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Numri i dokumentit:     00493011 

 

 
 

P.nr.181/18 
 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ - DEGA KAÇANIK, Gjyqtari Burim Çaka, me 

procesmbajtësen Suzane Rudi, në çështjen penale kundër të akuzuarve 1. XH.K 2.H.T dhe 

3.N.T, të akuzuar për shkak të veprës penale në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale 

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

aktakuzës me numër PP/II.nr.348-9/18 të datës 16.04.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor 

publik më datë 03.09.2019 në praninë e Prokurores së Shtetit Mimoza Syla Hyseni, si dhe të 

akuzuarve XH.K dhe H.T, mbrojtësit të të akuzuarit H.T – Avokat F.T, mori dhe publikisht 

shpalli, ndërsa më datë 04.09.2019 përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 

1 I akuzuari XH.K nga...., i lindur më datë ....nga i ati Xh... dhe e ëma V.... e gjinisë H...., me 

numër personal, .... i martuar, prind i tre fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i 

gjendjes së mesme  ekonomike, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, i pa gjykuar më parë, 

mbrohet në liri. 

 

2. I Akuzuari H.T nga ....  i lindur më datë .. nga i ati S....  dhe e ëma N... e gjinisë L.... me 

numër personal, ...., i  martuar, prind një  fëmije, ka të kryer shkollën e mesme, punon nw 

ndërtimtari, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, i  

gjykuar edhe më parë, mbrohet në liri. 

 

 

 

 

 

JANË FAJTOR 
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Sepse më datë 12.01.2018 rreth orës 20:00, në ....., të akuzuarit me qëllim që veshtës t’i sjellin 

dobi pasurore të kundërligjshme, në atë mënyrë që pas një marrëveshje paraprake, si punëtor të 

sigurimit “....”, kanë keqpërdorur autorizimet e dhëna dhe derisa kanë qenë duke bërë roje tek 

firma “....”, nga bageri i kësaj firme nxjerrin naftë duke i mbushur katër bidonë me nga 20 litra 

dhe i kanë vendosur në veturën Pikap, pronë e të pandehurit XH.K, ndërsa 7 bidonë të tjerë nuk 

kanë arritur t’i mbushin sepse janë hetuar nga Njësiti i Hetimeve i Stacionit Policor në Kaçanik 

 

Me të cilin veprim kreu veprën penale penale  Keqpërdorimi i besimit  nga  neni 342 paragrafi 

1 lidhur me nenin 31të KPRK-së. 

 

 

Andaj gjykata në bazë të nenit 2, 41, 45, 46, 50, 51,73, 74, 75 dhe 76 të KPRK-së, si dhe nenit 

359, 360, 361 dhe 365 të KPPK-së,  të akuzuarit i:  

 

 

 

GJ Y K O N 

 

1. Të akuzuarit XH.K i shqipton dënim me burg në  kohëzgjatje prej 60 ditëve, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet po që se i akuzuari në afat prej 1 viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën gjykata do t’i revokon 

dënimin me kusht dhe 

 

Dënim me gjobë në shumën prej 300 (tre qind) eurove, të cilin dënim me gjobë i akuzuari 

është i obliguar ta paguaj në tri këste afat prej 3 muajve pas plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi. Nëse i pandehuri  nuk dëshiron apo nuk do të mund te paguaj dënimin me gjobë, i 

njëjti dënim do ti zëvendësohet me dënim me burg duke llogaritur për çdo 20 euro 1 dite 

burgim 

 

2. Të akuzuarit  H.T i shqipton dënim me burg në  kohëzgjatje prej 60 ditëve, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet po që se i akuzuari në afat prej 1 viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën gjykata do t’i revokon 

dënimin me kusht dhe 

 

Dënim me gjobë në shumën prej 300 (tre qind) eurove, të cilin dënim me gjobë i akuzuari 

është i obliguar ta paguaj në tri këste afat prej 3 muajve pas plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi. Nëse i pandehuri  nuk dëshiron apo nuk do të mund te paguaj dënimin me gjobë, i 

njëjti dënim do ti zëvendësohet me dënim me burg duke llogaritur për çdo 20 euro 1 dite 

burgim 

 

E dëmtuara,  për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

  

Detyrohen  të akuzuarit që në emër të shpenzimeve të procedurës si dhe në emër të paushallit 

gjyqësor të paguajnë në mënyrë solidare pranë kësaj gjykate shumën prej 40.00€ dhe atë në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi  
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A r s y e t i m 

 

 

1. Pjesa hyrëse  

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën  kundër të 

akuzuarve 1.XH.K  2.H.T dhe 3.N.T, të akuzuar për shkak të veprës penale në bashkëkryerje 

Kepërdorimi i besimit  nga  neni 342 paragrafi 1 lidhur me nenin 31të KPRK-së 

 

2.  

3. Rrjedha e çështjes 

 

Gjykata me datë 30.07.2019  ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin ishin prezent prokurori i 

shtetit të akuzuarit, në të cilin shqyrtim të akuzuarit pas leximit të aktakuzës nga ana e 

prokurorit së shtetit ka deklaruar se: e kanë kuptuar aktin akuzues dhe se nuk e ka pranuar 

fajësinë lidhur me veprat penale të cilat u vihen në barrë, me ç’rast konform nenit 250 dhe 253 

të KPP-ës gjykata i ka udhëzuar që në afatin ligjor të paraqesin kërkesat për hedhjen e 

aktakuzës si dhe kundërshtimet e ndaj provave. 

 

Gjykata  me datë 03.09.2019 ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor në të cilin ishin prezent 

Prokurorja e Shtetit Mimoza Syla Hyseni, si dhe të akuzuarve XH.K dhe H.T, mbrojtësit të të 

akuzuarit H.T – Avokat F.T 

 

Në këtë shqyrtim, gjykata për shkak të ekonomizimit dhe efikasitetit të procedurës ndaj të 

akuzuarit N.T konform nenit 36 e veçoi procedurën.  

 

Pëlqimin për veçimin e procedurës e dhanë edhe  Prokurorja e Shtetit Mimoza Syla Hyseni, të 

akuzuarve XH.K dhe H.T, mbrojtësi të të akuzuarit H.T – Avokat F.T 

 

Pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurores së shtetit, të akuzuarit e kanë pranuar fajësinë për 

të gjitha pikat e aktakuzës. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit H.T ishte dakord me pranimin e fajësisë 

 

Prokurorja e Shtetit duke shprehur mendimin e sajë përkitazi me pranimin e fajësisë, ka 

vlerësuar se ekziston baza për pranimin e fajësisë së të akuzuarve, duke i propozuar gjykatës që 

të akuzuarit ti shpall fajtorë dhe tu shqipton dënim sipas ligjit. 

 

Pasi që të akuzuarit e kanë pranuar fajësinë në fillim të shqyrtimit gjyqësor, gjykata për të 

vlerësuar pranimin e fajësisë e duke pasur parasysh edhe mendimin e Prokurores së Shtetit, 

shqyrtoi me kujdes faktet e parapara nga neni 248 par. 1 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi 

se: 

- të akuzuarit kana kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit; 

- Pranimi është bërë vullnetarisht; 
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- Pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret dhe atë me provat e 

paraqitura nga Prokurori i Shtetit të cilat gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto prova të 

mbledhura gjatë procedurës hetimore; 

- Akuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

3. Fjala përfundimtare e palëve: 

 

Prokurorja e shtetit në fjalën përfundimtare  deklaroi se në çështjen penale kundër të akuzuarve 

XH.K dhe H.T të cilët akuzohen për veprën Keqpërdorim i besimit nga 342 paragrafi 1 lidhur 

me nenin 31të KPRK-së, pasi që të akuzuarit në këtë shqyrtim gjyqësor e kanë pranuar fajësinë 

si dhe ky pranim është bërë konform nenit 248 të KPPRK-së. ku të akuzuarit e kanë kuptuar 

natyrën e pranimit dhe fajit prej se ky pranim është bërë në mënyrë vullnetare dhe mbështetet 

në faktet që përmban aktakuza dhe duke pasur parasysh provat materiale, raporti oficerit i datës 

12.01.2018, vërtetimi mbi marrjen e përkohshme të sendeve datës 12.01.2018, vërtetimi mbi 

dorëzimin e sendeve datës 17.01.2018 si dhe fotografitë e vendit ngjarjes u vërtetua gjendja 

faktike sikurse në aktakuzë dhe i propozoi gjykatës që të akuzuarit t’i shpall fajtor dhe të iu 

shqiptoj një sanksion penal të paraparë me ligj. 

 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit H.T – Avokat F.T në fjalën përfundimtare  deklaroi se  i mbrojturi i tijë 

e ka pranuar fajin për veprën penale për të cilën akuzohet dhe për veprimet që i ka bërë i 

shpreh keqardhje të dëmtuarës dhe kërko nga gjykata që gjatë matjes dhe shqiptimit të dënimit 

ti shqiptohet një dënim sa më i butë i mundur duke marr parasysh nenin 75 dhe 76 të KPRK-së 

dhe shtoi edhe atë që nëse të mbrojturit të tij i shqiptohet një dënim me burg mund ti 

zëvendësohet me gjobë. 

 

I akuzuari H.T në fjalën përfundimtare të tijë e ka mbështetur fjalën e mbrojtësit të tij.   

 

I akuzuari XH.K në fjalën përfundimtare deklaroi se i vjen keq për rastin e ndodhur dhe kërkoi 

nga gjykata të i shqiptoj një dënim sa më të lehtë. 

 

4. Elementet e veprës penale 

 

 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarve ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprave penale për të cilat janë shpallur fajtor, si në 

mënyrë, datë, vend dhe kohë siç është përshkruar në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

   

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

 

1. Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin XH.K, gjykata vlerësoj 

rrethanat në kuptim të nenit 73, 74, 75 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese 

se i akuzuari e ka pranuar fajësinë, rrethana lehtësuese pendimin e sinqertë dhe real për veprën 

penale të kryer, rrethanat familjare - është i martuar, prind i  i tre fëmije, mbajtës i familjes. 

Gjykata në këtë rast nuk gjeti ndonjë rrethanë rënduese, përpos veprimeve që përbëjnë figurën 

e kësaj vepre penale. 
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2. Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin H.T, gjykata vlerësoj 

rrethanat në kuptim të nenit 73, 74 dhe 75 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht 

lehtësuese se i akuzuari e ka pranuar fajësinë, rrethana lehtësuese pendimin e sinqertë dhe real 

për veprën penale të kryer. 

 

Gjykata në këtë rast nuk gjeti ndonjë rrethanë rënduese, përpos veprimeve që përbëjnë figurën 

e kësaj vepre penale. 

 

 

 

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

përgjegjësisë penale të të akuzuarve dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 

 

1. Gjykata të akuzuarit XH.K i shqiptoi dënim të kushtëzuar si në dispozitiv duke u bazuar në 

të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese, në motivin e kryerjes së kësaj vepre si dhe duke u 

bazuar në nenin 76 të KPRK-së.  Ndërsa dënimin me gjobë ia shqiptoi duke u bazuar në 

mundësitë ekonomike të pagesës së të akuzuarit. Gjykata është e bindur se edhe me një dënim 

të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se i akuzuari ka bërë pranimin e fajësisë, do të arrihet 

qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-së, përkatësisht dënimi i 

shqiptuar është plotësisht i justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, 

rrezikshmërinë e saj dhe të autorit të saj, që do të shërbej në parandalimin e kryerësit nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen (preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi i 

përgjithshëm i dënimit (preventiva gjenerale). 

 

2. Gjykata të akuzuarit H.T i shqiptoi dënim të kushtëzuar si në dispozitiv duke u bazuar në të 

gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese, në motivin e kryerjes së kësaj vepre si dhe duke u 

bazuar në nenin 76 të KPRK-së.  Ndërsa dënimin me gjobë ia shqiptoi duke u bazuar në 

mundësitë ekonomike të pagesës së të akuzuarit. Gjykata është e bindur se edhe me një dënim 

të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se i akuzuari ka bërë pranimin e fajësisë, do të arrihet 

qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-së, përkatësisht dënimi i 

shqiptuar është plotësisht i justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, 

rrezikshmërinë e saj dhe të autorit të saj, që do të shërbej në parandalimin e kryerësit nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen (preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi i 

përgjithshëm i dënimit (preventiva gjenerale). 

 

6. Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike 

 

Duke u bazuar në nenin 463 paragrafi 2 të KPP-ës, gjykata ka vendosur që palën e dëmtuar për 

realizimin e kërkesës pasurore juridike ta udhëzoj në kontest civil  

 

7. Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të 

akuzuarve, Gjykata duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur që të 

akuzuarit ti detyroj që në mënyrë solidare të paguajnë shumën prej 40 eurove, në afat prej 30 

ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.. 
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Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEGA KAÇANIK 

P.nr.181/18, me datë 04.09.2019 

 

 

 

Procesmbajtësja          Gjyqtari 

Suzane Rudi                            Burim Çaka 

 

 

 

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

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i paraqitet kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 


