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                                                       P.nr.306/2019 

       

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjyqtarit të vetëm 

gjykues Rilind Sermaxhaj, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Eronita Llapashtica, në çështjen penale 

ndaj të akuzuarit M. H. nga fshati nn , Komuna e Gjilanit për shkak të veprës penale keqpërdorimi i 

autorizimeve ekonomike nga neni 290 paragrafi 1, nën paragrafi 1.5 lidhur me nenin 81 të KPRK-ës të 

cilin sipas autorizimit e mbron avokati Burim Islami nga Gjilani dhe të akuzuarës I. B nga Gjilani për 

shkak të veprës penale keqpërdorimi i autorizimeve ekonomike nga neni 290 paragrafi 1, nën paragrafi 

1.5 lidhur me nenin 81 të KPRK-ës të cilin sipas autorizimit e mbron avokati Nasuf Nasufi nga Gjilani, 

duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm me 

numër PP.II.nr.1812/2018 të datës 27.03.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, me datë 19.07.2021 

morri dhe shpalli ndërsa me datë 04.08.2021 përpiloi këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

I. 
 

I akuzuari M. H. nga babai Sh. dhe nëna Xh., e lindur P, i lindur me datë ....... në fshatin NN, Komuna e 

Gjilanit ku edhe jeton, ka të kryer shkollën fillore, i martuar, baba i dy fëmijëve, i pa punë, i gjendjes së 

mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,  
 

Në bazë të nenit 364 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 i KPP-ës 
 

LIROHET NGA AKUZA 
 

Sepse nga data 01 janar 2015 deri me datë 31 dhjetor 2016, në Gjilan, në cilësinë e inkasantit në kuadër 

të kompanisë “Eco Higjiena” në Gjilan, me dashje dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm 

pasuror për vete apo për personin tjetër, duke shkelur rregullat e brendshme të kompanisë ka 

përvetësuar pasurinë e cila i është besuar për ruajtje dhe menaxhim sipas pozitës që ka ashtu që i njejti 

mjetet e inkasuara nga konsumatorët që shfrytëzojnë shërbimet e kompanisë i ka përvetësuar për vete 

duke mos i regjistruar në kartelat e konsumatorëve dhe sistemet që i mban kompania, kështu që i 

pandehuri me veprimet e veta i ka shkaktuar dëm material të dëmtuarës në shumë prej 6.416.38 €. 
 

-Me çka kishte për të kryer veprën penale keqpërdorimi i autorizimeve ekonomike nga neni 290 

paragrafi 1 nën paragrafi 1.5 lidhur me nenin 81 të KPRK-ës. 
 

E dëmtuara “Eco Higjiena” në Gjilan për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest 

të rregullt juridiko civil. 
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Shpenzimet procedurale lidhur me të akuzuarin e lartcekur bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj 

gjykate. 

 

II. 

 

E akuzuara I. B. nga babai H.dhe nëna Sh., e lindur S., e lindur me datë ......... në ne Gjilan ku edhe 

jeton  në lagjen “......”, rruga “..........“ p.nr.,  ka të kryer shkollën  e mesme, e martuar, nënë e një fëmije, 

e pa punë,  e gjendjes së mesme ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës, 

 

ËSHTË FAJTORE 

 

Sepse nga data 01 janar 2015 deri me datë 15 nëntor 2016, në Gjilan, në cilësinë e arkëtares në  kuadër 

të kompanisë “Eco Higjiena” në Gjilan, me dashje dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm 

pasuror për vete apo për personin tjetër, duke shkelur rregullat e brendshme të kompanisë ka 

përvetësuar pasurinë e cila i është besuar për ruajtje dhe menaxhim sipas pozitës që ka ashtu që e njëjta 

mjetet e inkasuara nga konsumatorët që shfrytëzojnë shërbimet e kompanisë i ka përvetësuar për vete 

duke mos i regjistruar në kartelat e konsumatorëve dhe sistemet që i mban kompania, kështu që i 

pandehuri me veprimet e veta i ka shkaktuar dëm material të dëmtuarës në shumë prej 1710 €. 

 

-Me çka ka kryer veprën penale keqpërdorimi i autorizimeve ekonomike nga neni 290 paragrafi 1 nën 

paragrafi 1.5 lidhur me nenin 81 të KPRK-ës. 

 

Andaj gjykata në bazë të neneve 4,41,42,43,45,46,47,73 dhe 74 të KPRK-ës dhe neneve 

359,360,361,362 dhe 365 të KPP-ës të akuzuarën I. B: 
 

E GJYKON 
 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 (njëqindetetëdhjetë) ditëve i cili dënim me pëlqimin e të 

akuzuarës dhe në bazë të nenit 47 të KPRK-ës i zëvendësohet në dënim me gjobë në shumë prej 1200 € 

(njëmijedyqind euro) si dhe dënim me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind euro) të cilat obligohet ti 

paguajë në afat prej 3 (tre) muajve nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë. 

 

Nëse e akuzuara nuk dëshiron, nuk mundet ose nuk është në gjendje ta paguaj dënimin me gjobë 

atëherë dënimi me gjobë do ti zëvendësohet në dënim me burgim në atë mënyrë që për çdo 20 € (njëzet 

euro) do ti caktohet një ditë burgim. 

 

Obligohet e akuzuara që në emër të kërkesës pasurore juridike të dëmtuarës “Eco Higjiena” nga Gjilani 

t‟ia kompensoj dëmin e shkaktuar në vlerë prej 1710 € në afat prej 3 muajve nga dita kur ky aktgjykim 

të merr formën e prerë. 

 

Obligohet e akuzuara e lartcekur që në emër të shpenzimeve procedurale të paguajë shumën prej 495.67 

€ për përpilimin e ekspertizës financiare, paushallin gjyqësor në shumë prej 50 euro dhe shumën prej 30 

euro për kompensimin e viktimave të krimit, të gjitha këto brenda afatit prej 15 ditëve nga dita kur ky 

aktgjykim të merr formën e prerë nën kërcenim të përmbarimit të dhunshëm. 
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ARSYETIM 

 

1.Rrjedha e çështjes dhe fjalët përfundimtare të palëve 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm me datë 27.03.2019, ka ngritur aktakuzën 

PP.II.nr.1346/2020 kundër të akuzuarit M. H. nga fshati NN, Komuna e Gjilanit për shkak të veprës 

penale keqpërdorimi i autorizimeve ekonomike nga neni 290 paragrafi 1, nën paragrafi 1.5 lidhur me 

nenin 81 të KPRK-ës dhe të akuzuarës I.B. nga Gjilani për shkak të veprës penale keqpërdorimi i 

autorizimeve ekonomike nga neni 290 paragrafi 1, nën paragrafi 1.5 lidhur me nenin 81 të KPRK-ës. 

 

Me krijimin e kushteve ligjore gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor në të cilat seanca është 

bërë administrimi i provave personale dhe materiale si dhe palët kanë dhënë fjalët e tyre përfundimtare.  

 

Prokurorja e shtetit në fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar se nga provat personale dhe ato materiale 

të administruara në seancat e shqyrtimit gjyqësor në mënyrë të pakontestueshme është vërtetuar fakti se 

të akuzuarit M.H. dhe I. B. me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vete kanë keqpërdorur 

autorizimet e tyre ekonomike përkatësisht kanë përvetësuar pasurinë e cila u ishte besuar në ruajtje dhe 

menaxhim sipas dispozitave që kanë pasur ashtu që të njëjtit mjetet e inkasuar nga konsumatorët që 

shfrytëzojnë shërbimet e kompanisë i kanë përvetësuar për vete duke mos i regjistruar në kartelat e 

konsumatorëve dhe sistemet që i mban kompania dhe më këto veprimet të dëmtuarës “Eco Higjiena” i 

shkaktojnë dëm material të përcaktuar sipas ekspertizës financiare dhe asaj plotësuese, se me të vërtetë 

të njëjtit në vazhdimësi kanë përvetësuar pasurinë e cila u ishte besuar në ruajtje është vërtetuar nga 

deklarata e të akuzuarve M.H. dhe I.B., kartelat e llogarive në emrin e konsumatorëve të kompanisë të 

cilat janë administruar nga ana e gjykatës, dëshmia e dëshmitares L. A. si dhe vet deklarimi i ekspertes 

financiare në seancën e shqyrtimit gjyqësor andaj edhe duke pasur parasysh të lartcekurat ka kërkuar 

nga ana e gjykatës që të akuzuarit ti shpall fajtor për veprat penale që iu vihen në barrë secilit prej tyre 

dhe të njëjtit dënohen me dënim meritor sipas ligjit.  

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës “Eco Higjiena”, avokati Fis Murati nga Prishtina në fjalën e tij 

përfundimtare ka deklaruar se e mbështet në tërësi fjalën përfundimtare të prokurores së shtetit dhe 

kërkon nga gjykata që të vendoset edhe lidhur me dëmin e shkaktuar sipas ekspertizës financiare.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit M. H., avokati Burim Islami në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se 

kompania “Eco Higjiena” nuk është kompania ekonomike dhe rrjedhimisht mbrojtja konsideron se nuk 

mund të thuhet se ekziston kjo vepër penale në një ndërmarrje e cila nuk kryen veprimtari ekonomike 

gjithashtu i njëjti ka theksuar se bazuar në deklaratën e dëshmitares L. A. del se i akuzuari M. ka pasur 

për detyrë të inkasoj mjetet nga konsumatorët  dhe puna e tij ka përfunduar me rastin e dorëzimit të 

këtyre mjeteve tek arkëtarja e cila ka qenë përgjegjëse për kontrollin e këtyre mjeteve dhe barazimin e 

tyre në momentin  e pranimit të listave dhe bllok dëftesave, barazim ky i cili është bërë për çdo ditë dhe 

se përgjegjës për regjistrimin e pagesave në sistem nuk ka qenë inkasanti andaj edhe nëse shihet se 

barazimi i mjeteve dhe kontrolli i tyre ka qenë detyrë e arkëtares ndërsa regjistrimi i tyre në sistem ka 

qenë detyrë e personave të tjerë e jo e inkasantit andaj edhe ka kërkuar nga ana e gjykatës që i mbrojturi 

i tij të lirohet nga akuza. 

 

I akuzuari M. H. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se e mbështetë në tërësi fjalën përfundimtare 

të mbrojtësit të tij dhe se nuk ka se çfarë të shtoj tjetër.  

 



 Numri i lëndës: 2018:066623 
 Datë: 04.08.2021 
 Numri i dokumentit: 02060014 
 

4 (12)  

   
2
0
1
9
:0
8
3
4
5
3

 

Mbrojtësi i të akuzuarës I. B., avokati Nasuf Nasufi në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se nga 

provat e shtjelluara në seancat e shqyrtimit gjyqësor nuk është vërtetuar se në veprimet e të akuzuarës 

I...ka elemente të veprës penale e cila i vihet në barrë ngase e dëmtuara nuk është organizatë ekonomike 

por shërbyese dhe nga vet emërtimi ligjor del se kryes i kësaj vepre penale është vetëm në organizatën 

ekonomike por jo edhe atë shërbyese siç është edhe e dëmtuara dhe nëse eventualisht do të kishte 

ndonjë dëm material dëmi mund të kërkohej në procedurën civile por assesi në atë penale, tutje i njëjti 

ka shtuar se shtrohet pyetja se nga periudha 01.01.2015 gjeri me datë 15.11.2016 sa dëftesa janë paguar 

nga kush dhe me çfarë lartësie, çfarë numri serik kanë, emrin e konsumatorit dhe rrjedhimisht e njëjta 

nuk është fajtore për kryerjen e veprës penale dhe ka kërkuar që e njëjta të lirohet nga akuza. 

 

E akuzuara I.. B. në fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar se e mbështetë në tërësi fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit të tij dhe se nuk ka se çfarë të shtoj tjetër.  

 

2. Provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Pas prezantimit të provave, gjykata plotësisht ka vërtetuar gjendjen faktike si në diapozitiv të 

aktgjykimit dhe atë në bazë të:    

- Dëgjimit të  dëshmitares L. A.   

- Dëgjimit të ekspertes S. H. 

- Leximit dhe administrimit të provave materiale dhe atë:  deklarata e të pandehurit M. H. e 

dhënë në prokurori me datë 20.11.2018, deklarata e të pandehurës I. B. e dhënë në prokurori me 

datë 22.11.2018, kartela  e llogarive e datës 16 janar 2019, kopje e një mandati arkëtimi e datës 

22.02.2017, tabela e mjeteve të inkasuar të datës 21.02.2017, të dhënat në bankë sipas datave në 

tabele exel dhe dritare të arkës, specifiakacionin e dorëzimit të mjeteve nga inkasanti 

gjegjësisht nga arkëtarja, dokumenti nga softueri-arkëtimet sipas njësive të likuidimit, 

dokumenti nga softueri-arkëtimet sipas dokumenteve (sintetike) ose mandat arkëtimi nga 

softueri, dëftesë pagesat nga bllokat e inkasimit në teren dhe faturat me të cilat është kryer 

inkasimi, dëftesë pagesat nga softueri ose  dëftesë pagesat nga bllokat e inkasimit për inkasimet 

në arkë dhe barazimet për të gjitha vitet e cekura, dëftesa numër 0004590 me shifër të 

konsumatorit 105537 e datës 29.11.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0039997 

me shifër të konsumatorit 105182 e datës 05.08.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 

00981705 me shifër të konsumatorit 105525 e datës 19.12.2014 dhe kartela e konsumatorit, 

dëftesa numër 000464297 me shifër të konsumatorit 106652 e datës 21.11.2016 dhe kartela e 

konsumatorit, dëftesa numër 023437  me shifër të konsumatorit 105471 e datës 21.09.2015 dhe 

kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0010067 me shifër të konsumatorit 105471 e datës 

22.01.2015 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0010930 me shifër të konsumatorit 

106641 e datës 24.01.2017 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 00619974 me shifër të 

konsumatorit 1054455 e datës 24.04.2015 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0004623 

me shifër të konsumatorit 105455 e datës 25.11.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 

0038961 me shifër të konsumatorit 105230 e datës 14.06.2016 dhe kartela e konsumatorit, 

dëftesa numër 0035323 me shifër të konsumatorit 10520030 e datës 18.04.2016 dhe kartela e 

konsumatorit, dëftesa numër 0035438 me shifër të konsumatorit 104942 e datës 10.05.2016 dhe 

kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0009810 me shifër të konsumatorit 5178 e datës 

13.12.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 030499 me shifër të konsumatorit 

105178 e datës 10.02.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0004554 me shifër të 

konsumatorit 105620 e datës 01.12.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0001538 

me shifër të konsumatorit 105228 e datës 23.09.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 

030600 me shifër të konsumatorit 105229 e datës 15.02.2016 dhe kartela e konsumatorit, 

dëftesa numër 000464 me shifër të konsumatorit 105228 e datës 22.11.2016 dhe kartela e 
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konsumatorit, dëftesa numër 0013515 me shifër të konsumatorit 123177 e datës 13.04.2015 dhe 

kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0040017 me shifër të konsumatorit 106167 e datës 

10.08.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0042343 me shifër të konsumatorit 

105347 e datës 26.07.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 030519 me shifër të 

konsumatorit 105347  e datës 21.01.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0003603 

me shifër të konsumatorit 105167 e datës 24.10.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 

0033028 me shifër të konsumatorit 105161 e datës 17.03.2016 dhe kartela e konsumatorit, 

dëftesa numër 00447149 me shifër të konsumatorit 105485 e datës 26.08.2014 dhe kartela e 

konsumatorit, dëftesa numër 0001616 me shifër të konsumatorit 105471 e datës 28.09.2016 dhe 

kartela e konsumatorit, dëftesa numër 000612  me shifër të konsumatorit 105433 e datës 

05.09.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0041642 me shifër të konsumatorit 

105433 datës 05.08.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 002858 me shifër të 

konsumatorit 105433 e datës 04.10.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0010969 

me shifër të konsumatorit 106940 e datës 28.12.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 

0009986 me shifër të konsumatorit 103152 e datës 24.12.2016 dhe kartela e konsumatorit, 

dëftesa numër 0009674 me shifër të konsumatorit 103152 e datës 20.01.2017 dhe kartela e 

konsumatorit, dëftesa numër 0010012 me shifër të konsumatorit 123661 e datës 14.12.2016 dhe 

kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0010013 me shifër të konsumatorit 106874 e datës 

14.12.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0010014 me shifër të konsumatorit 

126502 e datës 14.12.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 001006 me shifër të 

konsumatorit 128202 e datës 14.12.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0010019 

me shifër të konsumatorit 107506 e datës 14.12.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 

0010017 me shifër të konsumatorit 1158117 e datës 14.12.2016 dhe kartela e konsumatorit, 

dëftesa numër 0011316 me shifër të konsumatorit 107560 e datës 17.01.2017 dhe kartela e 

konsumatorit, dëftesa numër 001327 me shifër të konsumatorit 402855 e datës 29.12.2016 dhe 

kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0001888 me shifër të konsumatorit 105491 e datës 

15.09.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0031180 me shifër të konsumatorit 

105491 e datës 27.01.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0003054 me shifër të 

konsumatorit 105491 e datës 11.11.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0009860 

me shifër të konsumatorit 121301 e datës 08.12.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 

0004288 me shifër të konsumatorit 127906 e datës 02.11.2016 dhe kartela e konsumatorit, 

dëftesa numër 0009989 me shifër të konsumatorit 116673 e datës 24.12.2016 dhe kartela e 

konsumatorit, dëftesa numër 0002854 me shifër të konsumatorit 105331 e datës 04.10.2016 dhe 

kartela e konsumatorit, dëftesa numër 00098644 me shifër të konsumatorit 105331 e datës 

02.12.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0010907 me shifër të konsumatorit 

105397 e datës 28.12.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0010983 me shifër të 

konsumatorit 125536 e datës 27.12.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 0001872 

me shifër të konsumatorit 125536 e datës 26.09.2016 dhe kartela e konsumatorit, dëftesa numër 

0037703 me shifër të konsumatorit 125536 e datës 24.05.2016 dhe kartela e konsumatorit, 

dëftesa numër 025392 me shifër të konsumatorit 105397 e datës 18.11.2015 dhe kartela e 

konsumatorit, kartela e llogarive, filtrat me numër të llogaris 713, ekspertiza financiare e datës 

26 mars 2019, aktvendimi mbi ndërprerjen e marrëdhënies se punës  i datës 25.10.2016 me të 

cilën të akuzuarit M. H. i është ndërprerë marrëdhënia e punës, ekspertiza financiare dhe 

ekspertiza plotësuese e datës 16.06.2021 

- Mbrojtja e të akuzuarit M.H. dhe 

- Mbrojtja e të akuzuarës I.B. 
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2.1. Deklarata e ekspertes S. H.     

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të gjende faktike në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor ka aprovuar propozimin e mbrojtësit të të akuzuarit M.H. av. Burim Islami që në këtë  çështje 

penalo juridike të dëgjohet edhe ekspertja financiare S. H. si përpiluese e ekspertizës financiare 

propozim ky i cili nuk është kundërshtuar prej asnjë nga palët procedurale me që rast e njëjta në 

seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se provat mbi bazën e të cilave është hartuar ekspertiza janë 

dorëzuar në mënyrë fizike nga ana e të dëmtuarës, bllok dëftesat duhet të jenë minimumi tri kopje 

ndërsa tek ajo janë dorëzuar vetëm kopja e dëftesave të cilat kanë qenë të shënuara në Exel, të cilat kanë 

qenë me numër serik, vlerë të mjeteve financiare emër dhe mbiemër të konsumatorit si dhe nënshkrim 

të inkasantit, të cila më pas i ka verifikuar me specifiakacionin e shkarkesave me mandat arkëtim, 

ditarin e arkës ku shënohet shuma e asaj dite të mjeteve të cilat janë dorëzuar tek inkasanti apo arkëtarja 

si dhe tek kartela e konsumatorit, po ashtu ajo kishte kërkuar edhe barazimet që janë bërë në „‟Eco 

Higjienë, por të njëjtat nuk u janë dorëzuar, tek specifikacioni i dorëzimit të mjeteve ka qenë edhe 

nënshkrimi i inkasantëve ndërsa tek mandat arkëtimi dhe dokumentet e tjera në bazë tët të cilave është 

bërë krahasimi inkasantët nuk kanë mundur të nënshkruaj në to sepse nuk kanë pasur qasje për faktin se 

ata janë përgjegjës deri në dorëzimin e tyre dhe se ndërmarrja „‟Eco Higjena‟‟ është ndërmarrje me 

partneritete private publik dhe se e njëjta është shërbyese e jo ekonomike, megjithatë e njëjta nuk kishte 

marrë me organizimin e brendshëm të kompanisë së dëmtuar por e din se e njëjta është partneritete 

privato publik nuk është prodhuese por është shërbyese. E njëjta ka deklaruar se në kompaninë e 

dëmtuar ka pasur kontroll por jo të mjaftueshëm dhe e njëjta ka deklaruar se mendon që qytetarët kanë 

kërkuar nga „‟Eco Higjena‟‟ shkarkimin e borxheve të tyre.   

 

2.2 Deklarata  e dëshmitares L. A.  

 

Dëshmitarja L. A. seancë e shqyrtimit gjyqësor kishte deklaruar  se në kompani „‟Eco Higjena‟‟ është 

drejtoreshë për financa që nga mesi i viti 2015, e akuzuara I. ka punuar tek arka në pozitën e arkëtares, 

me të njëjtën kam punuar një kohë të gjatë deri në kohet e fundit kur kam vërejtur se kishte mungesë të 

mjeteve, ato mungesa kanë ardhë në bazë të barazimit ditor të cilat i bëjnë në mënyrë manuale dhe të 

cilat dorëzohen nga ana e kolegëve dhe lidhur me këtë çështje e njëjta ka biseduar me të akuzuarën, por 

arsyetimi i saj kishte qenë se kishte pasur shumë tollovi dhe nuk kishte mundur ti dorëzoj ato të holla, 

deri sa të nesërmen të njëjtat ishin rimburësuar, ndërsa sërish kishin ardhur konsumator të cilët ishin 

ankuar për mos shkarkimin e borxhit dhe për këtë të akuzuarës I. ia kishin tërhequr vërejtjen me shkrim, 

ndërsa për të akuzuarin i cili ishte inkasant është procedurë më ndryshe për shkak se të njëjtit pajisen 

me blloka nga ana e menaxheres, deri sa mungesën e mjeteve të këtij rasti e ka vërejtur tek dëftesat e 

konsumatorëve dhe të njëjtat i ka prezantuar para bordit të drejtorëve dhe më pas ato ishin rimburësuar 

tek konsumatorët, e akuzuara I. i kishte nënshkruar fletëpagesat ndërsa i akuzuari M. e ka nënshkruar 

bllokun, inkasantët paratë mbledhura i kanë dorëzuar në arkën kryesore, inkasantët përveç bllokave dhe 

shumës kanë dorëzuar edhe një formular në të cilin ka pasur të shkruar shifrën, emrin, mbiemrin, 

shifrën e inkasantit, nënshkrimi i inkasantit dhe pranimi i mjeteve me vulë dhe nënshkrimi nga arkëtarja 

kryesore, ndërsa nuk ka pasur raste kur shuma e dorëzuar ka dalluar nga ajo e shkruar në formularin për 

dorëzim dhe se nuk ka pasur diskrepancë në mes shumës së inkasuar dhe asaj të dorëzuar dhe në fund e 

njëjta ka shtuar se inkasanti nuk ka qenë përgjegjës për regjistrimin e fletëpagesave në sistem dhe të 

njëjtës nuk i kujtohet saktësisht se kur kanë filluara ankesat e qytetarëve ndërsa për të akuzuarin M. 

ankesat kishin filluar pasi që atë e kanë larguar nga puna.   
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2.3Mbrojtja e të akuzuarit M. H. 
 

I akuzuari M. H. në mbrojtjen e tij të dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se i njejti ka 

qenë në marrëdhënie pune me të dëmtuarën “Eco Higjiena”, nga viti 2004 deri me datë 31.12.2016 në 

pozitën e inkasantit për të cilën punë posedon edhe kontratën e punës ku kanë qenë të specifikuara 

detyrat dhe përgjegjësitë e tij, si inkasant e ka pasur për obligim ti mbledh paret nga konsumatorët, ti 

shpërndaj faturat dhe ti raportoj menaxheres si inkasantëve, tutje i njëjti ka shtuar se në fillim të muajit 

është pajisur me faktuarat dhe bllok dëftesa dhe më pas i ka renduar faturat sipas terrenit, në fatura kanë 

qenë të shënuar emri, mbiemri, adresa dhe borxhi i konsumatorit, fatura ka qenë në dy pjesë dhe e 

madhësisë së formatit A4 dhe kur një konsumator ka bërë pagesë njërën pjesë të faturës ia ka dhënë 

konsumatorit ndërsa tjetrën e ka kthyer në kompani ku ka shënuar edhe vlerën e pagesës që është bërë 

nga konsumatori, të gjitha faturat e paguara të bashkangjitur e kanë pasur edhe fletë shkarkesën  dhe së 

bashku me të hollat i ka dorëzuar tek arkëtarja e cila i ka kontrolluar se sa është shuma e pagesave dhe 

atyre të shënuar në flete shkarkesë, a janë përputhur ato shënime dhe të njëjtat më pas i ka pranuar, kur 

është larguar nga vendi i punës ai nuk ka bërë dorëzim të zyrës dhe materialeve që kanë qenë aty, për 

vitin 2015 kishte bërë barazimin ndërsa për vitin 2016 nuk e dinë sepse ishte larguar nga vendi i punës 

dhe për periudhën që ka punuar tek e dëmtuara ai nuk kishte pranuar asnjëherë ankesë nga 

konsumatorët për shkarkimin e borxhit, sa ka qenë në marrëdhënie pune ai nuk ka pasur vërejtje me 

shkrim e as  me gojë për mos përmbushje të detyrave të tija dhe për këtë në gusht të vitit 2016 ishte 

shpërblyer nga kompania si inkasanti më i dalluar dhe se si inkasant nuk ka qenë obligim i tij që pagesat 

e konsumatorëve ti regjistroj në kartelat e tyre dhe sistemet e kompanisë sepse kjo punë ka qenë e 

arkëtares. 
 

2.4Mbrojtja e të akuzuarës I. B. 
 

E akuzuara I. B. në mbrojtjen e saj të dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se punën në 

kompaninë “Eco Higjiena” e kishte filluar në vitin 2001 si faturiste deri në vitin 2011 ndërsa nga viti 

2011 pasi kishte kryer pushimin e lehonisë kishte vazhduar punën në pozitën e arkëtares, si arkëtare e 

kishte për obligim dhe i ka kryer pagesat e konsumatorëve si dhe regjistrimin e tyre, kur ka bërë pagesë 

konsumatori ajo kësaj pagese ia ka bashkangjitur fletë pagesën dhe e ka regjistruar në programin “Exel” 

të kompanisë, ajo për çdo ditë të hollat nga pagesat e konsumatorëve i ka dorëzuar, e po ashtu e njëjta 

ka pasur edhe barazime mujore dhe vjetore dhe gjatë viteve që ka punuar asnjëherë nuk ka pasur mos 

përputhje midis të hollave nga pagesat e konsumatorëve, atyre të dorëzuara si dhe bllok dëftesave të 

dorëzuara nga ajo, tutje ka shtuar se ajo nga puna është larguar me datë 31.12.2016 kur i kishte ardhur 

një zarf  në zyre  ku shkruante se nuk i vazhdohet kontrata dhe ditën tjetër kur ishte paraqitur në punë 

zyra e kishte pasur të ndërruar cilindrin e derës dhe nuk kishte mund të hynte në të e po ashtu si rezultat 

i kësaj gjendje ajo nuk kishte bërë as dorëzimin e zyrës e as të materialeve që i kishte brenda dhe se 

gjatë periudhës sa ka punuar ajo nuk pasur asnjëherë ankesa nga konsumatorët për mos zbritje të 

borxhit. 
 

3. Vlerësimi dhe analizimi i provave në raport me të akuzuarin M. H. 
 

Në seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale gjykata komfor nenit 7 dhe 361 të KPP-së, 

saktësisht dhe në mënyrë të plotë vërtetoi faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të 

ligjshëm, me vëmendje dhe përkushtim maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë vërtetoi 

faktet kundër të akuzuarit dhe ato në favor të tij duke i mundësuar të njëjtit shfrytëzimin e të gjitha 

fakteve dhe provave që janë në favor të mbrojtjes dhe me ndërgjegje vlerësoi çdo provë një nga një dhe 

në lidhje me provat tjera dhe në bazë të vlerësimit të tillë ka nxjerr përfundimin lidhur me faktet 

konkrete të vërtetuara me ç‟rast gjykata ka ardhur në përfundim se mbrojtjes së të akuzuarit si dhe 
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deklaratave të dëshmitarëve S. H. dhe L. A. në raport me të akuzuarin e lartcekur duhet ti falet besimi 

në tërësi ngase të njëjtat janë në harmoni njëra me tjetrën si dhe provat e tjera të administruara në 

seancat e shqyrtimit gjyqësor dhe njëkohësisht të njëjtat kanë lidhshmëri logjike, kohore, janë bindëse 

dhe të qarta. 
 

Duke u bazuar në të lartcekurat gjykata gjeti se në këtë çështje penalo juridike nuk ishte kontestues fakti 

se i akuzuari M. H. në kompaninë “Eco Higjiena” ka qenë i punësuar në cilësinë e inkasantit, nuk ishte 

kontestues se i njëjti në punën e tij nuk ka pasur vërejtje nga ana e menaxhmentit të të dëmtuarës për 

çfarëdo pune, po ashtu nuk ishte kontestues as fakti në kompaninë e lartcekur konsumatorë të caktuar e 

të cilët kanë qenë nga terreni të cilin e ka mbuluar i akuzuari janë ankuar për mos shkarkimin e borxhit 

të tyre përkundër faktit se të njëjtit kishin kryer pagesat, nuk është kontestues as fakti se konsumatorëve 

të cilët vinin nga terreni i të akuzuarit pagesat e kryera nga ta nuk u ishin regjistruar në kartelat e 

konsumatorëve dhe sisteme e tjera të kompanisë “Eco Higjiena” ngase këto fakte vërtetohen nga provat 

materiale të administruara nga ana e gjykatës siç janë dëftesat dhe kartelat e konsumatorëve të 

përshkruara si më lartë pastaj tabela e mjeteve të inkasuar, të dhënat sipas datave në tabele Excel dhe 

dritare të arkës, kontrata e punës së të akuzuarit, specifiakacionin e dorëzimit të mjeteve nga inkasanti, 

dokumenti nga softueri-arkëtimet sipas njësive të likuidimit, dokumenti nga softueri-arkëtimet sipas 

dokumenteve (sintetike) ose mandat arkëtimi nga softueri, dëftesë pagesat nga softueri ose  dëftesë 

pagesat nga bllokat e inkasimit për inkasimet në arkë, barazimet për të gjitha vitet e cekura si dhe 

ekspertiza plotësuese financiare mirëpo bazuar në të lartcekurat gjykata gjeti se kontestues në këtë 

çështje penalo juridike ishte fakti nëse i akuzuari i lartcekur ishte përgjegjës për shkarkimin e borxheve 

të konsumatorëve dhe futjen e të dhënave në sistemet e tjera të kompanisë-të dëmtuarës ashtu siç është 

akuzuar mirëpo gjykata këtë fakt kontestues e zgjodhi duke u bazuar së pari në deklaratën e dëshmitares 

L.A. e cila është në pozitën e drejtoreshës financiare pranë të dëmtuarës e cila në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor kishte deklaruar se inkasantët paratë mbledhura i kanë dorëzuar në arkën kryesore, inkasantët 

përveç bllokave dhe shumës kanë dorëzuar edhe një formular në të cilin ka pasur të shënuar shifër, 

emër, mbiemër, shifra e inkasantit, nënshkrimi i inkasantit dhe pranimi i këtyre mjeteve është bërë me 

vulë dhe nënshkrimi është bërë nga arkëtarja kryesore ndërsa nuk ka pasur raste kur shuma e dorëzuar 

nga i akuzuari ka dalluar nga ajo e shkruar në formularin për dorëzim dhe se nuk ka pasur diskrepancë 

në mes shumës së inkasuar dhe asaj të dorëzuar nga i akuzuari po ashtu se nuk ka qenë përgjegjësi e 

inkasantit për regjistrimin e fletëpagesave të konsumatorëve në sistem dhe se nuk ka qenë përgjegjësi e 

të akuzuarit që të bëjë regjistrimin e pagesave në sistemet e të dëmtuarës dhe shkarkimin e  borxheve të 

konsumatorëve vërtetohet edhe nga deklarimi i ekspertes financiare S. H. e cila në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor ka deklaruar se tek mandat arkëtimi dhe dokumentet e tjera në bazë të të cilave është bërë 

krahasimi inkasantët nuk kanë mundur të nënshkruaj në to sepse nuk kanë pasur qasje në to për faktin 

se ata janë përgjegjës deri në dorëzimin e mjeteve tek arka kryesore deklarime këto të cilat janë në 

harmoni të plotë edhe vet me mbrojtjen e të akuzuarit i cili ka deklaruar se si inkasant e ka pas për 

obligim për ti mbledhur pagesat nga konsumatorët dhe ti shpërndaj faturat dhe se gjitha faturat e 

paguara nga konsumatorët së bashku me fletë shkarkesat i ka dorëzuar tek arka ku më pas arkëtarja i ka 

kontrolluar të njëjtat se a përputhet shuma e parave me fletë shkarkesat dhe faturat e dorëzuara prej tij 

dhe këtu ka përfunduar puna e tij dhe se ai gjatë kohës sa ka punuar deri në vitin 2017 nuk ka pasur 

asnjë vërejtje nga ana e konsumatorëve ndërsa në gushtin e vitit 2016 ishte shpallur nga e dëmtuara si 

inkasanti më i dalluar gjithashtu i njëjti ka shtuar se nuk ka qenë obligim i tij që pagesat e 

konsumatorëve ti regjistroj në sistemet e kompanisë ngase puna e tij ka qenë dorëzimi i të hollave tek 

arkëtarja andaj edhe bazuar në atë se përgjegjësia e të akuzuarit ka qenë mbledhja e pagesave nga 

konsumatorët dhe dorëzimi i tyre tek arka dhe se nuk ka qenë përgjegjësi e tij që këto pagesa ti 

regjistroj në sistemet e kompanisë dhe të bëjë shkarkimin e borxheve të konsumatorëve nga sistemet e 

kompanisë, po ashtu faktin se  në dorëzimet e bëra nga ai asnjëherë nuk ka pasur diskrepancë ndërmjet 

shumës së inkasuar dhe asaj të dorëzuar gjykata erdhi në përfundim se në raport me të akuzuarin M. H. 
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nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur përtej dyshimit të bazuar mirë se i njejti ka kryer veprën 

penale për të cilën është akuzuar dhe rrjedhimisht të njejtin e liroi nga akuza në kuptim të nenit 363 

paragrafi 1, nën paragrafi 1.3 të KPP-ës.  

4. Vendimi për lirimin e të akuzuarit M. H. nga akuza 
 

Meqenëse nuk është vërtetuar se i akuzuari M. H. nga fshati NN, Komuna e Gjilanit ka kryer veprën 

penale keqpërdorimi i autorizimeve ekonomike nga neni 290 paragrafi 1, nën paragrafi 1.5 lidhur me 

nenin 81 të KPRK-ës, gjykata të njëjtin e liroi nga akuza në bazë të nenit 364, paragrafi 1 nën paragrafi 

1.3 të KPP-së. 
 

5. Vlerësimi dhe analizimi i provave në raport me të akuzuarën I. B. 
 

Në seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale gjykata komfor nenit 7 dhe 361 të KPP-së, 

saktësisht dhe në mënyrë të plotë vërtetoi faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të 

ligjshëm, me vëmendje dhe përkushtim maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë vërtetoi 

faktet kundër të akuzuarit dhe ato në favor të tij duke i mundësuar të njëjtit shfrytëzimin e të gjitha 

fakteve dhe provave që janë në favor të mbrojtjes dhe me ndërgjegje vlerësoi çdo provë një nga një dhe 

në lidhje me provat tjera dhe në bazë të vlerësimit të tillë ka nxjerr përfundimin lidhur me faktet 

konkrete të vërtetuara me ç „rast gjykata ka ardhur në përfundim se mbrojtjes së të akuzuarës I.B. nuk 

duhet ti falet besimi ngase e njëjta është në kundërshtim të plotë me gjitha provat personale dhe 

materiale të administruara nga gjykata dhe të cilat tregojnë një gjendje faktike tjetër nga ajo për të cilën 

e akuzuara ka pretenduar ndërsa në anën tjetër besimi duhet t‟iu falet deklaratave të dëshmitarëve S. H. 

dhe L. A. në raport me të akuzuarën e lartcekur ngase të njëjtat janë në harmoni njëra me tjetrën si dhe 

provat e tjera të administruara në seancat e shqyrtimit gjyqësor dhe njëkohësisht të njëjtat kanë 

lidhshmëri logjike, kohore, janë bindëse dhe të qarta. 
 

Duke u bazuar në të lartcekurat gjykata gjeti se në këtë çështje penalo juridike nuk ishte kontestues fakti 

se e akuzuara I.B. në kompaninë “Eco Higjiena” ka qenë i punësuar në cilësinë e arkëtares, po ashtu 

nuk ishte kontestues as fakti se e njëjta në kuadër të punëve të saja kishte edhe regjistrimin e pagesave 

të konsumatorëve në sistemet e kompanisë si dhe shkarkimin e borxheve të konsumatorëve nuk ishte 

kontestues se e njëjta në punën e saj edhe paraprakisht kishte pasur vërejtje nga ana e menaxhmentit të 

të dëmtuarës për punën e saj për mungesën e të hollave me rastet e barazimeve ditore, po ashtu nuk 

ishte kontestues as fakti konsumatorë të caktuar në kompaninë e dëmtuar janë ankuar për mos 

shkarkimin e borxhit të tyre përkundër faktit se të njëjtit kishin kryer pagesat, nuk ishte kontestues as 

fakti se konsumatorëve të cilët janë ankuar pagesat e kryera nga ta nuk u ishin regjistruar në kartelat e 

konsumatorëve dhe sisteme e tjera të kompanisë “Eco Higjiena” ngase këto fakte vërtetohen nga provat 

materiale të administruara nga ana e gjykatës siç janë dëftesat dhe kartelat e konsumatorëve të 

përshkruara si më lartë pastaj tabela e mjeteve të inkasuar, të dhënat sipas datave në tabele Excel dhe 

dritare të arkës, specifikacioni i dorëzimit të mjeteve nga inkasanti gjegjësisht nga arkëtarja, dokumenti 

nga softueri-arkëtimet sipas njësive të likuidimit, dokumenti nga softueri-arkëtimet sipas dokumenteve 

(sintetike) ose mandat arkëtimi nga softueri, dëftesë pagesat nga softueri ose  dëftesë pagesat nga 

bllokat e inkasimit për inkasimet në arkë, barazimet për të gjitha vitet e cekura  si dhe ekspertiza 

plotësuese financiare, po ashtu faktet e lartcekura vërtetohen edhe nga dëshmitë e dëshmitareve S. H. 

dhe L.A. mirëpo bazuar në të lartcekurat gjykata gjeti se kontestues në këtë çështje penalo juridike ishte 

fakti se a ishte e akuzuara e lartcekur  përgjegjëse për shkarkimin e borxheve të konsumatorëve, futjen e 

të dhënave në sistemet e tjera të kompanisë-të dëmtuarës dhe se a kishte diferencë të të hollave ndërmjet 

mjeteve të dorëzuara tek ajo dhe shkarkimit të borxheve tek konsumatorët të cilët janë ankuar mirëpo 

gjykata këtë fakt kontestues e zgjodhi së pari duke u bazuar pjesërisht në mbrojtjen e të akuzuarës si 

dhe kontratën e saj të punës sipas të cilës del se e njëjta tek kompania e dëmtuara ka qenë e punësuar në 

cilësinë e arkëtares, detyrë e saj kanë qenë futja e të dhënave lidhur me pagesat në sistem dhe shkarkimi 
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i borxhit të konsumatorëve, po ashtu fakti se në punën e të akuzuarës për periudhën të cilët e njëjta 

është gjykuar ka pasur diferencë ndërmjet mjeteve të dorëzuara tek ajo dhe atyre të inkasuar si dhe 

regjistrimit të tyre në sistemet e kompanisë dhe shkarkimin e borxheve të konsumatorëve më së miri 

vërtetohet nga ekspertiza plotësuese financiare e përpiluar nga ekspertja S. H. të cilës gjykata ia fali 

besimin e plotë (në raport me të akuzuarën e lartcekur) e cila ka konstatuar e po ashtu edhe në 

shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se pas analizimit dhe krahasimit të dëftesë pagesave si dhe të dhënave 

në sistemet e kompanisë ka rezultuar se në raport me të akuzuarën I. B. ka shmangie të dorëzimit të 

mjeteve të inkasuar në raport me shkarkimin e borxheve në vlerë prej 1710.70 €, po ashtu një fakt i tillë 

vërtetohet edhe nga deklarata e dëshmitares L. A. e cila është në pozitën e drejtoreshës financiare pranë 

kompanisë “Eco Higjiena”  e cila në seancën e shqyrtimit gjyqësor kishte deklaruar se e akuzuara I. ka 

punuar tek arka në pozitën e arkëtares, me të njëjtën ka punuar një kohë të gjatë deri në kohët e fundit 

kur kishte vërejtur se kishte mungesë të mjeteve, ato mungesa kishin ardhë në bazë të barazimit ditor të 

cilat i bëjnë në mënyrë manuale dhe të cilat dorëzohen nga ana e kolegëve dhe lidhur me këtë çështje e 

njëjta kishte biseduar me të akuzuarën por arsyetimi i saj kishte qenë se kishte pasur shumë tollovi dhe 

nuk kishte mundur ti dorëzoj ato të holla ndërsa sërish kishin ardhur konsumator të cilët ishin ankuar 

për mos shkarkimin e borxhit dhe për këtë të akuzuarës I. ia kishin tërhequr vërejtjen me shkrim andaj 

edhe duke u bazuar në të lartcekurat gjykata konstaton se në veprimet e të akuzuarës formësohen 

elementet e veprës penale keqpërdorimi i autorizimeve në ekonomi nga neni 290 paragrafi1 nën 

paragrafi 1.5 lidhur me nenin 81 të KPRK-ës. 
 

Sa i përket pretendimit të mbrojtjes së të akuzuarës I.B.  se kompania “Eco Higjiena” SHPK nuk është 

organizatë ekonomike por është shërbyese dhe nëse këtu ka ndonjë dëm material të shkaktuar nga e 

akuzuara ai dëm mund të kërkohet në procedurës civile por jo penale gjykata një pretendim të tillë e 

mori si të pabazuar për faktin se vepra penale keqpërdorimi i autorizimeve në ekonomi nga neni 290 

paragrafi1 nën paragrafi 1.5 lidhur me nenin 81 të KPRK-ës inkriminon llojet e veçanta të 

keqpërdorimit të cilat kryhen në veprimtaritë ekonomike dhe se karakteristika e këtyre keqpërdorimeve 

është se kryerës është personi përgjegjës në organizatën e biznesit apo tek personi juridik dhe 

rrjedhimisht vet mënyra e organizimit të kompanisë së dëmtuar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar 

tregon faktin se i njëjti është person juridik dhe i regjistruar pranë organeve kompetente dhe se për 

shërbimet e ofruara ajo edhe inkason të hyra çka nënkupton se në terminologjinë e gjerë ekonomike kjo 

kompani kryen edhe veprimtari ekonomike.  
 

6.Gjendja faktike e vërtetuar në raport me të akuzuarën I.B. 
 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata erdhi në përfundim se është vërtetuar plotësisht gjendja faktike 

si dhe është vërtetuar përtej çdo dyshimi të bazuar mirë se e akuzuara I. B. ka kryer veprën penale 

keqpërdorimi i autorizimeve në ekonomi nga neni 290 paragrafi1 nën paragrafi 1.5 lidhur me nenin 81 

të KPRK-ës në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në pikën II të diapozitivit të këtij aktgjykimi. 
 

7.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit për të akuzuarën I. B. 
 

Gjykata me rastin e matjes së dënimit ka vlerësuar që të akuzuarës I. B. duhet ti shqiptohet dënimi si në 

diapozitiv të këtij aktgjykimi ngase duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe provat të cilat gjinden 

në shkresat e lëndës, ky dënim do të jetë i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale, sjelljen dhe 

rrethanat e kryesit si dhe përgjegjësinë penale të saj dhe me rastin e matjes së dënimit gjykata pati 

parasysh rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit si në kuptim të nenit 73 të KPRK-ës ashtu që 

gjykata mori parasysh shkallën e përgjegjësisë penale të kryeses në të cilën përfshihet fakti se e njëjta 

ka qenë e përgjegjshme për veprimet e saj sepse në kohën e kryerjes së veprës penale nuk ka lënguar 

nga ndonjë sëmundje mendore apo ndonjë sëmundje tjetër, faktin se e njëjta ka paraqitur një shkallë të 

lartë të vetëdijes dhe dëshirës për ta kryer veprën penale si dhe faktin veprën penale e ka kryer me 
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dashje dhe atë direket, gjykata pati parasysh sjelljen e mëparshme të akuzuarës ngase për të njëjtën kjo 

ishte hera e parë që bie ndesh me ligjin, rrethanat personale të kryeses për faktin se e njëjta është nën 

vet ushqyese dhe e papunë. 
 

Me rastin e matjes së dënimit gjykata është bazuar edhe në rregullat e përgjithshme të cilat ndikojnë në 

zbutjen apo ashpërsimin e dënimit si në kuptim të nenit 74 të KPRK-ës ashtu që si rrethana lehtësuese 

për të akuzuarën mori rrethanat personale të saj dhe sjelljen e mëparshme të saj meqenëse nga provat të 

cilat gjinden në shkresat e lëndës del se kjo ishte hera e parë që e njëjta bie ndesh me ligjin përkatësisht 

më parë nuk ka qenë e gjykuar e as dënuar me ndonjë aktgjykim të formës së prerë për çfarëdo vepre 

penale po ashtu si rrethanë lehtësuese për të njëjtin gjykata mori bashkëpunimin e përgjithshëm të saj 

me gjykatën ndërsa si rrethanë rënduese për të akuzuarën gjykata mori shkallën e lartë të dashjes të 

shfaqur nga ana e saj sepse nga përshkrimi faktik si dhe provat e administruara del se e njëjta veprën 

penale e ka kryer me dashje dhe atë direket duke qenë e vetëdijshëm se me veprimet e saja do të 

shkaktohet pasoja e ndaluar dhe përkundër kësaj ajo ka dëshiruar dhe ka ndërmarrë veprimet për 

kryerjen e veprës penale ashtu siç përshkruhet në pikën II të diapozitivit të këtij aktgjykimi gjithashtu si 

rrethanë rënduese për të akuzuarin gjykata mori edhe këmbëngulësinë e shfaqur nga ana e saj për 

kryerjen e veprës penale ngase e njëjta veprën penale e ka kryer edhe përkundër faktit se asaj i ishte 

tërhequr vërejtja nga drejtoresha-dëshmitarja L. A. për mungesën e të hollave të dorëzuara nga ajo 

mirëpo përkundër kësaj e njëjta kishte vazhduar ta kryej veprën penale në vazhdimësi, po ashtu si 

rrethanë rënduese për të akuzuarën gjykata mori edhe faktin se si pasojë e veprimeve të saj tek 

konsumatorët nuk ishte shkarkuar borxhi përkundër se të njëjtit kishin kryer pagesat e tyre për të cilat 

më pas e dëmtuara ishte dashur që ti kompensoj tek konsumatorët e saj andaj duke u bazuar në të 

lartcekurat gjykata të akuzuarës i shqiptoj dënim brenda kufijve të paraparë ligjor gjithnjë duke 

konsideruar se me dënimin e shqiptuar mund të arrihen qëllimet e dënimit si në kuptim të nenit 41 të 

KPRK-ës të cilat konsistojnë në parandalimin e të akuzuarës nga kryerja e veprave penale dhe 

rehabilitimin e saj, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, shprehjen e gjykimit 

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

8. Vendimi lidhur me kërkesën pasurore juridike. 
 

Gjykata duke pasur parasysh se të dhënat me dëmin të përshkruara si në ekspertizën financiare 

plotësuese paraqitnin bazë për gjykim të plotë të kërkesës pasurore juridike në raport me të akuzuarën I. 

B. të njëjtën e obligoi që të dëmtuarës t‟ia kompensoj dëmin e shkaktuar në vlerë prej 1710 € në afat 

prej 3 muajve nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë ndërsa meqenëse i akuzuari M. H. është 

liruar nga akuza në raport me të e dëmtuara për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar 

në kontest të rregullt juridiko civil. 
 

9.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të akuzuarës, gjykata duke u 

bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-së, ka vendosur që të njëjtën që në emër të shpenzimeve 

procedurale të paguajë shumën prej 495.67 € për përpilimin e ekspertizës financiare, paushallin 

gjyqësor në shumë prej 50 euro dhe shumën prej 30 euro për kompensimin e viktimave të krimit, të 

gjitha këto brenda afatit prej 15 ditëve nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë nën kërcenim të 

përmbarimit të dhunshëm. 
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Andaj duke u bazuar në të lartcekurat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.306/2019 me datë 04.08.2021 

 

Zyrtarja Ligjore,                                                                                                  Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Eronita Llapashtica                                                                                                           Rilind Sermaxhaj 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të mjaftueshme i 

paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 


