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Numri i lëndës: 2019:173782 

Datë: 08.01.2020 

Numri i dokumentit:     00751092 

 

 

          P.nr.3120/17 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

          GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal në përbërje nga gjyqtari i vetëm gjykues Ertan Sejfulla, me bashkëpunëtoren  profesionale 

Vahide Krasniqi, në çështjen penale të akuzuarit P.G., B.G. nga Fushë Kosova, F.G. nga Obiliqi, 

të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë Departamenti i Përgjithshëm, 

PP/II.nr.3691/14 të datës 05.07.2017, për shkak të veprës penale Keqpërdorim i besimit nga neni 

342 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, ndërsa ndaj Xh.  K. nga Fushe Kosova  për veprën 

penale Vjedhja nga neni 325 par.1 KPRK-së, pas mbajtjes së  shqyrtimit fillestar, e hapur  për 

publikun, të mbajtur më datë 05.11.2019, në të cilin ishin të pranishëm Prokurori i shtetit 

Menduhi Kastrati dhe te  gjithë të akuzuarit të njëjtën ditë, me datë 05.11.2019, mori dhe 

publikisht, shpalli këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. 

Të akuzuarit:  

      P.G., nga i ati A., nëna Xh., i lindur me datë ..............,  me vendbanim  në “.........“, Fushë 

Kosovë, Ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës. 

    
       B.G., nga i ati A., nëna Xh., i lindur me datë ..........,  me vendbanim  në “..........“, Fushë 

Kosovë, Ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

       F.G., nga i ati E., nëna M., i lindur me datë ..............,  me vendbanim  në rrugën “.............”, 

Obiliq, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

JANË FAJTORË 

 

      S e p s e: 

   Më  date 16.02.2014 rreth orës 22:00 në deponinë e metaleve  të vjetra “...........” në Fushë 

Kosovë të pandehurit  P.G.,  B.G. dhe F.G., me qëllim që vetit apo personit tjetër ti sjell dobi 

pasurore të kundërligjshme, kanë keqpërdorur autorizimin e tij, gjate përfaqësimit të interesave 

pasurore të cilat ju kanë besuar palës se dëmtuar për ruajtjen e pasurisë së tyre, ashtu që derisa 

të njëjtit kanë qenë duke bërë roje nate në deponinë e lartëcekur, ne marrëveshje paraprake  me 

të pandehurin Xh.K., marrin dy thasë të mbushur me tel të materialit bakër në sasi prej 154.40 
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kg, ashtu që i hedhin jashtë rrethojës për ti mundësuar të pandehurit Xh.K. për të vjedhur sasinë 

e lartcekur të bakrit, me këtë të dëmtuarës i shkakton dëm material,-  

 

           - me ketë ne bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Keqpërdorimi i besimit nga neni  

342 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  

 

II. 

 

        I akuzuari: XH.K. nga i ati Rr.  dhe nënës B., i lindur me datë .............,  me vendbanim  në 

rrugën “......“, Fushë Kosovë, Ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

      Sepse: 

  Në kohë dhe vend si në pikën I të këtij dispozitivi me qëllim që me përvetësimin e sendeve  të 

huaja  të luajtshme vetit ti sjell përfitimi pasuror në mënyrë te kundërligjshme pas marrëveshjes 

paraprake  të pandehurit P. C., B.G. dhe  F.G., pasi këta të fundit  veprojnë  duke marr sasinë e 

bakrit për ta vendosur jashtë rrethojës, shkon tek vendi  në të cilin ishin marr vesh dhe merr 

sasinë e lartcekur të bakrit duke e vendosur në automjetin  e tij e tipit Mercedes derisa haset nga 

ana  policisë. 

 

- Me këtë ka kryer vepër penale Vjedhja nga neni 325 par 1 i KPRK-së. 

 

 Prandaj, gjykata në bazë të neneve:  41; 49; 50; 51; 52; 73 dhe 342 par.1, 325 par 1, të KPRK-

së, si dhe nenit 365, të KPPRK, i shqipton: 

 

 

DËNIM BURGIMI ME KUSHT 

 

 

Të akuzuarve: P.G., B.G., F.G. dhe Xh.K., secilit veç e veç, ju shqipton dënim me tre (3)  muaj 

burg, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej një (1) viti, në qoftë se të pandehurit gjatë 

kësaj kohe nuk do të kryejnë vepër të re penale.  

 

Obligohen të akuzuarit P.G., B.G., F.G., secili veç veç, t’i paguajnë shpenzimet e procedurës 

penale, dhe atë në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej njëzet (20.00) €, në afat 

prej 15 ditësh, por jo më gjatë se tre muaj, pasi ky aktgjykim të marr formën e prerë.  

 

Për të akuzuarin Xh.K., shpenzimet e procedurës penale bien në barrën e mjeteve buxhetore të 

kësaj gjykate. 

 

Pala e dëmtuar: SH.P.K.  “.....”  nga  Fushë Kosova,  për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike udhëzohet ne kontest te rregullt juridiko-civil. 

 

A R S Y E T I M I 

 

          Prokuroria Themelore në Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP/II.nr.3691/2014 të datës 05.07.2017, ka akuzuar të pandehurit P.G., B.  G. F.G. për shkak të 

veprës penale kanë kryer veprën penale Keqpërdorimi i besimit nga neni  342 par.1 lidhur  me 
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nenin 31 të KPRK-së, ndërsa ndaj të pandehurit  Xh.K.  për veprën penale Vjedhja nga neni 325 

par.1  të KPRK- së. 

 

      Në seancën e shqyrtimit fillestar, të datës 05.11.2019, pas leximit të aktakuzës nga prokurori 

i shtetit, të akuzuarve ju është dhënë fjala që të deklarohen lidhur me fajësinë për veprën penale 

e cila ju vihet në barrë. I pandehuri P.G. ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën dhe pranon 

fajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar duke shtuar se pendohen për veprën e kryer, 

është mbajtës i familjes dhe i premton gjykatës se më nuk do të përsërisë vepra të tilla. I 

pandehuri B.G. ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën dhe pranon fajësinë për veprën penale 

për të cilën është akuzuar duke shtuar se pendohen për veprën e kryer, është me vendbanim në 

Gj. ku i ka lënë dy fëmijët e tij në strehimore deri sa të kthehet pasi që i vetëm kujdeset për ta 

dhe i premton gjykatës se më nuk do të përsërisë vepra të tilla. I pandehuri F.G. ka deklaruar se 

e ka kuptuar aktakuzën dhe pranon fajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar duke 

shtuar se pendohen për veprën e kryer, dhe i premton gjykatës se më nuk do të përsërisë vepra 

të tilla. I pandehuri Xh.K. ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën dhe pranon fajësinë për veprën 

penale për të cilën është akuzuar duke shtuar se pendohen për veprën e kryer, është mbajtës i 

familjes, i papunë, i gjendjes së dobët ekonomike, merr ndihma sociale dhe i premton gjykatës 

se më nuk do të përsërisë vepra të tilla. 

 

        Sa i përket pranimit të fajësisë  për të akuzuarit, Prokurori i Shtetit ka deklaruar se  pranimi 

i fajësisë nga i akuzuari është bërë konform dispozitave të KPPRK-së, si dhe në përputhshmëri 

me provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, ndërsa i ka propozuar gjykatës që të njëjtën ta 

aprovoj dhe ta vlerësojë si rrethanë lehtësuese gjatë marrjes së vendimit.   

 

        Pas deklarimit të akuzuarve se ndihen fajtor për kryerjen e veprës penale për të cilën janë 

akuzuar nga Prokuroria, gjykata me aktvendim ka pranuar pranimin e fajësisë nga të akuzuarit, 

pasi që janë bindur se të akuzuarit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, po ashtu 

ky pranim është bërë vullnetarisht dhe është mbështetur në faktet e çështjes që përmban aktakuza. 

 

           Po ashtu, edhe nga shkresat e lëndës, gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarve P.G., 

B.G., F.G., ekzistojnë të gjitha elementet e veprës penale veprën penale Keqpërdorimi i besimit 

nga neni  342 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK. Ndërsa në veprimet e të akuzuarit Xh.K. 

ekzistojnë të gjitha elementet e veprës penale Vjedhja nga neni 325  të KPRK-së . 

 

    Gjykata  vërtetoi gjendjen faktike, të  përshkruar si në dy pikat e dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, prandaj gjykata e shpalli fajtor të akuzuarit, pasi që më parë gjeti se janë penalisht 

përgjegjës.    

 

 Me rastin e përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata mori parasysh të gjitha 

rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, kështu që ndaj të akuzuarit P.G. gjykata 

mori në konsideratë rrethanat lehtësuese si: pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit për vepër 

penale të kryer; sinqeritetin e treguar gjatë shqyrtimit, është mbajtës i familjes, premtimin se nuk 

do të përsërisë vepra penale të tilla, ndaj të akuzuarit B.G. gjykata mori në konsideratë rrethanat 

lehtësuese si: pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit për vepër penale të kryer; sinqeritetin e 

treguar gjatë shqyrtimit, është i vetëm që kujdeset për dy vajzat, premtimin se nuk do të përsërisë 

vepra penale të tilla, për të pandehurin F.G. gjykata mori në konsideratë rrethanat lehtësuese si: 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit për vepër penale të kryer; sinqeritetin e treguar gjatë 

shqyrtimit, premtimin se nuk do të përsërisë vepra penale të tilla, për të pandehurin Xh.K. gjykata 

mori në konsideratë rrethanat lehtësuese si: pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit për vepër 

penale të kryer; sinqeritetin e treguar gjatë shqyrtimit, është mbajtës i familjes, është i gjendjes 
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së dobët ekonomike, merr ndihma sociale dhe premtimin se nuk do të përsërisë vepra penale të 

tilla, ndërsa gjykata nuk gjeti ndonjë rrethanë veçanërisht rënduese, prandaj të akuzuarve i 

shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se dënimi i shqiptuar, i përgjigjet 

shkallës së rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale për të cilën edhe janë shpallur fajtor, si dhe 

shkallës së përgjegjësisë penale të të akuzuarve dhe se me dënimin e shqiptuar kundër tyre, do 

të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41, të KPRK-së, e që konsiston në parandalimin 

e të pandehurve nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, të 

parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shpreh gjykimin shoqëror për 

veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, u mor në bazë të 

nenit 453, par.1 dhe par.4 të KPPRK-së. 

 

Vendimin për kërkesën pasurore-juridike gjykata e bazoi në nenin 463 tё KPPRK-së. 

 

Nga sa u tha më lart, dhe në bazë të nenit 365, të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

Ky aktgjykim është përpiluar me datë 21.11.2019. 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM                                                                                                                       

P.nr 3120/17 datë 21.11.2019. 

 

 
 

Bashkëpunëtorja profesionale,                         Gjyqtari, 

   Vahide Krasniqi                                                                                  Ertan Sejfulla 

    ______________                    ________________ 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi, ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda  

pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes  

kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 
 

 


