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P.nr.306/18 

  

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN, departamenti i 

përgjithshëm penal nga gjyqtari Selman Salihu, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Hanife 

Ibrahimi  në lëndën penale kundër të akuzuarit A. F.  të cilët i akuzon PTH në Prishtinë me 

aktakuzën e saj PP.nr.306/18 të dt.03.03.2017 për shkak të veprës penale keqperdorimi i besimit 

nga neni 342  të KPRK-së, në shqyrtimin fillestar i mbajtur  me dt.15.02.2021 në praninë e të 

akuzuarit A. F.  dhe prokurorit   të shtetit Besnik Jakupi , me dt. 23.07.2021  merr dhe publikisht 

shpall këtë: 

 

                A K T GJ Y K I M 
Ndaj të pandehurit: 

A.F.  i biri i Z. dhe ema  A., e vajzërisë F.  i lindur me datën data e lindjes...në fshatin G.  K. Drenas , i 

martuar, 3 femi  ka te kryer Shkollën e mesme,, me social  me nr. personal numri... shqipёtar shtetas i 

Republikës së Kosovës, me parë i padenuar, ndaj dij nuk zhvillohet procedur tjetër penale,  mbrohet në 

liri. 

 

Ë SH T Ë   F A J T O R 

Sepse  

Me dt. 14.11.2015 rreth ores 22.43 ne parkingun e Aeroportit “Adem Jashari ,ne Prishtine ,me sakte ne 

zyrat e parkingut komercial te Aeroportit ,i pandehuri me qellim te pervetesimit te kunderligjshem per 

vete apo personin tjeter ,ka shfrytezuar rastin duke e ditur  gjendjen e zyres dhe duke e ditur ku gjenden 

te hollat, eshte paraqit si i semuar dhe se bashku me shefin e tij Sh. L. kane shkua deri te Ambulanca e 

Aeroportit ,e kur eshte lirua nga mjeku pasi ka kalua Aeroportin e vjeter eshte kthye me veturen e tij te 

tipit “Golf IV “ngjyre hiri ka hy ne zyre dhe nga fioka e zyres se lartecekur, ka marr 2768 € e pastaj ka 

ikur nga vendi i ngjarjes. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale keqperdorimi i besimit nga neni 342 par.1  nën par. 1.1 të KPRK-së. 

Andaj gjykata në baze të dispozitave  të lartecekura si dhe dispozitave të neneve 1, 2, 4, 6 , 7, 17, 20, 21, 

41, 42, 43, 45, 73, të KPRK-së dhe neni 327 par.1  nën par. 1.1 të KPK-së, neni 365 të KPPRK-së e, 

GJ Y K O N 

                  

  Me  dënim me burg në kohëzgjatje prej 3 muajve dhe : 

Dënim me gjobë në shumë prej 1100(njimijenjiqindeuro), i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në rast se dënimi nuk realizohet as me detyrim, gjykata dënimin me 

gjobë do ta zëvendësojë konfrom nenit 46 par.3 tё KPRK-së, ashtu që për çdo ditë të kaluar nё burg, të 

llogaritet shuma prej 20-€. 
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OBLIGOHET e pandehura që kësaj gjykate, në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të ia paguaj 

shumën prej 20 euro, dhe për kompensimin e viktimave të krimit ti paguaj shumën prej 30 €, këto në afat 

prej 15 dite pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

Te demtuarit : Sh. L. nga Prishtina dhe M. J. nga fshati P. i P. , udhёzohen qё kёrkesёn pasurore-

juridike ta realizojё nё procedurё tё rregullt gjyqёsore. 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë me aktakuzën e saj PP.nr.724/2016 të dt.25.05.2018 e ka 

akuzuar të pandehurin  A.F.  për shkak të veprës penale keqperdorimi i besimit nga neni 342  të 

KPRK-së,  

I pandehuri  deklaron: se e ndje veten fajtor dhe e pranoj fajësin me vullnetin tim pa presion nuk 

e kundershtoj aktakuzen si dhe paraprakisht pranimin e fajsise e bera dhe me konsultim te 

mbrojtsittim eshte hera e pae qe me ka ndodhur kam qen ne gjendje te till shpirtror social dhe 

tani jam i penduar dhe me vjene keq  dhe jam mbajtes i familjes jam i pa pune  se, nuk e kam 

perseritur dhe nuk do te perseris asnji here asnjiher  as nje  veper te asnje lloji .  

Mbrojtesi i te pandehurit :pas konsulltave te mjaftushme qe kisha me te mbrojturin tim edhe pas 

rikualifikimit te vepres penale i njejti e pranon kryerjen e vepres penale sipas rikualifikimit me 

vullnetin e tij te plote i njejti premton gjykaten se asnjiher nuk do te perseris vepren e njejte apo 

ndoni veper tjeter penale ,i mbrojturi im. 

Prokurorja e shtetit deklaron: pajtohem me pranimin e fajsisë  nga ana e të pandehurit. I cili 

pranim eshte bere konform nenit 248 te KPPRK-se dhe i njejti deklaron se lus gjykaten te merr 

parasyshe rethanat lehtesuse dhe renduse.  

 

Gjyqtari i vetem gjykues konstaton se pas analizimit ne teresi te provave mbi faktet sipas 

aktakuzes, vlersoi se i pandehuri eshte inkriminuar ne vepren penale nga neni 325 të KPRK-së. 

Andaj gjykata edhe pranoi pranimin e fajsise nga ana e te akuzuarit  duke e konstatuar se pranimi 

i fajsise eshte bere konform nenit 248 të KPPRK-së. Pranimi i fajsise eshte dhe ne perputhshmeri 

me aktakuzen dhe provat e mbeshtetura dhe te bashkangjitura ne shkresat e lendes.  

 

Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat lehtësuese pёr tё pandehurin  konform nenit 73 të KPRK-së. Ashtu qё si rrethana 

lehtёsuese gjykata vlerёsoi  pranimin e fajsise ,i njejti tani eshte penduar  dhe  me pas deklaron 

se ja kakthyer parat te demtuarit , shpreh keqardhje .Poashtu nuk e ka perseritur vepren penale 

dhe i ka premtuar gjykates se nuk do te persersi vepren penale sjelljet dhe karakteristikat e vepres 

penale te cilat japin deshmi se i pandehuri  nuk ka ndonji te kaluar kriminale.Poashtu deklaron 

se eshte i pa pune dhe i premton gjykates se nuk do te perseris vepren penale. 

Si rrethane renduse gjykata vlersoi objektin mbrojtes te vepres penale pasuria e 

shprehur ne para vlera e tyre, ku ,sendete dhe pasuria jane gjithmon te mbrojtura me ligj ku 

jane ne pronesi te personave te demtuar .si rrethan                                                                                                          

renduse eshte edhe se objekti i vepres penale ne kete rast parat dhe ambienti ku eshte kryer 

vepra penale, eshte objekti ku ka punuar vet i pandehuri me qka eshte cenuar mirebesimi ne 

raport me te demtuar,per qka eshte ardhe ne shprehje”keqperdorimi i besimit . 

Gjykata me kete konstaton se konform nenit   41 te KPPRK-es , konstaton ne faktin e 

parandalimit  te akuzuarit perkatesisht te kryerjes se vepres penale qe te shmangen nga veprimet 

e kunderligjeshme qe qojne ne drejtim te inkriminimit te veprave penale .Poashtu qellimi i 

denimit reflekton edhe ngritjen e vetedijes shoqerore te te akuzuarit  dhe ne rehabilitimin dhe 

ricinalizimin ne rrethanat shoqerore pas kryerjes se vepres penale .  
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Vendimi mbi obligimin e të pandehurit që të paguajnë paushallin gjyqësor bazohet ne nenin 

450 par.2. nënpar.2.1 dhe nënpar 2. 6. të KPPRK. 

 

Nga të gjitha arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN,  

-Departamenti i  përgjithshëm penal  

 P.nr. 306/18 te dt. 28.07.2021 

 

Sekretarja Juridike                                            GJ Y QTARI 

            Hanife Ibrahimi         Selman Salihi 

 

 

 

 UDHËZIM JURIDIK;Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë të paraqes 

ankesë në afat prej 15. dite nga dita e marrjes së të njejtit. Ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë e cila ushtrohet nëpërmes të kësaj gjykate. 

  

 

 

 

 


