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Numri i lëndës: 2018:030402 

Datë: 09.03.2020 

Numri i dokumentit:     00885536 

 

P.nr.1476/17 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

Divizioni penal,  me gjyqtaren e vetme gjykuese Hakile Ilazi dhe pjesëmarrjen e zyrtares 

ligjore Lavdije Brahimi Aliu, në çështjen penale kundër të pandehurit B.A për shkak të 

veprës penale keqpërdorim i besimit nga nenin 342 par.1 të KPRK-së. Sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj  PP/II.nr.1782-4/16 e dates 16.06.2017, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor publik me datë 21.02.2020 në praninë e përfaqësuesit të aktakuzës – 

Prokurorit së Shtetit Avdullah Abedini dhe të pandehurit B.A, të njejtën ditë mori dhe 

publikisht shpalli, ndërsa me datën 09.03.2020 përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T G J Y K I M  

  

           I pandehuri: B.A,  i lindur më datën ... në fshatin ... Komuna Podujevë, nga i ati 

A..., dhe e ëma Xh..., e vajzërisë Xh..., , me vendbanim në rr. ... Prishtinë, ka të kryer 

shkollën e mesme, me gjendje të mesme ekonomike, i martuar, baba i dy fëmijëve, punëtor 

fizik, shqiptar, shtatas i Republikës së Kosovës, identifikohet me numër personal .... 

 

ËSHTË  FAJTOR 

  

Se me datën 08.07.2016, në fshatin ...Komuna Ferizaj, saktësisht tek rruga e 

Bonstillit, i pandehuri duke mos përmbush detyrimet e tik me të cilat ishte ngarkuar si roje 
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sigurimi në kompaninë B.E, në të mënyrë që pasi që kishte pranuar detyrën rreth orës 

18:00, i njëjti kishte vërejtur se njëri kontenjer nuk kishte të vendosur dry dhe për këtë nuk 

e kishte njoftuar askënd, dhe të nesërmen pasi ka përfunduar punën ka shkuar në shtëpi dhe 

më vonë e kanë njoftuar se aty ka ndodhur nje vjedhje, pikërisht në kontejnerin që ishte pa 

dry. 

 

me të cilën ka kryer veprën penale  keqpërdorim i besimit nga nenin 342 par.1 të 

KPRK-së. 

           

   Andaj gjykata ne bazë të neneve 4, 7, 17, 21, 41, 43, 45, 50, 51, 52, 342 par.1  të KPRK-

së, si dhe të nenit 365 te KPPRK-së: 

 

 

G J Y K O N  

 

Dënim me burg në kohëzgjatje prej 2 /dy/ muaj, dhe me gjobë  në shumën prej 

200 /dyqind/ euro, të cila dënime nuk do të ekzekutohen nëse i pandehuri në 

afatin prej 1 /një/ viti nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit nuk kryen 

vepër tjetër penale (koha e verifikimit) 

 

Obligohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 20 /njëzetë/ €uro, brenda afatit prej 30 /tridhjetë/ ditëve 

nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit.  

  

Obligohet i pandehuri që konform nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-

036, për kompensimin e viktimave të krimit, të paguaj shumën prej 30 

/tridhjetë / €uro, brenda afatit prej 30 /tridhjetë/ ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi,  nën kërcënimin e përmbarimit. 
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A r s y e t i m i  

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën e saj  PP/II.nr.1782-4/16 e dates 

16.06.2017, ka ngarkuar të pandehurin B.A me vendbanim në rr ..., për veprën penale 

keqpërdorimi i besimit nga neni 342 par 1 të KPRK-së                                                                           

  

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar 

me date 21.02.2020, në të cilin i pandehuri është deklaruar se e pranon  fajësinë për veprën 

penale të cilën e ngarkon aktakuza për të gjitha pikat e saj, është i vetëdijshëm për pranimin e 

fajësisë dhe pasojat që mund të vijnë nga ky pranim, është i penduar thellë, në ditën kritike 

është dashur të e lajmëroj mbikëqyrësin e tij, nuk e ka lajmëruar për shkak se shpesh here i ka 

pare kontejnerit pa dry, e lutë gjykatën që të i shqiptoj një dënim sa me të butë dhe i premton 

gjykatës se nuk do të përsërisë vepra të tjera penale. 

 

Prokurorja e shtetit deklaron se  mbetet në tërësi pranë aktakuzës me PP/II.nr.1782-

4/16 e datës 16.06.2017, kundër të pandehurit B.A i cili akuzohet për veprën penale 

keqpërdorimi i besimit nga neni 342 par 1 të KPRK-së -së pasi që i pandehuri në këtë 

shqyrtim gjyqësor e ka pranuar fajësinë dhe ky pranim fajësie mbështet në faktet e  çështjes që 

përmban aktakuza, është bërë në mënyrë vullnetare si dhe pas leximit të provave që përmban 

aktakuza, i propozon gjykatës që të pandehurin ta shpallë fajtor.    

  

 Pasi që i pandehuri ka pranuar fajësinë në fillim të shqyrtimit fillestar, Gjykata për të 

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

shqyrtoi me kujdes  faktet e parapara nga neni 248 par 4 të KPPK-së, dhe me këtë rast vlerësoi 

se  

 

- I pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit; 

- Pranimi është bërë vullnetarisht; 

- Pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret dhe ate me 

provat e paraqitura nga Prokurorja e Shtetit përkatësisht si dhe provat që gjenden në 

shkresat e lëndës si: raporti i oficerit i datës 08.07.2016 si dhe fotografitë dhe shkresat 

e tjera të  lëndës. 
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- Si dhe akuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Pasi që i pandehuri ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e  

përshkruara më lartë, andaj gjykata konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, ka vlerësuar 

se nuk është e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për 

këtë arsye ka vazhduar me shqiptimin e dënimit.  

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprave penale të lartcekura ashtu siç është theksuar 

edhe ne dispozitiv te këtij aktgjykimi të përshkruar në datën, vendin, kohën dhe mënyrën apo 

rrethanat e kryerjes. 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 73 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese gjeti faktin se i 

pandehuri e ka pranuar fajësinë, duke shprehur  pendimin e sinqertë dhe real për veprën penale 

të kryer, është baba dy fëmijëve përkatësisht mbajtës i familjes, si dhe i gjendjes e varfër 

ekonomike, ndërsa sa i përket rrethanave rënduese gjykata nuk gjeti përveç që vlerësojë 

shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. 

 

Gjykata është e bindur se me një dënim të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se i 

pandehuri gjatë shqyrtimit gjyqësor ka pranuar fajësinë, 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 veprave penale dhe të 

autorit të saj, do të shërbej në parandalimin e kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 

(preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi që ti përmbaj personat e tjerë nga kryerja e 

veprave penale (preventiva gjenerale). 

 

Vendimi mbi shpenzimet gjyqësore gjegjësisht për paushallin gjyqësor është marr në 

kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 1 lidhur me nenin 450 par. 2, nën par. 2.6,  të KPPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e Viktimave të Krimit është marrë konform nenit 39 par 3 

pika 3.1, Nr. 05/L-036 të ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit. 
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Nga arsyet e lartë cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

DEPARTAMENTI I PERGJITHSHEM 

P.nr.1476/17  të  datës 09.03.2020 

 

 

 

Zyrtare Ligjore                                       Gjyqtarja  

Lavdije Brahimi Aliu                                                        Hakile Ilazi  

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditëve, pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi. Gjykatës së Apelit të Kosovës. 

Ankesa I dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 


