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    NË EMËR TË POPULLIT 

                                                  

               GJYKATA E APELIT E KOSOVES – kolegji i përbërë nga gjyqtarët Ferit Osmani, 

kryetarë i kolegjit, Hashim Çollaku  dhe Biljana Rexhiq, anëtarë, me bashk. Profesionale Leonita 

Lajçi, në çështjen penale kundër të akuzuarit B.A. nga Prishtina, për shkak të veprës penale, 

Keqpërdorimi i besimit, nga neni 342 par.1 të KPPK -së, duke vendosur sipas ankesës së 

Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Ferizaj, P.nr. 1013/17, datë 07.05.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 

12.11.2018, mori këtë:  

 

 

                                                   A K T GJ Y K I M   

 

            Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, P.nr. 1013/17, datë 07.05.2018, vërtetohet.  

 

      

                 A r s y e t i m 

 

 

  Gjykata Themelore në Ferizaj, me aktgjykimin P.nr. 1013/17, datë 07.05.2018, të 

akuzuarin B.A., për shkak të veprës  penale Keqpërdorimi i besimit, nga neni 342 par.1 te KPK-

së, në kuptim të nenit 364 par. 1 nën par. 1.3 të KPK-së, është liruar nga akuza, sepse nuk është 

provuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale e cila i bie në barrë.  

 

            E dëmtuara, përfaqësuesi i N.N me seli në  Prishtinë për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike është udhëzuar ne kontest të rregullt civilo juridik. 

 

            Shpenzimet procedurale bien ne barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka ushtruar Prokurori i Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj, për shkak te vërtetimit te gabuar dhe jo te plote te gjendjes faktike, me 

propozim qe Gjykata e Apelit në Prishtine ta aprovoj ankesën si te bazuar dhe ta anuloj 

aktgjykimin e ankimuar, kurse çështjen penale ta kthej ne rigjykim dhe vendosje.  

 

            Prokurori i Apelit në Prishtinë, me parashtresën PPA/II.nr.884/2018, datë 24.08.2018, ka 

propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorit së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, 

kurse aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe lënda të kthehet në rigjykim dhe vendosje.      

 



      Gjykata e Apelit e Kosovës mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj shkresat e lëndës, vlerësoj 

aktgjykimin e kundërshtuar në kuptim të nenit 394  të KPP, dhe pas vlerësimit të pretendimeve 

në ankesë gjeti se:  

            

 Ankesa e Prokurorisë Themelore nuk është e bazuar  

 

            Meqenëse aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk është ankimuar për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, gjykata duke vepruar në pajtim me nenin 

394 të KPPK, e shqyrtoj aktgjykimin e ankimuar nëse i njëjti është marrë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, dhe gjeti se i njëjti nuk përmban shkelje të dispozitave të 

procedurës penale, si dhe shkelje të ligjit penal në dëm të akuzuarit, të cilat do të kushtëzonin 

anulimin e tij, për të cilat kjo gjykatë kujdeset kryesisht sipas detyrës zyrtare. 

        

           Prokurori e ankimon aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë për shkak të vërtetimit  të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, duke pretenduar se gjykata me rastin e lirimit te 

akuzuarit nga përgjegjësia  penale, ka bërë shkelje të nenit 386 par.2 të KPPK, për faktin se 

gjykata nuk vërtetoi drejt provat të cilat e karakterizojnë çështjen penale të prezentuara nga ana e 

prokurorisë, ashtu që  është i pa qëndrueshëm konstatimi i gjykatës se shkalles se pare, se kinse 

nuk është vërtetuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale te përshkruar sikur se  ne diapozitiv te 

aktakuzës. Ne arsyetimin e aktgjykimit, gjykata e shkallës së parë ia fali besimin mbrojtjes se te 

akuzuarit, mirëpo nuk mori parasysh deklarimin e tij në seancë gjyqësore “ është e vërtet dhe e 

pranoj para gjykatës se un atë natë kamë pasur në planë të marrë naftë “ , gjithashtu i njëjti ka 

deklaruar se “ po ashtu është e vërtet se herën e parë kamë marrë naftë sa për ta mbushur 

veturën time”, prandaj është e pa kuptueshme se si gjykata nuk e ka analizuar këtë deklaratë të 

akuzuarit, ngase nga provat materiale vërtetohet se i akuzuari me dashje ka kryer veprën penale e 

cila i vihet në barrë. Kjo rrethanë është vërtetuar edhe nga dëshmia e dëshmitarit XH.B., i cili 

thekson se i akuzuari ka qenë përgjegjës për agregatet që kanë qenë të vendosur në atë pikë dhe 

se pikërisht në këtë vend ku ka qenë në roje i akuzuari ka pasur dëm në vlerë prej 410 €.  Nga të 

gjitha këto dëshmi konsiderojmë se elementet e veprës penale janë përmbushur dhe e i akuzuari 

është përgjegjës për veprën penale e cila i vihet në barrë, e cila rezulton nga  mbrojtja e të 

akuzuarit si dhe nga deklarata e dëshmitarit. 

  

            Kolegji i kësaj gjykate ka vlerësuar aktgjykimin e ankimuar sipas ankesës së prokurorisë, 

si dhe shkresat e tjera të lëndës dhe ka ardhur në përfundim, se gjykata e shkallës së parë drejtë 

ka vlerësuar të gjitha provat të cilat e karakterizojnë çështjen penale, sikur se janë provat 

personale, deklaratat të akuzuarit si dhe deklarata e dëshmitarit, nga të cilat rezulton se i akuzuari 

nuk e ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë, sepse ditën kritike nuk ka vjedhur derivatet e 

naftës nga gjeneratorët e kompanisë, duke shkaktuar humbjen sikur se theksohet në dispozitiv të 

aktgjykimit, sepse i njëjti detyrat dhe përgjegjësit e veta i ka kryer deri në fund, andaj edhe me 

asnjë provë materiale nuk është vërtetuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale e cila i vihet në 

barrë. Sa i përket pretendimeve të prokurorisë,  të njëjtat nuk qëndrojnë nga se gjendja faktike 

është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, se gjykata e shkallës së parë më mënyrë të drejtë 



dhe të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike dhe ka gjetur se nuk është argumentuar se i akuzuari 

B.A. ka kryer veprën penale Keqpërdorimi i besimit, nga neni 342 par.1 të KPRK-së, kështu që 

në mungesë të provave të akuzuarin me të drejt e ka liruar nga akuza. Sipas shkresave të lëndës 

rezulton se gjykata e shkallës së parë ka administruar provat e propozuara në aktin akuzues dhe 

ato të propozuara gjatë shqyrtimit gjyqësor, dhe drejt i ka vlerësuar ato veç e veç dhe në lidhje 

me provat tjera konform nenit 361 të KPPK-së, me ç „rast ka dëgjuar dëshminë  e dëshmitarit 

XH.B.- mbikëqyrës i sigurimit për rreth nëntë vite i cili punon në këtë kompani dhe se lidhje me 

këtë raste ka dhënë një deklaratë në polici dhe se qëndron prapa saj. Është e vërtetë se në pikën e 

fshatit ... është vërtetuar se ka pasur humbje të derivateve, dhe se ky personalisht nuk e ka parë 

askënd duke vjedhur sikur se është nafta e as ndonjë person që ka vjedhur gjëra të tjera nga 

kontejneri, dhe se kjo ka qenë edhe arsyeja që e ka lajmëruar rastin në polici për të hetuar se kush 

e ka bërë. Ky personalisht nuk i ka parë bidonat që i janë zënë të akuzuarit, ndërsa sa i përket 

sendeve të vjedhura që përmenden në akuzë janë të dyshuar disa persona nga fsh. ..., të 

Kompanisë “N.N.2” që  nga dëshmia  e tij është vërtetuar se kompanisë i janë vjedhur derivate 

dhe pajisje të punës por nuk vërtetohet koha e kryerjes së veprës penale, ndërsa për datën e 

kryerjes së veprës penale është nënkuptuar vetëm atëherë ku gjatë kontrollit rutinor nga policia 

janë gjetur bidonët. Nga të gjitha këto qe u thanë më lartë dhe duke marrë parasysh posaçërisht 

faktin se gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes është obliguar që të provoj të gjitha 

faktet në mënyrë të gjithanshme dhe të pa kontestueshme në favor dhe disfavor të të akuzuarit e 

posaçërisht duke e ndërlidhur me nenin 3 të KPPK parimin e prezumimit të pafajësisë dhe 

parimin in dubio pro reo, se mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për 

çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal interpretohen në favor të të akuzuarit. 

Një vlerësim të këtillë të rrethanave si të drejtë dhe të ligjshme i aprovon edhe kolegji penal i 

kësaj gjykate, ashtu që në mënyrë të drejtë është vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit nuk 

qëndrojnë tiparet e veprës penale, andaj kolegji i kësaj gjykate është i bindur se gjykata e 

shkallës së parë drejtë ka vendosur kur të akuzuarin e ka liruar nga akuza në kuptim të nenit 364 

par.1 nën par1.3 të KPPK, sepse nuk është provuar se i njëjti  ka kryer veprën penale e cila i 

vihet në barrë. 

 

Nga sa u tha më lartë,  konform dispozitave të  nenit 401 të KPP,  u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.             

                  

     GJYKATA E APELIT E KOSOVES 

                                PA1.nr.878/18, datë 12.11.2018 

  

Bashk prof..                        Anëtarët e kolegjit:                           Kryetari i  kolegjit                                           

Leonita Lajçi                                    Hashim Çollaku                                   Ferit Osmani  

                                                                     

                                                           Biljana Rexhiq                                      

                                                 

 



 

                                                      

         Biljana Rexhiq 

 

 


