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Numri i lëndës: 2019:107284 

Datë: 11.02.2020 

Numri i dokumentit:     00824090 

                                                                                                                                                                                                    

       P. nr. 696/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

          GJYKATA THEMLORE NË PRISHTINË-DEGA NЁ LIPJAN, nё pёrbёrje prej 

gjyqtarit tё vetёm Avdirrahman Gashi,  me sekretaren juridike Nexhmije Ahmeti,  duke vendosur 

nё lёndёn penale, kundёr tё pandehurit A. B. nga Prizreni,  tӫ cilin e  akuzon  P.TH. Prishtinӫ, 

me aktakuzёn  e sajё PP. II. nr.3071/18, tё dt.02.11.2018,  pёr shkak tё veprёs penale  

Keqpёrdorim i besimit nga neni 342 par.1 tё KPRK-sё, nё shqyrtimin  publik, tё mbajtur me 

dt.23.01.2020, nё prani tё pёrfaqёsueses sё Prokurorisӫ Fatmire Cacaj, dhe të  të pandehurit, me 

po tё njёjtёn datё, merr dhe shpallë kӫtӫ: 

 

A K T G J Y K I M 

           Kundër: 

A. B., i lindur me data e lindjes...,, nga i ati S. dhe e ёma V., e gjinisё H., me vendbanim 

nё K. Prizeren  nё rrugёn Xh. B., nr.12, me numёr personal numri...,, i divorcur, ka tё kryer 

shkollёn e mesme, i gjendjes sё dobёt ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më 

parё i pa dënuar, mbrohet në liri. 

        

ËSHTË   FAJTORË 

            Sepse:  

            Me datё 12.05.2018, nё Lipjan nё kompaninё “J.S.C.M. I.”, gjatё pёrfaqёsimit tё 

interesave pasurore tё personit tjetёr ose kujdesit pёr pasurinё e tij, nuk i ka pёrmbushur 

detyrimet e tij nё cilёsinё e agjentit tё shitjes, nё atё mёnyrё qё pasi e ka marrё detyrёn e tij, nuk 

ёshtё kujdesur pёr pasurinё e personit tjetёr sipas obligimeve qё ka pasur dhe si rezultat i  tёrё  

kёsaj, dёmtohen interesat pasurore tё tё dёmtuarit Kompanisё “M.  I.  J.S.C” ,  pasi qё nё kohёn 

kur i pandehuri ka qenё nё detyrёn e agjentit tё shitjes sё akulloreve, persona tё panjohur nga 

kamioni i firmёs, kanё vjedhur shumёn prej 2800.-€, me ç’rast tё dёmtuarit i ёshtё shkaktuar 

dёm material pёr atё vlerё 

           - me kёtё  ka kryer veprёn penale Keqpёrdorimi i besimit nga neni 342 par.1 tё KPRK-

së.      

           -Andaj gjykata  konformё neneve  1, 2, 3, 4, 6, 7, 17, 20, 21, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 73 

dhe nenit 342 par.1 tё KPRK-sё, si dhe nenit 365 të KPPK-së, tё pandehurin e gjykon:  

 

DËNIM  ME  KUSHTË 

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve,  dhe me dёnim me gjobё nё 

shumё prej 200.-€, tё cilat  dënime  nuk do të ekzekutohen nëse i pandehuri në afat prej 1 (njё) 

viti nuk kryen vepër tjetër penale. 

E dёmtuara; M.  I.  J.S.C, me seli nё Lipjan udhёzohet qё kёrkesёn pasurore-juridike t’a 

realizojё nё procedurё tё rregullt gjyqёsore. 

DETYROHET,  i pandehuri që kësaj gjykate, në emër të shpenzimeve te procedurës 

penale, për paushall gjyqësor shumën prej 20-€ , si dhe shumёn prej 30-€, në Fondin për 

Mbrojten e Viktimave të Krimit, të gjitha këto në afat prej 15 dite pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm 
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A r s y e t i m 

 

 Prokuroria Themelore nӫ Prishtinӫ me aktakuzӫn e sajё  PP. II.nr. 3071/18, tё 

dt.02.11.2018, e ka  akuzuar tё pandehurin A.B. nga Prizereni,  pёr shkak tё veprёs penale 

Keqpёrdorimi i besimit nga neni 342 par.1 tё KPRK-sё. 

 Prokurorja e shtetit nё shqyrtimin fillestar ka deklaruar se mbetёt nё tёrёsi pranё 

aktakuzёs, si dhe pajtohet me pranimin e fajёsisё nga ana e tё  pandehurit, pasi qё pranimi i 

fajёsisё ёshtё bёrё nё mёnyrё vullnetare e kjo konform  dispozitave ligjore, pasi qё i njёjti e ka 

kuptuar natyrёn dhe pasojat e pranimit tё fajёsisё, mё tutje gjykatёs i ka propozuar qё tё njёjtin 

t’a shpallё fajtorё dhe t’a dёnojё sipas ligjit. 

I pandehuri  nё shqyrtimin fillestar ka deklaruar, pasi që e ka kuptuar në tërësi aktakuzën, 

i njëjti e ndien veten  fajtor,  për  veprёn  penale që i vihet në barrë dhe njëherit  ka shtuar se 

ndihet tepёr i penduar si dhe ndaj tё dёmtuares ka paguar tё gjithё borxhin, mёtutje gjykatёs i ka 

premtuar se nuk do tё pёrsrisё sjellje tё tilla, dhe kjo ёshtё hera e parё qё ka rёnё ndesh me ligjin, 

se ёshtё i gjendjes jo tё mirё ekonomike dhe i pa punё e ka lutur gjykatёn qё t’i shqiptojё njё 

dёnim sa mё tё butё. 

  Gjyqtari i vetëm gjykues,  i bindur se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajit, si dhe pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë të vullnetare, pranimi i fajit  

mbështet në faktet e çështjes  qё  i përmban  aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje 

të qartë ligjore ose gabime faktike,  konform nenit 248 të KPPK-së,  gjykata e pranoi pranimin 

e fajësisë nga ana e tё  pandehurit  për veprёn  penale tё pёrshkruar si nё dispozitiv tё kёtij 

aktgjykimi. 

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

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara me nenin  73  të  KPRK-së  ashtu  qё si rrethana 

lehtёsuese gjykata vlerёsoi sjelljen e të pandehurit para kryerjes sё veprёs penale,  pra fakti se i 

njёjti  pёr herё tё parё  ka rënë ndeshë me ligjin, rrethanat personle dhe ekonomike, pra faktin qё 

ёshtё i papunё dhe  i gjendjes jo tё mirё ekonomike,  sjelljen pas kryerjes se vepres penale pra, 

pendimin për vepren e kryer dhe premtimin e dhёnё kёsaj gjykate se nё tё ardhmen nuk do ta 

pёrsёrisё vepёr penale të njëjt apo tё ngjashme,  e veqanёrisht pranimin e fajёsisё, e po ashtu si 

rrethan posaqerisht lehtësuese gjykata vlerësoi faktin se і pandehuri i aka kompenzuar dëmin 

respektivisht i aka kthyer shumen e keqpërduror (kjo sipas deklarates se vet të dëmtuarit)  ndёrsa 

si rrethana rёnduese gjykata vlerёsoi shkallёn e pёrgjegjёsis penale të t’pandehurit,  pra faktin se 

i njёjti në kohën e kryerjes së veprёs ka qenë plotësishit i aftë të kuptoi sjelljet dhe veprimet e 

veta inkriminuese, dhe duke marrur parasysh shkallёn e rrezikshmërisë së veprёs penale,  të 

njëjtit i shqiptoi dënimin e paraparë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke qenë i bindur se me 

një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit konform nenit 50 të KPRK-së. 

 Vendimin pӫr  shpenzimet e procedures penale dhe paushallin gjyqёsor gjykata e bazojӫ  

konformё  dispozitave tё nenit  450 par. 2 pika 2.6  tё KPPK-sё, ndёrsa vendimi pёr pagesёn e 

shumёs nё Fondin e Viktimave u bazua nё nenin 39 tё Ligjit pёr mborjtjen e Viktimave tё Krimit. 

Vendimi mbi realizimin e kërkesës pasurore juridike u bazua konform nenit 463 të 

KPPK-sё. 

Nga arsyet e theksuara mё lartё u vendos si nё dispozitiv tё kёtijё aktgjykimi. 

   GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN.  

   P.nr. 696/18, me dt. 23.01.2020  

              Sekretarja juridike,                       GJYQTARI,  

               Nexhmije Ahmeti                 Avdirrahman Gashi 

 

 UDHЁZIM JURIDIK: Kundёr kёtij akgjykimi ӫshtӫ e lejuar ankesa nӫ afat prej 15 dite 

nga dita e dorӫzimit. Ankesa i drejtohet Gjykatӫs sӫ Apelit tӫ Kosovӫs nӫ Prishtinӫ, pӫrmes 

kӫsaj gjykate.  
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