtuari E.K. , insiston se më datë 1 tetor kishte pasur t’i paguaj 3.000 euro . 

I dyshuari S.Sh. , i thotë të dëmtuarit  se 4.500 kishte t’i paguaj , aq edhe vëllait tënd ( vëllait të 

dëmtuarit ) i kam shkruar. 

E.K. : i thotë të dyshuarit se 3.000 euro i kishte thënë se ia ka borxh. I dëmtuari i thotë se ka paguar 

mjaft . 

I dyshuari S.Sh. , i thotë se nuk mund t’ia nxirrte ato që i kishte paguar .  

I dëmtuari, E.K., i thotë të dyshuarit se kishte paguar 600 euro në muaj .  

I dyshuari i thotë se çka të kanë bërë të tjerët, ndërsa mua vetëm llugav e me ke rrasë 

Në bisedë e sipër , rreth orës 16:19, i dëmtuari i thotë të dyshuarit, pse dajë ma kanë ba (bërë) 500 

euro ditën. 

I dyhuari , S.Sh. , e pyet të dëmtuarin , kush ta ka ba  ( bërë ) 500 euro ditën? . 

E.K.  i thotë e din të fort mirë . 

S.Sh., i thotë se ata në Deçan, ta kanë ba ( bërë) 500 euro ditën dhe i dyshuari i thotë se a  po donë me 

të qy ( dërgu) te ata , dhe  e kap për dore duke i thënë që ta dërgoi në Deçan. 

E.K., e pyet të dyshuarin , përse e kanë detyruar të paguaj 500 euro ditën?  
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I dyshuari S.Sh. , i thotë se e kishte lutur që mos të futej , por ke qen edhe nëpër Prizren , nëpër B. ( i 

njohur për ne ) . 

E.K., e mohon të ketë marrë të holla me fajde nga B. I dëmtuari insiston se kishte paguar 600 euro 

muaj, 500 euro ditë. 

I dyhsuari S.Sh. i thotë se këto kanë mbetur borxh. 

I dëmtuari, i thotë të dyshuarit se 6 muaj ia kishte paguar të dyshuarit nga 600 euro  dhe po bëjnë 

3.600 euro dhe e pyet edhe 3.00o euro i kishte marrë në qershor ( fjala ishte për vitin 2018) dhe i 

kishte pranuar në prani të axhës . Dhe e pyet përsëri të dyshuarin , 6 muaj , nga marsi kishte paguar 

nga 600 euro dhe 3.000 euro aty me axhën. 

I dyshuari S.Sh. , pyet të dëmtuarin , se çka po dëshiron të tregoj me këto fjalë? 

Pasi që dakordohen që i dyshuari t’i paguaj 3.200 euro, i dëmtuari i thotë të dyshuarit që 2.500 euro 

ua dërgon atyre direkt. I dëmtuari i thotë se 2.000 i ke marr ma herët  edhe 2.500 tani për të hollat e 

tetorit , ndërsa për 700 euro i thotë që janë marr tash shpejt . I dëmtuari i thotë , 3.200  dhe 2.000, po 

bëjnë 5.200 euro dhe po kryhet komplet. 

I dyshuari e pranon shumën prej 3.200 ( tremijë dyqind)  euro , të cilat kanë qenë të Policisë së 

Kosovës dhe janë përdorur për masën e simuluar e ndonjë sendi. 

 

- Nga  raporti  mbi përgjimet telefonike  të datës  08.05.2019, përkatësisht transkriptet mbi këto 

përgjime. Është vërtetuar se përmes telefonit i dyshuari S.Sh. e thirre në telefon të dëmtuarin E.K. 

dhe i thotë: Senet e mija janë më kryesore , mos te dëm krejt, e ke ditë kur ke pas . I dëmtuari e pyet: 

A i k edhe 3.200 ( tremijë e dyqind) euro, mirpo i dyshuari i thotë : lej 3.200 euro, 700 ke pas me i 

pagu tash shpejt, pardje . I dëmtuari i thotë : fole me ta le ta hypin kamatën sa të dojin, nuk kam. Prej 

të premtes deri të hënën i kryen , i kam la (pagu) të shumtën, ta kryej edhe këtë s vetëm me e mbyt 

veten. 

I dyshuari e pyet: A i ke deklaru te baba 3.200 , i dyshuari i thotë se le ta din edhe baba yt ( i të 

dëmtuarit) edhe baba jem ( i të dyshuarit) për 3.200. 

I dëmtuari e pyet mos po hypin ( rrisin) , mirpo i dyshuari i thotë se nuk i lejon ai deri të premten –të 

hënën dhe vazhdon : ta kishin hyp fort, 700-shin ta kishin ba 1.000, por gjoja ai nuk po i lejon. Po 

dëshiron ta kryej mirë me te , e nëse nuk dëshiron, atëherë do ta shohim.  

 

- Nga vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve me nr.2018-KE-180datës 

10.05.2019. 

Konstatohet se janë sekuestruar nga i dyshuari ( tani i akuzuari ) këto mjete 3, kartëmonedha nga 100 

euro, 7 kartëmonedha nga 50 euro, 6 kartëmonedha nga 20 euro, 12 kartëmonedha nga 

10 euro, 42 kartëmonedha nga 5 euro, 1 kartëmonedha 50 franga, 1 kartëmonedha 20 franga , 1 

kartëmonedha nga 20dollar USD, 1 telefon, Iphone XS- MT9K2ZD/A numër serik ..., 1 telefon , LG, 

Dual Sim. 

 

 

-Nga  raporti tjetër mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve  me nr. 2018-KE-180 datës 

10.05.2019. 

Konstatohet se me rastin e kontrollit të automjetit, në portofolin e M.Sh. ( vllaut të dyshuarit S.Sh.) 

janë gjetur dhe sekuestruar këto : 1 kartëmonedhë 50 euro, 5 kartëmonedha nga 20 euro, 10 

kartëmonedha nga 10 euro, 20 kartëmonedha nga 5 euro dhe 1 kartëmonedhë prej 20 dinarë të R. 

Serbisë. 

 

-Nga fotot e bankënotave të sekuestruara. Konstatohet se këto bankënota janë përdorur me rastin e 

masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit , blerje e simuluar e ndonjë sendi ndaj të 

dyshuarit S.Sh., në bazë të fotove konstatohet se kanë qenë  gjithsejtë : 54 kartëmonedha nga 50 euro. 

 

-Me Urdhëresën mbi konfiskimin e përkohshëm PP/I.nr.43/2019 të datës 24.06.2019 Gjyqtari i 

procedurës Paraprake ka lëshuar urdhër për konfiskim të përkohshëm të sendeve dhe janë konfiskuar: 
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 -Automjetit Citroën Berlingo, ngjyrë hiri, me targa: 07-650-CQ, me numër të shasisë 

VF7GJRHYK93274776, PRONË E TË PANDEHURIT S.Sh. ; 

-Çelësin e automjetit ; 

- VRC, me numër : 0955872; 

-Telefon , Iphone XS- MT9K2ZD/A, me numër serik: ...; 

- Telefon, LG, Dual SIM, me numër CE-0168; 3, kartëmonedha nga 100 euro, 7 kartëmonedha nga 

50 euro, 6 kartëmonedha nga 20 euro, 12 kartëmonedha nga 10 euro, 42 kartëmonedha nga 5 euro, 1 

kartëmonedha 50 franga, 1 kartëmonedha 20 franga, 1 kartëmonedha nga 20 dollar USD, 1 

kartëmonedhë 50 euro, 5 kartëmonedha nga 20 euro, 10 kartëmonedha nga 10 euro, 20 kartëmonedha 

nga 5 euro dhe 1 kartëmonedhë prej 20 dinarë të R. Serbisë. 

 

- Nga   CD-ve nga audio-video incizimet nga masat e  fshehta – blerje e simuluar e sendit. 

Është konstatuar se i dyshuari ( këtu i akuzuari ) S.Sh. ka komunikuar me të dëmtuarin E.K. dhe nga 

biseda shihet se këtu i akuzuari ka kërkuar që t’ia paguaj i dëmtuari shumat e caktuara në emër të 

kamatës për borxhin që ia kishte dhënë të dëmtuarit, me saktësisht së më lart ( në raporti  i oficerit 

policor, R.B. nga Njësiti i Krimeve e Ekonomike dhe Korrupsion në Prizren me  nr. rastit 2019-KE-

180, dt. 14.05.2019, konstatohet se me datën 10.05.2019, NJHKEK) 

 

 

MBROJTJA E TË AKUZUARIT S.Sh. 

 

I akuzuari njoftohet nga KTGJ për të drejtat e tij, i njëjti deklaron se do të mbrohet duke u deklaruar. 

I akuzuari në mbrojtjen e tij deklaron: Se e njeh të dëmtuarin në këtë procedurë E.K., se e njeh 

përmes Z.G.,  të cilin e kemi pas shokë unë dhe E., me profesion frizer, i cili  ka hapur lokalin e tij të 

frizrerit në fshatin H. nga është edhe E.. Se me E. është njoftuar përmes Z. ka pasur nevojë për teknik 

dhe një veturë pasi që i njëjti punonte me muzikës si dixhej. Raporti im me E. është se jemi takuar në 

H.V. tek lokali i Z.G., kemi biseduar për  teknik të muzikës dhe për automjet me ja shitë unë E., jemi 

takuar në fund të vitit 2017.  Z. më ka treguar se E. po i nevojiten teknika e muzikës  pasi që fillon 

sezona, dhe se a mundesh me prit për pare se momentalisht nuk i ka paret, jemi marrë vesh dhe kom 

vendos me ja dhonë, për paisje të teknikës së muzikës jemi marrë vesh  për me ja shitë për 2.000,oo 

€, pikapin Citroen 2.500,oo €, dhe me prit deri në muajin tetor 2018. Paisjet E. ja kom dhënë në 

muajin janar 2018. Në fillim ka qenë marrëveshja borxhin  e teknikës me  ma pagu  gjatë sezonit të 

punës  (qershor, korrik, gusht) , ndërsa  për automjetin ka pas me ma pagu në muajin tetor 2018. E. 

rreth këtij borxhi nuk ka  paguar asgjë. Nga E. kam kërkuar me ma paguar borxhin në tetor e kom 

thirre E. me  bisedu me te, por ai kishte qenë në Itali, dhe më ka thënë përmes telefonit se pritëm 1-2 

muaj se kur të kthena në Kosovë të përgjigjna për borxhin. E. i kam dhënë të holla për nevoja të vogla 

familjare shumën prej 50 €, (për nevoja të veta familjare). Asnjëherë nuk i kam dhënë të holla me 

fajde-kamat. 

 

Me datën 10.05.2019   kur jam ndal nga policia , paraprakisht në orën 10 mëngjesit kam pas me u 

nisë për në Tiran me A.D.n, me e dërguar në aeroport axhën e tij  me familje, ishim me dy makinat 

tona, për arsye se ishim shumë persona dhe me një makinë nuk bojke, rreth orës 14:00/h kur kemi 

mbërri në Tiranë më ka telefonuar  E. dhe më ka thënë : dajë hajde merri  paret e kerrit dhe të 

teknikës-borxhin. Jomë kthyer dhe në Prizren në L.C. jam takuar me E., aty kishte qenë edhe një 

zyrtarë policor që unë nuk isha në dijeni që është  zyrtar policor. E. më tha që po du me ta pagu 

borxhin, shkova me bisedu lidhur me borxhin që më kishte E., E. më tha se më duhet një letër për me 

e dëshmua që kom paguar borxhin për babën. Unë nuk e kom nënshkrua letrën. I thash nëse donë 

shkojmë te baba, e mi jep paret në prezencën e tij dhe e vërtetojë që e ke pagu borxhin. Në atë 

moment unë fillova mu qu dhe ai personi tjetër që ishte zyrtar policor më tha : Prit dhe merri paret, 

mi ka numërua paret edhe pas 2 minutave,  më ka ardh policia, në ato momente unë isha i ulur  me E. 

dhe ketë zyrtarin policor që unë nuk e dija që është zyrtar policor. 
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Të dëmtuarin Unë nuk e kam kërcënuar, por thjesht i kam bo presion me ma la borxhin, ndoshta 

sjellja ime iu ka dukur si kërcënim, Unë nuk kom pas qëllime të këqija. 

Mbrojtësja pa pyetje tjera për të akuzuarin. 

 

Në pyetjet e prokurorit i akuzuarit deklaron: 

Në pyetjen: Na thuani herën e parë kur i keni dhënë të hollat në shumë prej 500,oo € E. a të kujtohet 

data, muaji, viti kur ja ke dhënë këto të holla? 

I akuzuari përgjigjet: Jo nuk i kam dhënë 500,oo € E., por në muajin shkurt apo mars 2019 ia kam 

dhënë 700,oo €  për gruan dhe djalin, i cili më ka thënë që i ka atë sëmur. Nuk mi ka kthyer këto të 

holla. Më vonë nuk i ka dhënë pare. 

Në pyetjen: Meqenëse deklaruar se i keni dhënë 700,oo €  a ja keni dhënë ato me kamatë apo vetëm 

si borxh, si ja ke dhënë? 

I akuzuari përgjigjet: Ia kam dhënë borxh. 

Personi që më ka garantuar që po donë me ti dhënë në emër të E.t 3.200,oo € mi ka dhënë, kërkesa ka 

qenë për qatë shumë me mi dhënë, se 2.000,oo € mi ka paguar më herët E., më pat mbetur borxh 

2.500,00 € pikapit dhe 700,oo € që ia kam dhënë borxh për djalin dhe gruan që e ka pas të sëmur. 

Të holla që mi dhanë në  QT L.C. i mora, i lash në tavolinë dhe brenda 2 minutave ka ardhur policia 

dhe më kanë thënë se je i arrestuar  dhe më detyruan që ti futi në qante të hollat. 

Pasi më kanë quar në stacion policor mi kanë marrë parat dhe më thanë se këto para janë të shtetit-

policisë. 

Për të hollat që ja kam dhënë hua, nuk ka qenë në dijeni ndonjë anëtar i familjes . 

Që nuk e keni njoftuar familjarët arsyeja ka qenë se parat kanë qenë të mijat të fituara nga puna ime si 

dixhej me muzikë, dhe më ka thënë se ti kthejë shpejtë. 

Nuk është e vërtetë se i dëmtuari E. ku në  njërën prej shqyrtimeve të kaluara gjyqësore ka deklaruar 

se si palë e dëmtuar  gjithsejtë është i dëmtuar në shumë prej 7.000,oo €.  

 

Automjeti i llojit Citroen Berlingo, ngjyrë hiri me tab.regj 07-650 CQ  Është i imi,  këtë automjet e 

kam  blerë në janar –shkurt 2018. E kam blerë në auto sallon në Prishtinë. 

Nga ana e policisë më janë konfiskuar 2 telefona të llojit Iphone X5 dhe tjetri LG, telefonat kanë qenë 

të mit. 

Ditën kritike kur jam arrestuar 1.100,oo € i kom pas në kuletë, 1.000,oo € kanë qenë të motër që mi 

ka lënë për mu kujdes për te kohë pas kohe, meqenëse nuk e ka pasur burrin këtu, 100,oo € kanë qenë 

të mijat ndërsa 350,oo € i kanë marrë policia në çantën e vëllait  që  ka qenë në automjet, që e kish 

harruar. 

Nga këto të hollat të cilat mu kanë konfiskuar, veç 100,oo € euro kanë qenë të mijat, të punës që e 

kam kryer një dasmë një ditë më përpara. 

Prokurori i shtetit pa pyetje tjera për të akuzuarin. 

 

Në pyetjen e përfaqësuesit të autorizuar i palës së dëmtuar të akuzuarit, akuzuari deklaron:. 

 

Jam takuar për herë të parë me të dëmtuarin E. në dhjetor 2017 në fshatin H.V.. në lokalin e Z.G.t. 

Jemi marrë vesh po atë ditë me ja jap veturën dhe pajisjet. 

Pyetje: Me çfarë baze-arsye ia ke dhënë 700,oo € këtu të dëmtuarit, i cili paraprakisht të kishte borxh 

për veturën dhe pajisjet e muzikës? 

I akuzuari përgjigjet: Për arsye se e kishte djalin dhe gruan të sëmurë. 

Asnjëherë nuk  kamë marrë ndonjëherë shuma të pareve prej prindit-babës së të dëmtuari në shumë 

prej 6.000,oo €, 9.000,oo € dhe 2.000,oo €? 

Po është e vërtetë se në muajin shkurt 2019, përmes Facebook-it i kam kërkuar edhe 3.000,oo €, e 

kam lyp borxhin tem. 

Pyetja: A është e vërtetë se keni dërguar prindin tënd, me kërkuar borxhin tek i dëmtuari në shtëpi të 

tij? I cili është prezantuar me emër të rrejshëm? 
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I akuzuari përgjigjet: Me prindin tim ka biseduar E., i ka thënë : Se a ka mundësi me ma shty pakës 

borxhin,2.000,oo € mi marrë qitash, ndërsa tjerat pas një kohe shumë të shkurtë, dhe E. i ka thënë : 

Që të shkojë tek baba i E. për me i kërkuar paret. Nuk e di se a ka shkuar baba jam në shtëpi të E.t. 

Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar av. Arif Morina pa pyetje tjera. 

 

Nuk ka  komunikuar me telefon me E. As me babën e E.. 

Nuk më  ka paguar ndonjëherë pare baba i E. 

Në muajin prill 2018  dhe në muajin qershor nuk më ka paguar baba i E. apo E. ndonjë  shumë të 

hollave. 

Në pyetjen e kryetarit të trupit gjykues (KTGJ): Ju keni dhënë një deklaratë në polici me datë 

10.05.2019 dhe një deklaratë në prokurori me datën 27.06.2019 a mbetesh pranë këtyre deklaratave? 

I akuzuari deklaron: Po mbetem  në tërësi pranë deklaratës së dhënë në polici me datë 10.05.2019 si 

dhe mbetem në tërësi pranë deklaratës së dhënë në prokurorin e shtetit me datë 27.06.2019. 

E. mi ka kthyer 2.000,oo € të borxhit, dhe më ka mbetur edhe 4.500,oo €.  

Më ka kthyer borxhin, në muajin shkurt apo mars 2019. 

 

Në pyetjen e kryetarit të trupit gjykues: Ju e keni dëgjuar dëshmitarin  I.K., a të ka dhënë ty prindi i 

E. shuma të parave, se i njëjti në deklaratën e tij të dhënë para trupit gjykues e datë 04.11.2019 ka  

deklaruar se ti ka dhënë 9.000,oo € në muajin qershor 2018, ku me ty ka qenë një djalë me mjekër. A 

është e  vërtetë kjo? 

I akuzuari përgjigjet: Nuk është e vërtetë. 

 

Në pyetjen e kryetarit të trupit gjykues:  Në muajin prill 2018 ti ka dhënë edhe 6.000,oo €. A është e 

vërtetë kjo? 

I akuzuari përgjigjet: Jo nuk është e vërtetë. 

 

Në pyetjen e kryetarit të trupit gjykues:  Ka thënë se të ka mbetur 1.500,oo € borxh me ti dhënë, ka 

thënë  se këtë shumë prej 1.500,oo nuk ka mujt me ti la me afat, periudha e vonesës ka qenë atëherë 

ju keni kërkuar dhe keni thënë se tani mi ka borxh 3.500,oo €. A është e vërtetë kjo? 

I akuzuari përgjigjet: Nuk është e vërtetë. 

 

Gjykata vlerësoi edhe mbrojen e të akuzuarit të dhënë në të gjitha fazat e procedurës penale dhe 

mbrojtjes së tij  nuk ja falë besimin mbrojtjes së të akuzuari S.Sh. kur deklaron:  

Se me E. është njoftuar përmes Z., E. ka pasur nevojë për teknik dhe një veturë pasi që i njëjti 

punonte me muzikës si dixhej. Raporti i tij me E.n është se janë  takuar në H.V. tek lokali i Z.G., kanë 

biseduar për  teknik të muzikës dhe për automjet me ja shitë S.Sh. (tani i akuzuari) E., janë takuar në 

fund të vitit 2017.Se Z. i ka treguar se E. po i nevojiten teknika e muzikës pasi që fillon sezona, dhe 

se a mundesh me prit për pare se momentalisht nuk i ka paret, jemi marrë vesh dhe kom vendos me ja 

dhanë, për pajisje të teknikës së muzikës jemi marrë vesh  për me ja shitë për 2.000,oo €, pikapin 

Citroen 2.500,oo €, dhe me prit deri në muajin tetor 2018. Pajisjet E. ja ka dhënë në muajin janar 

2018.  

Lidhur me këtë deklaratë të akuzuarit, E. ka deklaruar se nuk ka blerë teknika e muzikës nga S.Sh..  

Po ashtu edhe babai i E. – dëshmitari I.K. ka deklaruar se nga S.Sh. nuk kanë blerë pajisjen muzikore 

, Djali im është marrë me aktivitete muzikore para 3 vite, ka punuar si dixhej, ato pajisje i kemi blerë 

bashke me mua në I. të Deçanit. nuk ka pas automjet Citroën, ngjyrë të bardh, por ka pasur një herë 

një automjet me ngjyrë të verdhë, e ka pas  marrë prej një katolikut. nuk e ka blerë nga S.Sh. dhe nuk 

ka pas asi lloj të automjetit asnjëherë ka deklaruar baba i E. 

Kështu që nga dëshmia e babait të E është konstatuar se E. K. asnjëherë nuk ka blerë pajisjen 

muzikore, e as automjetin Cirtroen Pikap nga S.Sh. . 

 

Gjykata nuk ja falë besimin të akuzuarit kur thotë kur jemi takuar me E. në L. C., me E. ku ishte edhe 

një person që i ka thënë  prit dhe merri paret, mi ka numërua paret edhe pas të holla që mi dhanë në  
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QT L.C. i mora, i lash në tavolinë dhe brenda 2 minutave ka ardhur policia  në ato momente ishte i 

ulur me E. dhe një person që nuk e dija që është zyrtar policor dhe i kanë thënë se je i arrestuar  dhe e 

kanë detyruar që ti futi në qante të hollat. 

Pasi më kanë quar në stacion policor mi kanë marrë parat dhe më thanë se këto para janë të shtetit-

policisë. 

 

Shuma e parave të cilat janë paguar nga E. dhe personi tjetër me E., që ishte policë i DHKEK –PZ i 

cili në bazë të urdhrit për masa të fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit ‘’ Blerje e simuluar e 

ndonjë sendi ‘’kanë organizuar dorëzimin e shumës prej 3.200,oo €, të cilën shumë E. ia kishte të 

akuzuarit S.Sh. borxh në emër të kamatës dhe të cilën shumë prej 3.200,oo € ja kishin dorëzuar S. 

Sh., tani të akuzuarit të cilat para i kishte pranuar dhe pas 2 minutave kishte ardhur policia. 

 

Gjykata nuk ja falë besimin të akuzuarit kur thotë se nga baba i E. (I.K.) nuk ka pranuar shumat e 

paguara në emër të kamatës për borxhin që kishte E. këtu të akuzuarit S.. 

 

Nga dëshmia e dëshmitarit I.K. (baba i të dëmtuarit E.) të dhënë në shqyrtimin gjyqësor të dt. 

04.11.2019, ku ka deklaruar se në muajin qershor 2018, ka ardhur djali i tij E. dhe ka kërkuar sërish 

para në emër të borxhit ku ja ka dhënë 9.000,oo € të cilat i ka marrë hua nga vëllai i vet 7.000,oo €, 

pastaj ka shkuar te djali i vëllait në X. dhe i ka marrë edhe 2.000,oo € dhe këto 9.000,oo € ja ka dhënë 

S. Sh. në muajin qershor 2018, paraprakisht në prill 2018 S. Sh. i ka dhënë 6.000,oo €, ku me S.n ka 

qenë edhe një djalë me mjekër i cili është deklaruar se ka qenë burg dhe i kanë mbetur borxh edhe 

1.500,oo € të cilat nuk ja kanë la, ku Drejtoria për Krime Ekonomike është njoftuar për rastin, 

dëshmitari betohet se rastin nuk e ka paraqit, dhe pastaj e kanë thirr në bisedë, ku edhe ka njoftuar 

lidhur me situatën, ku pastaj pas një jave i ka thënë djalit (E.t) se prej 1.500,oo € tani i ke borxh 

3.500,oo €. 

Në dëshminë e dëshmitarit I.K. ( Baba i të dëmtuarit E.) i akuzuari nuk ka pas pyetje për dëshmitarin 

dhe as që ka bërë vërejtje në dëshminë e tij.  

Po ashtu i akuzuari S.Sh. nuk ka pas pyetje as  vërejtje në dëshminë e të dëmtuarit E. 

Ku edhe E.K. si i dëmtuar në dëshminë e tij ka deklaruar se të akuzuarit S.Sh. në emër të kamatës i ka 

paguar: 

Për  borxhin prej  500 euro në emër të kamatës ka paguar    5.500 euro gjithsejtë    6.000 euro 

Për  borxhin prej  4.500 euro në emër të kamatës ka paguar  4.500 euro gjithsejtë    9.000 euro 

Mirëpo i pandehuri – akuzuari të dëmtuarit i ka kërkuar edhe 3.200 euro, në emër të kamatës , të holla 

këto të cilat janë siguruar nga policia e Kosovës dhe atë përmes së masës së blerjes së simuluar të 

urdhëruar nga ana e gjykatës me urdhëresë nën Ppr. KR.nr.30/2019 të datës 08.05.2019. 

 

Pasi që Gjykata me kujdes dhe me ndërgjegje i ka vlerësuar të gjitha provat e aktakuzës dhe mbrojtjes 

një nga një dhe të gjitha së bashku, kjo gjykatë ka konstatuar se i akuzuari S.Sh. ka kryer veprimet të 

cilat iu kanë vu në barrë me aktakuzë. Me veprimet përcaktuara të të akuzuarit janë realizuar të gjitha 

elementet e veprës penale fajdeja nga neni 331 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së. 

Në rastin konkret i akuzuarit veprën penale të kryer në periudhën kohore nga muaji dhjetor 2017 e 

deri më datë 10.05.2019, i akuzuari S.Sh. për vete ka pranuar shuma jo proporcionale të pasurisë në 

këmbim të shërbimit të personit tjetër duke e shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare të personit të 

tillë, në atë mënyrë që për periudhën e cekur kohore i akuzuari S.Sh. i ka dhënë të dëmtuarit E.K. nga 

fshati H.V. Komuna e Rahovecit, shuma të caktuara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi,  që i dëmtuari 

është detyruar t’ia kthej me kamatë. 

Me datën 10.05.2019, kur i akuzuari të dëmtuarit i ka kërkuar edhe 3.200 euro, në emër të kamatës, të 

holla këto të cilat janë siguruar nga policia e Kosovës dhe atë përmes së masës së blerjes së simuluar 

të urdhëruar nga ana e gjykatës me urdhëresë nën Ppr.KR.nr.30/2019 të datës 08.05.2019 dhe të 

njëjtin e kanë arrestuar në flagrancë. 

I akuzuarit në rastin kritik ka vepruar me dashje direkte, se ka qenë i vetëdijshëm se bëhet fjalë për 

fajdenë e cila është e sanksionuar me ligj si vepër penale me nenin 331 të KPRK-së.  Ku i akuzuari, të 
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dëmtuarit i ka huazuar të holla në shuma të caktuara, që huamarrësi këtu i dëmtuari  t’ia kthej me 

kamatë, e këtë në të vërtetë e ka dashtë.  

Këto konstatime të gjykatës nuk kanë ardhur në dyshim as me mbrojtjen e vet të akuzuarit dhe 

mbrojtësit të tij i cili jo bindshëm dhe paargumentuar pretendoi se i akuzuari nuk e ka kryer veprën 

penale të fajdeje se i akuzuari S.Sh.  të hollat e huazuara të dëmtuarit  nuk i ka dhënë me fajde po se 

gjeja i dëmtuari këto para ja ka pas borxh se i akuzuari paraprakisht i kishte shitur pajisjen muzikore 

dhe automjetin Citroen Berlingo edhe pse me asnjë dëshmi apo provë nuk është vërtetuar se i 

dëmtuari të kishte blerë nga i akuzuari  pajisjen muzikore dhe automjetin Citroen Berlingo. 

 

Në bazë të gjithë asaj të lartcekur  kjo gjykatë ka vërtetuar se i akuzuari S.Sh. ka kryer veprën fajdeja 

nga neni 331 par.2 lidhur par.1 të KPRK-së dhe pasi nuk ekzistojnë rrethanat të cilat përjashtojnë 

ekzistimin e veprës penale dhe përgjegjësisë  penale të akuzuarit, e ka shpallur fajtor për këtë vepër 

penale dhe për të njëjtën ia ka shqiptuar dënimin; Me dënim me gjobë në shumë prej 2.000,oo 

(dymijë) euro, të cilin dënim është i detyruar ta paguaj në afatin prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh  nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 

6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim në bazë të nenit 79 llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga 

data 10.05.2019 deri më 07.11.2019 dhe koha e kaluar në arrest shtëpiak nga data 07.11.2019 gjer më 

07.12.2019. 

 

Me rastin e zgjedhjes- caktimit të sanksionit juridiko penal gjykata ka marr për bazë dhe ka vlerësuar 

të gjitha rrethanat e rastit lëndor, kështu që në anën e të akuzuarit ka gjet këto rrethana lehtësuese, 

para se gjithash është i pa punë, është mbajtës të vetëm të familjes, që do të thotë e gjendjes së dobët 

ekonomike.  

 

Gjykata duke zbatuar dispozitën e qëllimit të dënimit konform nenit 38 par. 1 dhe 2 të KPK-së, 

gjykata ka ardhur deri te përfundimi se në rastin konkret edhe me dënimin të lartcekur, mund të 

arrihet qëllimi i dënimit. Për këtë gjykata të akuzuarit S.Sh., për veprën penale i ka shqiptuar dënimin 

e cekura. Gjykata ka gjetur se dënimi me burg në lartësinë e lartcekur është adekuat me natyrën dhe 

peshës së veprës penale të kryer, shkallës së fajësisë të akuzuarit posaçërisht rrethanave nën të cilat 

është kryer vepra, kështu që edhe më këtë dënim në rastin konkret mund të arrihet qëllimi i dënimit, 

konform nenit 38 të KPRK-së. 

 

Pala e dëmtuar në kuptim të nenit 463 të KPPK-së, për realizimin  e dëmit material dhe jo material 

udhëzohet në kontestin civil. 

 

Gjykata në bazë të dispozitës nga neni 450 par.4 të KPPK-së, të akuzuarin e ka obliguar të paguajë 

shpenzimet  procedurale  penale në shumë prej njëzetepesë (25) €, dhe në emër të paushallit gjyqësor 

dhe shumën prej njëzetepesë (25) € si dhe nga pesëdhjetë (50) € në emër të kompensimit të viktimave 

të krimit, konform neni 39 par.3, nënpar.3.2 të Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, e cila 

shumë duhet paguar në afat prej 15 ditësh, pasi aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

Masa plotësuese; Konfiskohen të hollat në shumë prej 1.450,oo(njëmijekatërqindepesëdhjetë) €, 

70(shtatëdhjetë)  CH, 2o (njëztë) $, si dhe 20 (njëzetë) dinarë të Serbisë, si pasuri e përfituara nga 

vepra penale. 

 

I kthehet automjeti i sekuestruar përkohësisht Citroen Berlingo ngjyrë hiri me tabela të regj...., si dhe 

dy telefonat njëri Iphone tjetri tip LG.   

 

Nga gjithë ajo çka u parashtrua, kjo gjykatë duke vlerësuar të gjitha provat e parashtruara ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE - Departamenti për Krime të Rënda 
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PKR.nr.42/2019 datë 26.12.2019 

 

 

Zyrtarja ligjore,                                                   Kryetari trupit gjykues-Gjyqtari,  

Arbënore Basha                                                                    Gëzim Pozhegu 

 

 

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. 


