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Numri i lëndës: 2019:097739 

Datë: 02.02.2021 

Numri i dokumentit:     01464218 

 

P.nr.831/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal, me gjyqtarin e vetëm gjykues Eroll Gashi, me zyrtaren ligjore Merita Mazrekui, në 

çështjen penale kundër të akuzuarve A.M., nga Gj. dhe A.M.1, nga P., për shkak të veprës 

penale Keqpërdorimi i besimit nga neni 342 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, 

PP.II.nr.4159/17, të dt.22.02.2018, në shqyrtimin fillestar, publik, të mbajtur me 

dt.28.01.2021, në prezencën e përfaqësuesit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 

prokurorit të shtetit Fikrije Sylejmani, të akuzuarve A.M. dhe A.M.1 si dhe mbrojtësit të tij 

me autoriyim av.-A. B., avokat nga P., më dt.29.01.2021, mori dhe shpalli këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

Të akuzuarit: 

1. A.M., nga i ati B., dhe e ëma Z., e gjinisë  Q., i lindur më dt........, në Gj., me adresë banimi 

në Rr. “...”, nr... –P., me numër personal .........., me numër kontaktues ........ dhe  ............, 

punon si bazist në H., ks të kryer shkollën e mesme, i pa martuar, i gjendjes së dobët 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.   

 

2. A.M.1, nga i ati L.,  e ëma F., e gjinisë B., i lindur më dt........., në P., ku edhe banon në 

Lagjen E. Rr. “......”, pa nr. me numër personal .........., me numër kontaktues ..............., punon 

si kuzhinier në kafi terin B., i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së dobët 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.   

 

 

 

 

JANË FAJTOR 
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Sepse: 

Më dt.29.06.2017, rreth orës 22:35, në rr. “Imzot Nikë Prela”, saktësisht në lokalin “S.”, në 

Prishtinë, të akuzuarit A.M. dhe A.M.1, pas marrëveshjes paraprake, me dashje dhe me 

qëllim që vetes apo personit tjetër t’i sjellë dobi pasurore të kundërligjshme, deri sa i 

akuzuari A.M., kishte dalur nga lokali me një qese të mbeturinave në drejtim të 

kontejnerëve të mbeturinave, duke e keqpërdorë autorizimin e tij, të pandehurit A.M.1, i 

kishte dhënë çantën e krahut me para në vlerë prej 1..405,00 euro dhe dy telefona mobil të 

tipit Samsung dhe Nokia, deri sa i akuzuar A.M.1, e kishte pranuar çantën me para dhe 

telefonat mobil, nga i akuzuari A.M., duke i shkaktuar të dëmtuarit dëm pasurorë në vlerë 

prej 1.405,00 euro -   

 

      - me këtë kanë kryer veprën penale Keqpërdorimi i besimit nga neni 342 par.1 lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Prandaj gjykata në bazë të neneve: 2, 4, 17, 21, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 73 dhe 74 të 

KPRK-së, si dhe nenit 248, 365, 450 dhe 463 të Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarve 

ju shqipton: 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

•    Ashtu që të akuzuarve A.M. dhe A.M.1, ju shqiptohet dënimi me burg në kohëzgjatje 

prej 4 (katër) muaj, si dhe dënimi me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind Euro), të cilat 

dënime nuk do të ekzekutohen nëse të akuzuarit brenda periudhës kohore prej 1 (një) viti 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryejnë tjetër vepër penale. 

    

•  I dëmtuari: S. K., me vendbanim B. në P., për realizimin e kërkesës pasurore-juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

•  Detyrohen të akuzuarit që në mënyrë solidare t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale 

sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor, secili veç e 

veç të paguaj shumën prej 30 (tridhjetë) €, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita 

kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 

 

 

 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

1. Ecuria e procedurës penale: 



 Numri i lëndës: 2019:097739 
 Datë: 02.02.2021 
 Numri i dokumentit: 01464218 
 

3 (7)  

   
2
0
1
9
:0
9
7
7
4
0

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, më dt.22.02.2018, ka 

ngritur aktakuzën PP.II.nr.4159/17, ndaj të akuzuarve A.M. dhe A.M.1, për shkak të veprës 

penale Keqpërdorimi i besimit nga neni 342 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Me dt.28.01.2021, gjykata ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin fillestar lidhur me këtë çështje 

juridike -penale, në të cilën prezantuan përfaqësuesi i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 

prokurori i shtetit Fikrije Sylejmani,  të akuzuarit A.M. dhe A.M.1 si dhe mbrojtësi i tij me 

autorizim av.-A. B., avokat nga Prishtina.  

 

Pas leximit të akuzës nga prokurori i shtetit, të akuzuarit lidhur me fajësinë për veprën 

penale për të cilën akuzohen, deklarohen dhe atë: 

 

  -  I akizuari A.M., deklaron se: e pranoi veprën penale me te cilën jam akuzuar, jam 

penduar ka qen hera e pare qe kam kryer vepër penale demin e shkaktuar e kemi 

kompensuar ne tersi, brenda 10 ditëve ne momentin e kryerjes se veprës penale, i premtoi 

Gjykatës se nuk do te kryej me tjetër vepër penale e lus Gjykatën qe te me shqiptoi një 

dënim sa më të bute.   

 

  -  I akuzuari A.M.1, deklaron se: e pranoi fajësinë për veprën penale qe me ngarkohet sipas 

aktakuzës, ka qen hera e pare dhe për këtë jam penduar shume për gabimin qe e kam bere 

dhe  tere demin e shkaktuar  e kemi kompensuar dhe me palën e dëmtuar jemi pajtuar i 

premtoi Gjykatës se  nuk de te kryej me vepër penale shprehi keqardhje ndaj palës se 

dëmtuar, ndaj gjykatës dhe Prokurorisë, dhe e lus Gjykatën qe te me shqiptoi një dënim sa 

me te bute. 

 

  -  Mbrojtësi i të akuzuarit A.M.1, av.-A.B., deklaron se: e pranoi pranimin e fajësisë nga i 

mbrojturi im dhe i propozoi Gjykatës që ta aprovoi pranimin e fajësisë nga i mbrojturi im 

dhe ndaj tij ti shqiptoi një dënim me kusht apo me gjobe, duke marr parasysh rrethanat e 

kryerjes se veprës penale vlera, e ulte e demit te shkaktuar i cili është sajuar shume shpejt 

nga ane te pandehurve në tersi, fakti që për herë të parë ka rënë në kundërshtim me ligjin, 

faktin qe janë pajtuar me te dëmtuarin dhe fakti që kane qene mesatarisht të rinj në kohen 

e kryerjes se veprës penale, po ashtu faktin qe janë penduar dhe e kanë pranuar fajësinë 

qysh ne deklaratën e tij ne Polici dhe me faktin e rikuperimit te demit dëshmojnë dëshirën 

e tyre qe te mos kryejnë vepër penale ne te ardhmen i cili është edhe vet qëllimi i dënimit.  

 

Prokurori, lidhur me pranimin e fajësisë nga të akuzuarit ka deklaruar se: Konsideroj se 

pranimi i fajësisë është i vullnetshëm dhe pa imponim dhe i bazuar në ligj, i mbështetur në 

provat materiale mbi bazat e të cilës është ngritur aktakuza andaj i propozoj gjykatës që të 

aprovon pranimin e fajësisë  nga ana e tyre dhe të njëjtën ta merr si rrethanë lehtësuese në 

rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit.  

 

2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë: 
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Në shqyrtimin fillestar dhe publik, gjykata, pas dëgjimit të palëve, ka marrë aktvendim me 

të cilin e ka pranuar pranimin e fajësisë nga të akuzuarit A.M. dhe A.M.1, për veprën penale 

për të cilën janë ngarkuar, ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore 

nga neni 248 par.1 të KPPK-së. Në këtë aspekt, gjykata, ka konstatuar se të akuzuarit e kanë 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe pas njoftimit nga ana e gjykatës 

lidhur me benifitet dhe pasojat e pranimit të fajësisë si dhe pas konsultimit të mjaftueshëm 

të akuzuarit A.M.1, me mbrojtësin e tij, av.-A. B., ka vlerësuar se pranimi i fajësisë është 

bërë vullnetarisht nga të akuzuarit, se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që 

përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime 

faktike. 

 

3. Gjendja faktike e vërtetuar: 

Andaj, duke u bazuar në këto që u ceken më lartë, gjykata, e ka vërtetuar këtë gjendje 

faktike:  

 

- se të akuzuarit A.M. dhe A.M.1, kanë kryer veprën penale Keqpërdorimi i besimit nga 

neni 342 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar 

si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.   

  

4. Elementet e veprës penale: 

Në paragrafin 1 të nenit 342 të KPRK-së, është përcaktuar se, forma themelore e veprës 

penale Keqpërdorimi i besimit, sipas së cilës dispozitë, është paraparë se këtë vepër penale e 

kryen: “Kushdo që gjatë përfaqësimit apo kujdesit për interesat pasurore të personit tjetër 

nuk i përmbush detyrimet e tij ose i keqpërdor autorizimet e tij me qëllim që vetes apo 

personit tjetër t’i sjellë dobi pasurore të kundërligjshme apo t’i shkaktojë dëm personit 

interesat pasurore të të cilit ai i përfaqëson ose pasuria e të cilit është nën kujdesin e tij, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet”. Ndërsa sipas nenit 

31 të KPRK-së, është paraparë bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale, sipas së cilës 

dispozitë, parashihet: “Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale 

duke marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuar kryerjes së 

saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e 

paraparë për vepër penale”. 

 

Prandaj, nga dispozitat e lartcekura rezulton se, në veprimet e të akuzuarve janë 

përmbushur elementet e veprës penale Keqpërdorimi i besimit nga neni 342 par.1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së, ngase në veprimet e të njëjtëve konsumohen të gjitha tiparet e kësaj 

vepre penale dhe se për të njëjtën janë edhe penalisht përgjegjës. Kjo për faktin se siç e 

kanë pranuar edhe vetë të akuzuarit në shqyrtimin fillestar, se pas marrëveshjes paraprake, 

me dashje dhe me qëllim që vetes apo personit tjetër t’i sjellë dobi pasurore të 

kundërligjshme, deri sa i akuzuari A.M., duke e keqpërdorë autorizimin e tij, të akuzuarit 

A.M.1, i kishte dhënë çantën e krahut me para në vlerë prej 1..405,00 euro dhe dy telefona 
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mobil të tipit Samsung dhe Nokia,  dhe në këtë mënyrë të dëmtuarit i kanë shkaktuar dëm 

pasurorë në vlerë prej 1.405,00 euro -   

 

5. Vendimi për shpalljen fajtor:  

Duke u bazuar në këto që u cekën më lart, gjykata, ka vendosur që të akuzuarit e lartcekur, 

t’i shpall fajtor për kryerjen e veprës penale sipas aktakuzës së cekur më lart, meqenëse 

është vërtetua se të njëjtit e kanë kryer veprën penale siç edhe vet e kanë pranuar sikurse 

në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar sikurse në dispozitiv të aktgjykimit dhe për të 

njëjtën janë përgjegjës. Kjo për faktin se siç e kanë pranuar edhe vetë, të akuzuarit në ditën 

kritike për të cilën edhe akuzohen kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e cekura në aktakuzë. 

 

6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit: 

Me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të akuzuarve A.M. dhe A.M.1, Gjykata, i ka marrë 

për bazë të gjitha rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, sipas neneve 73 

dhe 74 të KPRK-së. Në këtë aspekt, si rrethanë lehtësuese, mbi bazën e së cilës gjykata e ka 

shqiptuar dënimin për veprën penale sikurse më lartë, është fakti se të akuzuarit e kanë 

pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar, e që kjo është një rrethanë e cila duke i ndërlidhur 

me rrethanat tjera, si fakti se është hera e parë që të akuzuarit kanë kryer vepër penale, 

fakti se palës së dëmtuar i kanë shprehur keqardhje dhe dëmin e shkaktuar e kanë 

kompensuar si dhe faktin se të njëjtit janë penduar për veprën e kryer penale dhe i kanë 

premtuar gjykatës se nuk do ta përsërisë më veprën penale, rrethana këto të cilat tregojnë 

se edhe me dënimin e shqiptuar me Kusht, mund të arrihet qëllimi i dënimit dhe të 

akuzuarit me të drejtë mund të pritet që në të ardhmen nuk do të kryejnë ndonjë vepër 

tjetër penale. 

 

Ndërsa, si rrethana rënduese gjykata, nuk gjeti.   

 

7. Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e 

përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar:  

 

Sipas bindjes së Gjykatës, dënimi me burg në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, si dhe dënimi 

me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind Euro), të cilat dënime nuk do të ekzekutohen nëse 

të akuzuarit brenda periudhës kohore prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nuk kryejnë tjetër vepër penale, duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura 

më lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e 

përgjegjësisë së të akuzuarve. 

 

Gjykata, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit, 

nga neni 41 i KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarve nga kryerja e veprave 

penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, (duke i bërë të vetëdijshëm për 

natyrën dhe shkallën e dënimeve për veprat penale që mund të kryejnë në të ardhmen, por 

edhe për mundësin që të kthehen në një element kontribuues për vete, familjen dhe për 
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rrethin ku ata jetojnë), të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të 

shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit 

për respektimin e ligjit. 

 

8. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale: 

Duke e pasur natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të akuzuarve, gjyqtari i 

vetëm gjykues, duke u bazuar nenin 451 par.1 të KPP-së, janë detyruar të akuzuarit konform 

dispozitave ligjore të nenit 450 të KPP-së, që në mënyrë solidare t’i paguajnë shpenzimet e 

procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe në emër të paushallit 

gjyqësor secili veq e veq ta paguaj shumën prej 30 €, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, 

nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 

 

Nga sa u tha më lart, e në bazë të neneve 248 dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale, 

u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË -Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.831/18, më dt.29.01.2021. 

 

 Zyrtarja Ligjore                                                          Gjyqtari i vetëm gjykues 

 Merita Mazreku                                                                Eroll  Gashi  

______________                                                      ________________________ 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të njëjtit. 

Ankesa në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate Themelore. 
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