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Numri i lëndës: 2020:183757 

Datë: 15.02.2021 

Numri i dokumentit:     01508472 

                                                                                              P.nr.1229/20 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL, sipas gjyqtarit Refki  Piraj, me procesmbajtësen Kujtesa Uka, në lëndën 

penale kundër të ndaj të akuzuarit B.B., nga Prizreni, me numër personal .............., për shkak të 

dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale keqpërdorimi i besimit nga neni 330 par.1 Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës, duke vendosur sipas aktakuzës së PP.nr.2492/20  të datës  

23.12.2020, në seancën publike të shqyrtimit fillestar  të mbajtur me datë 15.02.2021, në praninë 

e Prokurorit të Shtetit Labinot Jetishi, të akuzuarit B.B., me datë 15.02.2021 mori këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari B.B., i lindur më ..............me numër .............., i biri i ..............dhe nënës 

..............,  me vendbanim në Prizren, Rr. ..............llamella .............., ka të kryer shkollën e 

mesme, i martuar babë i 2 fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i R. së 

Kosovës. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

Se me datën 13.07.2020, rreth orës 08:00, në Prizren, në rr. .............., në afërsi të NLB 

Bankës gjatë përfaqësimit për interesat pasurore të personit tjetër me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, nuk i përmbush detyrimet e tij dhe e keqpërdor 

besimin e të dëmtuarit E.K., nga fsh. .............., komuna e Prizrenit, në atë mënyrë që i pandehuri 

B.B., në cilësinë e argjendit të sigurimeve nga i dëmtuari merr para të gatshme në shumë prej 

250€, si dhe policen e sigurimit në mënyrë që të ia bëjë vazhdimin e sigurimit të veturës së të 

dëmtuarit, por nuk ia bënë vazhdimin e regjistrimit të veturës e as nuk ia kthen parat të dëmtuarit 

në të cilat veprimet të dëmtuarit E.K., i shkakton dëm material.  

 

Këso dore ka kryer veprën penale keqpërdorim i besimit neni 330 par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata ne kuptim te nenit 38, 39, 43, 46, 47, 48, 49 dhe 69 të   të KP  të akuzuarit 

B.B.,i shqipton: 

 

 

DËNIM ME KUSHT 
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 Me burg në kohë zgjatje prej një viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej 2 

(dy) vitesh nëse i akuzuari nuk kryen ndonjë vepër të re penale dhe, 

 

DËNIM ME GJOBË 

 

 Në shumë prej 300€ (treqind euro) të cilin dënim është i obliguar të paguaj në afat prej 

15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë dhe nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund të paguaj 

 gjobën gjykata do ta zëvendësojë dënimin me gjobë me dënim me burg duke llogaritur 20€, me 

një ditë burg.  

 

DËNIMI PLOTËSUES 

 

 Urdhërohet i akuzuari B.B., që të dëmtuarit E.K.,  të ja kompensoj dëmin në shumë prej 

250€, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 I dëmtuari E.K., fshati .............. komuna e Prizrenit, për realizimin e kërkesës pasuroro 

juridike udhëzohet në kontest civil.  

   

Obligohet  i akuzuari që ti  paguaj te gjitha shpenzimet e procedurës penale sa ato bëhen 

në bazë të llogarisë se gjykatës, në emër paushallit gjyqësor shumën prej 20€.  

 

Në zbatim të ligjit mbi mbrojtjen  e viktimave të krimit te akuzuarit i caktohet taksa ne 

lartësi prej nga 30 euro te cilën është i obliguar ta paguaj ne xhirollogarinë e kësaj gjykate ne 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë. 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren ka paraqitur aktakuzën PP.nr.2492/20  të datës  

23.12.2020, ndaj të akuzuarit B.B., nga Prizreni,  për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer 

veprën penale keqpërdorimi i besimit nga neni 330 par.1 Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

  

I akuzuari B.B., në shqyrtim fillestar e ka pranuar fajësinë. 

 

Pas marrjes së mendimit nga ana e Prokurorit të shtetit i cili nuk e kundërshtojë pranimin 

e fajësisë, gjyqtari gjykues me aktvendim pranoj pranimin e fajësisë.  

 

 Gjyqtari gjykues konstatoi se janë përmbushur kërkesat nga neni 248 i KPP-së, nga se i 

pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit te fajit, pranimi është i vullnetshëm  dhe i 

mbështetur ne faktet e çështjes qe përmban aktakuza, andaj me aktvendim pranoi pranimin e 

fajësisë. 

 

Kjo gjykatë gjeti se në veprimet e të akuzuarit, plotësohen të gjitha elementet qenësore 

te veprës penale keqpërdorimi i besimit nga neni 330 par.1 Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës, andaj edhe i shqiptoj dënim me gjobë në shumë prej 300€, dhe dënim me kusht me 

burg në kohë zgjatje prej 1 viti (një viti) i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej dy vitesh 

nëse i akuzuari nuk kryen ndonjë vepër të re penale.  

 

 Me rastin e shqiptimit të dënimit kjo gjykate pati parasysh si rrethana lehtësuese për të 

akuzuarin, pranimin e fajësisë,  premtimin se në të ardhmen nuk do te kryejnë  me vepra penale,   
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sjelljen korrekte para gjykatës. Me rastin e shqiptimit të dënimit me gjobë gjykata pati për bazë 

faktin se i akuzuari është i gjendjes së dobët ekonomiko sociale. 

 

 Dënimi plotësues iu shqiptua të akuzuarit bazuar në nenin 59 par.2. pika 2.2. lidhur me 

61 të KPK.  

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është mare ne 

kuptim te nenit 450 dhe 452  të  te KPPK-se.  

  

 Më sa u tha më lartë u vendos si ne shqiptim të këtij aktgjykimi . 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

2020:183757, 15.02.2021 

 

G j y q t a r i 

                                                                                               Refki  Piraj 

 

 

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

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 
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