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Numri i lëndës: 2018:010007 

Datë: 30.10.2019 

Numri i dokumentit:     00615536 

 

P.nr.3020/2017 

NË  EMER TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ- Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal, gjyqtari  Adem Shabani, me procesmbajtësen Zyrtaren Ligjore Kadishe Shabani, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit S.B, tani me vendbanim në....., rruga “ ....., për shkak të 

veprës penale Shpërdorimi i pasurisë së huaj nga neni 330 paragrafi 1 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1603-1/17 e dt.24.11.2017,  pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar në prani të përfaqësuesit të akuzës - prokurorit të shtetit 

Avdullah Abedini, të dëmtuarit N.L dhe të akuzuarit S.B, me  datën 30.10.2019,  solli dhe 

publikisht shpalli këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

I akuzuari S.B, tani me vendbanim në......., i lindur me datën ...., nga i ati D.... e ëma 

D...., e gjinisë P....., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, i 

gjendjes së mesme ekonomike, i martuar prindër i një fëmije, me profesion kamarijer ku punon 

në Restorantin “ ... ” , ..... ”,   mbrohet në liri me numër personal .......,- 

 

ËSHTË  FAJTORË 

SEPSE: 

 

- Me datë 02.08.2017, në rrugën “ .... “, në ...konkretisht në Kompninë “ ......“ ,të cilën e 

menaxhonte i dëmtuari N.L, i pandehuri me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë 

pasurore për vete, ka përvetësuar pasurinë e cila i ishte besuar, ashtu që derisa ishte duke 

punuar në Kompaninë e lartë cekur, shitës ambulativ, për shitjen e kafes, çajit, sheqerit dhe 

sendeve tjera, paratë nga shitja nuk i kishte deponuar, në llogarinë bankare të dëmtuarit, me ç 

„rast të dëmtuarit i ka shkaktuar dëme në vlerë rreth 6.609,70 €uro, ( gjashtë mijë e gjashtëqind 

e nëntë euro dhe shtatëdhjetë cent ),- 

 

-me të cilën kreu veprën penale Shpërdorimi i pasurisë së huaj nga neni 330 

paragrafi 1 të KPRK-së.  

 

Gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 21,41,42, 43,  46, 73 dhe 74 të KPRK-së, dhe 

neneve 365,450, 453, dhe nenit 463 par. 1 dhe 2   të KPPK-së  të akuzuarin  S.B e  

 

GJ Y K O N 
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Të akuzuarit S.B,  i shqipton dënimin me gjobë në shumë prej 250 / dyqind e pesëdhjetë 

/ €uro, të cilin dënim me gjobë është i obliguar ta paguan   afat prej 15 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Në rast se personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mundet ta paguan dënimin në të holla, 

sipas nenit 46 par.3 të KPK-së, i njëjti dënim do t‟i shndërrohet në dënim me burgim ashtu që 

për çdo 20 €uro, do t‟i llogaritet një (1) ditë burgim. 

 

 Obligohet i akuzuari që të dëmtuarit N.L me vendbanim në ......, ti paguaj dëmin e 

shkaktuar në shumë prej në vlerë rreth 6.609,70 €uro, ( gjashtë mijë e gjashtëqind e nëntë €uro  

dhe shtatëdhjetë cent ), në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 

kurse për pjesën tjetër për dëmin që i‟u është shkaktuar  është udhëzuar në kontest civil.  

          I akuzuari obligohet që në emër të  paushallin gjyqësor në shumën prej 20 €,dhe   

taksën në shumën prej 30 €uro, konform nenit 39 paragrafi 3 nënparagrafi 3.1 të Ligjit për 

Kompenzimin e Viktimave të Krimit në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.  

A  r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur aktakuzën PP/II.nr.1603-1/17 e 

dt.24.11.2017, ka akuzuar  të akuzuarin S.B me vendbanim në......, por në shqyrtimin fillestar 

ka deklaruar se tani jeton në në ......,dhe punon në Restorantin “.....” ,  ..... ”, për shkak të veprës 

penale Shpërdorimi i pasurisë së huaj nga neni 330 paragrafi 1 të KPRK-së. 

Gjykata me datën 30.10.2019, ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë 

pjesë prokurori i shtetit  Avdulla Abedini, i dëmtuarit N.L dhe i akuzuari S.B. 

Gjyqtari gjykues në fillim të shqyrtimi fillestar i njofton palët në kët çështje penale  se 

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale konform nenit 245 par.1 të KPPK-së, për datën  

04.04.2018, kishte caktuar shqyrtimin fillestar, por nga fletëkëthesa për dorzim personal 

shpërndarësi i ftesave ,nëna e të akuzuarit ka refuzuar që ta pranon ftesen me arsyetimin se 

djali i saj S.B është në ......Gjykata kishte mbajtur procesverbal dhe pasi nuk ishin plotësuar 

kushtet kishte shtyr senacen në kohë të pacaktuar dhe për të pandehurin S.B kishte lëshuar 

Urdhëresë për verifikim Stacionit Policor në Gjakovë por nuk kishte pranuar noftim me 

shkrim. 

 Në gjykatë  pa ftesë ishte lajmëruar i dëmtuari  N.L dhe  e ka njoftuat gjykatën se e di 

se ku është duke punar i pandehuri në ......dhe atë në  Restorantin “ ..... ” ..... ”. 

Gjykata në bazë të adreses së sigurar për të pandehurin  i kishte caktuar datën e radhës 

së shqyrtimit fillestar për datën  02.04.2019, por nga fletëktjesa shpërndarësi i ftesave me datën 

11.03.2019, shpërndari i ftesave të postës  ka shkruar se është refuzuar pranimi i ftesës ku 

gjykata për të ardhmen ka lëshuar urdhëresë për sjelle me detyrim për të pandehurin  Stacionit 

Policor në Prishtinë   çdo ditë pune prej orës 08:00 deri në ora 16:00,nëse sigurohet të sillet në 

gjykatë dhe nga fletë kthesa për pranimin e urdhëresës  vërtetohet se e kanë prauar urdhëresën 

policia por njoftim për mos slellje nuk ka pranaur dhe ka lëshuar urdhres të re që i pandehuri të 

sillet në gjykatë me dt 29.10.2019, ku nga fletëkthesa që gjindet në shkresat e lëndës vërtetohet 

se e kanë pranuar ftesën  policia por të pandehurin nuk e kanë sjellur dhe nuk kanë lajmruar 

gjykatën për mos sigurimin e të pandehurit. 
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Gjykata me dt.29.10.2019 me ndihmën e zbatuesve të urdhëresave  të Stacionit Policor 

në Ferizaj, ku i ka njoftuar gjykata lidhur me këtë çështje penale  të cilët  kanë njoftuar 

zbatuesit e urdhëresave të Stacinit Policor në Prishtinë të cilët menjëherë  kanë ndërmarrur 

veprime dhe kanë siguaruar të pandehurin, dhe e kanë njoftuar gjykatën se i njëjti do të 

paraqite në Gjykatën Themelore në Ferizaj e me dt.30.10.2019,dhe  do të lajmrohet në mënyr 

vullnetare për rastin që është njoftuar, ku i njëjti është paraqitur në gjykatë e gjyqtari gjykues 

ka njoftuar të dëmtuarin dhe prokurorin e shtetit për të mbajtur shqyrtimin fillestar ku janë 

pajtur që mbahet dhe  të njëjtën datë dhe kohë të caktuarr janë paraqitur në gjykatë që të 

mbahet shqyrtimi fillestar.  

Në shqyrtimin fillestar gjyqtari të akuzuarit i ka  dorëzuar një kopje të aktakuzës, pasi 

që deklaron se nuk e ka pranuar. 

Gjyqtari gjykues ne vazhdim e njofton palën e dëmtuar N.L se vepra penale qe 

akuzohet i akuzuari për veprën penale shpërdorimi i pasurisë së huaj nga neni 330 paragrafi 1 

të KPRK-së, konform te njëjtit nen paragrafi 7 ndjekja penale për veprën penale nga paragrafi 

1 dhe 5 të këtij neni ndërmerret sipas propozimit. 

I dëmtuari N.L deklaron se mbetet pranë propozimit pët ndjekjen penale kundër te 

pandehurit për veprën penale qe akuzohet nga Prokuroria Themelore në Ferizaj. 

Në fillim të shqyrtimit filletsra i akuzuari është  udhëzuar në kuptim të nenit 246.1 të 

KPPK-së pastaj gjyqtari gjykues  ka çmuar se të drerjtat e të akuzuarit janë  rerspektuar, e më 

pas prokurori i shtetit ka lexuar atakuzën  të akuzuarit dhe pasi që gjyqtari është bindur se i 

njëjti e ka kuptuar në tërësi aktakuzën me të cilën është akuzuar, i ka dhënë mundësi të 

deklarohet mbi fajësinë apo pafajësinë e tij lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet. 

I akuzuari S.B, në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se  e pranoj fajësinë për veprën 

penale  për te cilën aktakuza për demin qe i kam shkaktuar te dëmtuari  qëndroj pran deklaratës 

se dhen ne polici, me qe kam punuar tek i dëmtuara dhe i kërkoj falje publike gjykatës si dhe te 

dëmtuarit i cili gjendet ne salle te  gjykimit, me qe nuk ja kam kthyer  borxhin e shkaktuar pasi 

qe nuk kam pasur mundësi për shkak të gjendjes ekonomike, i premtoje gjykatës  se ne një afat 

sa me te shkurtë apo sipas marrëveshje qe do te arrim te dëmtarit do te ja kthej borxhin, kërkoj 

nga gjykata qe ti merr përsyshë te gjitha rrethana lehtësues dhe te me shqipton një dënim sa me 

e bute.  

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit gjyqtari në kuptim të nenit 248 par.2 të 

KPPK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit lidhur me pranimin e fajësisë,dhe të 

dëmtuarit. 

Prokurori i shtetit  Avdullah Abedini, në lidhje me pranimin e fajësisë nga ana e te 

akuzuarit  pajtohemi me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, meqë  i njëjti pranim është i 

bazuar me gjendjen faktike të përshkruar në dispozitivin e kësaj aktakuze, pranimin e fajësisë  

te njëjtit e bënë vullnetarisht. nga që një pranim i tillë është në përputhje të plotë me dispozitat 

e nenit 248 si dhe provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, i propozoj gjykatës qe te b ej 

pranimin e fajësie për et pandehurin te njëjtin ta shpalla fajtor dhe ti shqiptoj një sanksion 

penale te  bazuar ne peshën e veprës penale. 

I dëmtuara N.L në lidhje me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit  deklaron se  nuk 

e kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e  te akuzuarit dhe e mbështet fjalën prokurorit te 

shtetit,  e njofton gjykatën se që nga viti 2004 e menaxhojë Kompanin “ ….. me seli ne Ferizaj,  

dhe jemi një ndër liderët të parë të kualitetit në shpërndarjen e kafës në terterritorin e Kosovës, 
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Kompanie me të cilin ne punojmë është kompania “ ….” , me seli ne Itali , personi në cilësinë e 

të pandehurit ka punuar tek ne por gjatë punës   na ka shkaktuar shume dëme, pasi qe 

përgjendjen e tij të rendë ekonomike as njëherë nuk na ka njoftuar, gjatë punës se tij na ka 

keqpërdor, me që i nijeti  ju ka marrë para kur ne i bejmë shërbimet me furnizim me  kafe  me 

fjalët duke i u thëne  “ se do të ju furnizojë me kafe nesër, pasnesër pasi qe sot nuk e kam sasin  

me vete”, çka do të thotë me barazinë që kemi berë në firma kemi hasur në ketë person që ka 

shkaktuar parregullsi të mëdha keqpërdorim të parave, në momentin  e fundit kur ne e  kemi 

hasur  në keqpërdorim  ku ja kemi bllokuar automjetin e  kompanisë  që mos ta shfrytëzojë dhe 

e kemi vlerësuar demin i cili është shkathur ne shume prej 6.609.70 €uro, dhe ne i kemi besuar 

S.B se vlera totale është ky borxhë në vazhdim  të ditëve tjera   kanë filluar klient të kërkojnë 

kafe qe eshtë berë pagës ku i pandehuri S.B  nuk i ka dorëzua mallin-kafen , pas  ndërprerësi se 

kontratës se punës se tij na vjen një ndëshkim nga ATK-ja me gjobe ne vlera prej 1.000 €uro, 

në emër të pronarit të automjetit S.B ku thuhet se   në … është hasur në pa rregulluesi të 

dokumentacionit përcjellës të mallit, e kjo ka qen arsyeja qe është ndëshkuar firma, personi ne 

fjalë nuk na ka njoftuar  për ketë gjobë dhe ne jemi detyruar të paguajmë gjobën me 

ndëshkime, ku për ketë i posedojmë dëshmitë, i   bashkëngjitëm ndjekjes penale si dhe praqes 

kërkese pasurore juridike,  pos precizit ne aktakuzë dhe atyre te larte cekurave. 

Gjyqtari në kuptim nenit 248 par.1 nën.par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4  dhe par.4 të KPPK-së, 

është e bindur se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë, pranimin e ka 

bërë vullnetarisht duke e mbështetur në provat që përmban aktakuza dhe në materialet e 

prezantuara nga ana e prokurorit të shtetit. 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se  në veprimet e të akuzuarit manifestohen 

të gjitha elementet e veprës penale Shpërdorimi i pasurisë së huaj nga neni 330 paragrafi 1 të 

KPRK-së. 

 

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

rrethanat në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit, si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin mori pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit,   

pendimin për veprën e kryer, pranimi se i ka borxhin e lartë cekur të dëmtuarit por për shkaqe 

ekonomike jo të mira deri me tani nuk ka mundur që ti kthej, premton se do t‟a kthes sa ma 

parë mbajtës i familjes, mbi bazën e këtyre rrethanave gjykata vlerësoi shkallën e  përgjegjësisë 

penale të të akuzuarit dhe rrezikshmërinë konkrete të kësaj vepre penale, andaj mbi bazën e 

këtyre rrethanave gjykata vlerësoi shkallën e  përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe 

rrezikshmërinë konkrete të kësaj vepre penale dhe në kuptim të të gjitha këtyre, i shqiptoi  

dënim, si në dispozitiv duke qenë e bindur se një dënim i tillë  është  në proporcion  dhe raport 

me peshën e veprës konkrete penale, rrethanave të kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit 

dhe me te arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që i akuzuari të mos 

kryejë vepra penale si dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të kësaj 

vepre penale në shoqëri konform nenit 41 të KPRK-së. 

 

 Gjykata konformë nenit 463 parag.1  dhe 2 të KPPK-së ka Obliguar të akuzuarin S.B që 

të dëmtuarit Nerton Lamaxhema   pjesërisht ti paguaj dëmin e shkaktuar në shumë prej në vlerë 

rreth 6.609,70 €uro, ( gjashtë mijë e gjashtëqind e nëtë €uro  dhe shtatëdhjetë cent ), në afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, kurëse për pjesen tjetër për 

dëmin që i‟u është shkaktuar që në shqyrtimin fillestar ka kërkuar i dëmtuari gjykata e udhëzon 

të dëmtuarin që kërkesen pasurore juridsike mund ta relaizoj në kontest civil.  
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Vendimi mbi kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor 

është sjellë në bazë të nenit 450 par.2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453  par.1 të  KPPK-së dhe 

nenit 39 parag.1 nënpar. 3.1 të Ligjit për Kompenzimin e viktmave të krimit Nr.05/L-036.           

       Nga  arsyet e lartë përmendura është  vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.3020/17  me datë 30.10.2019 

 

 

 

 

    Zyrtare ligjore                                                                                                  Gjyqtari 

   Kadishe  Shabani                                                                             Adem Shabani 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   


