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Numri i dokumentit:     03830420 

 

 

P.nr. 814/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, me 

gjyqtarin Shaqë Curri, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Selvane Bukleta,  në 

çështjen penale kundër të pandehurës N. M. dhe të pandehurit F. për shkak të veprës penale të 

kryer në bashkëkryerje keqpërdorim i autorizimeve në ekonomi, nga neni 290 par.1 nënpar.1.2, 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë-Departamenti 

i Përgjithshëm PP/II.nr.2325/17 të dt.19.03.2022, mbajti seancën publike të shqyrtimit gjyqësor 

më dt.04.02.2022, 22.03.2022, 10.05.2022, 30.05.2022, 05.07.2022, 29.08.2022, 

31.08.2022,23.09.2022, 01.11.2022 dhe me dt. 16.11.2022, në prezencë të prokurorit të shtetit 

Ardiana Veseli, të pandehurës N. M.-Gj., mbrojtësit të saj av. Z. B. sipas autorizimit, të 

pandehurit F. K., mbrojtësi të tij av. M. K. sipas autorizimit,  te dëmtuarit I. R. dhe  përfaqësuesit  

të  autorizuar të dëmtuarit av. H. Sh., me dt.21.11.2022  mori dhe shpalli publikisht, ndërsa me 

dt.06.01.2023, përpiloi këtë:  

                                                       

A K T GJ Y K I M 

 

Te pandehurit   

 

N. M. e lindur me ........... ne ......, nga i ati ...... dhe e ëma ...... e vajzërisë ........... me vendbanim 

ne fsh. ... K-I., me profesion ekonomiste, e punësuar ne SH.P.K "..........." me seli në P., me 

pozitë, menaxhere, e gjendjes së mesme ekonomike, e martuar, e njohur në bazë të letërnjoftimit 

me nr. personal .............. posedon nr. tel. ............, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës, 

gjendet në liri.  

  

F.  K. i lindur me .......... ne ..., nga i ati ..... dhe e ëma ........e vajzërisë .........., me vendbanim ne 

rr. "................" në Pejë, me profesion ekonomist, i punësuar në SH.P.K "............" me seli në ......, 

me pozitë menaxher, i gjendjes së mesme ekonomike, i martuar, i njohur në bazë të letërnjoftimit 

me nr. personal ............ posedon nr. tel ............., shqiptar, shtetas i Republikës se Kosovës. 

mbrohet në liri. 
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JANË FAJTORË  

 

Për shkak se:  

 

Që nga janari i vitit 2017 e gjerë me datë 30.09.2017, në subjektin ekonomik “.............”  SH.P.K 

me nr. të biznesit ............., Njësia në P. e cila gjendet në fshatin Q.K- P, në bashkëkryerje, si 

persona përgjegjës, me qellim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, gjatë 

ushtrimit të veprimtarisë ekonomike, përmes përpilimit të dokumenteve me përmbajtje të rreme 

dhe përmes fshehjes se provave, në mënyrë të rreme prezantojnë qarkullimin e aseteve dhe në 

këtë mënyrë vejnë në lajthim organet drejtuese të biznesit gjatë vendimarrjes lidhur me 

veprimtarinë menaxhuese dhe atë të biznesit “..............” në mënyrë që, gjersa të pandehurit ishin 

të punësuar në subjektin ekonomik në fjalë me kontratat e datës 01.01.2017 ku pjesë e detyrave 

dhe përgjegjësive të të njëjtave ndër të tjera ishte edhe menaxhim, kontrolli, shitja dhe lëvizja e 

stokut/mallit të njëjtit me rastin e ngarkimit të depos me mall, bëjnë regjistrimin e tij, ndërsa për 

shkarkimin (shitjen) e mallit të caktuar, nuk regjistrojnë të dhënat në librat afarist vlera e të cilit 

mall arrin shumën prej 69.885.73 euro për çka te hollat nuk deponojnë në arkën e biznesit, ndërsa 

pas kësaj, e pandehura N. M., me qellim zvogëlimin e mungesës së krijuar të mallit, përpilon 

fatura fiktive dhe i regjistron në librat afarist dhe me këtë ritë shumën e mungesës në vlerë prej 

14.894.02 euro, për çka dobia pasurore e përfituar në mënyrë të kundërligjshme nga të pandehurit 

arrin në shumen e përgjithshme prej 84.779,75 euro (tetëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e 

shtatëdhjetë  e nëntë,  euro, e shtatëdhjetë e pesë, cent), shumë kjo e cila shkon në dëm të biznesit 

“..............” me pronar I. R.. 

 

- Me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale keqpërdorimi i autorizimeve në 

ekonomik nga neni 290 par. 1 nën par. 1.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata duke u bazuar në nenin 7, 41, 42, 43, 45,46,  62 par. 2, pika 22 lidhur me 

nënpar. 2.2, 73,74 dhe  nenit 290 par. 1 nën par. 1.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së,  dhe nenit 

365 te KPP-së të pandehurit i:  

 

GJ  Y  K  O  N 

 

Të pandehurën N.  M.  

 

Dënim me gjobë në shumën prej 1000 (njëmijë) euro, e të cilën shumë e pandehura është e 

obliguar ta paguaj në afat prej 30 (tridhjetë) ditë, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, dhe  

 

Dënim me burg në kohëzgjatje prej 1(një) viti, i cili dënim do të ekzekutohet menjëherë pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Të pandehurin F. K.  

 

Dënim me gjobë në shumën prej 1000 (njëmijë) euro, e të cilën shumë i pandehuri është i 

obliguar ta paguaj në afat prej 30 (tridhjetë) ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, dhe  
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Dënim me burg në kohëzgjatje prej 1(një) viti, i cili dënim do të ekzekutohet menjëherë pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse të pandehurit të lartcekur dënim me gjobë nuk e paguajnë në afat të caktuar, atëherë dënimi 

me gjobë gjykata do t’iu zëvendësohet me dënim burgu, duke llogaritur një ditë burgim për çdo 

20 euro të gjobës. 

 

Të pandehurit obligohen që secili veç e veç që në emër të shpenzimeve gjyqësore të paguajnë 

shumën prej 300 (treqind) euro, në afat prej  30 ditëve  pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

Të pandehurit obligohen që secili veç e veç që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën 

prej 50 (pesëdhjetë)  euro, në afat prej  30 ditëve  pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë. 

  

Të pandehurit obligohen që secili veç e veç që në emër të programit për kompensimin e 

viktimave të krimit shumën prej 30 (tridhjetë euro), në afat prej  15 ditëve  pasi që aktgjykimi të 

merr formën e prerë. 

 

DËNIMI PLOTËSUES –Të pandehurit obligohen që në mënyrë solidare të ja paguajnë shumën 

prej 84.779,75 euro (tetëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë  e nëntë,  euro, e 

shtatëdhjetë e pesë, cent), palës së dëmtuar - përfaqësuesit se SH.P.K. “.........”, I. R. nga P. 

rr.”.........” ... P., në afat prej 3 (tre) muajve pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë, nën 

kërcënim të përmbarimit.   

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë-Departamenti i përgjithshëm, ka ngrit aktakuzë PP/II.nr.2325/17 

të dt.10.09.2019, kundër  pandehurës N. M.,  për shkak të veprës penale,  keqpërdorim i 

autorizimeve në ekonomi nga neni 290 par.1 të KPRK-së dhe të pandehurit F. K., për shkak të 

veprës penale,  keqpërdorim i autorizimeve në ekonomi nga neni 290 par.1 të KPRK-së. Gjykata 

Themelore në Pejë, më parashtresën P.nr.814/19 te dt. 08.02.2020 e ka kthyer aktakuzën në 

përmirësim. Prokuroria Themelore në Pejë-Departamenti i Përgjithshëm, me dt. 19.03.2021, ne 

gjykatë ka paraqitur aktakuzën e përmirësuar dhe te ndryshuar e ku te pandehurit N. M. dhe  F. 

K., akuzohen, për shkak të veprës penale të kryer në bashkëkryerje, keqpërdorim i autorizimeve 

në ekonomi, nga neni 290 par.1 nënpar.1.2, lidhur me nenin 31 të KPRK-së,.                          

                                                                                  

Gjykata me dt. 04.02.2022, 22.03.2022, 10.05.2022, 30.05.2022, 05.07.2022, 29.08.2022, 

31.08.2022,23.09.2022, 01.11.2022 dhe me dt. 16.11.2022, ka mbajtur seancën e shqyrtimit 

gjyqësor në prezencë të prokurorit të shtetit Ardiana Veseli, të pandehurës N. M.-Gj., mbrojtësit 

të saj av. Z. B. sipas autorizimit, të pandehurit F. K., mbrojtësi të tij av. M. K. sipas autorizimit,  

te dëmtuari I. R. i dhe  përfaqësuesit  të  autorizuar të dëmtuarit av. H. Sh.. 
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Meqenëse të pandehurit nuk e pranuan fajësinë, Gjykata shqyrtimin gjyqësor e vazhdoi me 

procedurën e të provuarit, fillimisht me fjalët hyrëse të palëve, pastaj me administrimin e provave 

personale me dëgjimin e dëshmitareve- të dëmtuarit I. R. i si dhe dëshmitarëve S. A., B. H., L. 

O. dhe D. C. po ashtu është dëgjuar edhe eksperti  Financiar  XH.Ki cili në cilësi te ekspertit 

financiar ka marrë pjesë në përpilimin e super ekspertizës financiare. Pas dëgjimit te 

dëshmitarëve dhe ekspertit financiar  shqyrtimi ka vazhduar me administrimin e provave 

materiale ku me këtë rast janë administruar: Raporti i oficerit A.T #... i dt. 30.09.2017, deklarata 

e ankuesit S. A. e dhënë me dt. 30.09.2017 në st. Policor ne Peje, deklarata e të pandehurit F. 

K.e dhënë në st. Policor në Peje me dt.30.10.2017, deklarata e të pandehurës N. M.e dhënë në st 

Policor në Pejë me dt. 30.10.2019, deklarata e dëshmitarit I.R. e dhënë në st. Policor në Pejë me 

dt. 05.10.2017, procesverbali mbi regjistrimin e stokut në depo dhe lista e stokut "L1ageri P." i 

dt. 30.09.2019 nga kompania "......", deklarata e dëshmitarit B. H. e dhënë në st. Policor në Peje 

me dt. 06.10.2017, kopja e regjistrimit "L1ageri P" i dt. 30.09.2017, kopja e raportit "......" i dt. 

02.10.2017, shënim zyrtar i dt. 03.10.2017, shënim zyrtar datë 02.10.2017 dhe 26 fatura të 

noterizuara nga Noteri S. B., fatura të pranuara nga kompania ".....", sms komunikimi të I. K.me 

F. K., deklarata e të pandehurit F.K.e dhënë në Prokurori me dt. 03.10.2017, Deklarata e te 

pandehurës N.M. e dhënë në Prokurori me dt. 03.10.2017, deklarata e të dëmtuarit I.R. e dhënë 

ne Prokurori me dt. 11.12.2017,  Ekspertiza financiare e ekspertit U. S. e dt. 13.10.2017, 

ballafaqimi i ekspertizës se ekspertit U.  S. me të pandehurit N.M. dhe F.K. e dhënë në Prokurori 

me dt. 26.11.2018, deklarata e dëshmitarit-Ekspertit Financiar U. S. e dhënë në Prokurori me 

dt.26.06.2018, ekspertiza financiare e ekspertit R. B. e dt. 28.05.2019, deklarata e dëshmitarit-

Ekspertit Financiar R. B., e dhënë ne Prokurori me dt. 26.06.2019, super ekspertiza e punuar nga 

Grupi i Eksperteve Financiar Xh. K., B. M. dhe M. F. e dt. 31.08.2019, foto-dokumentacioneve 

dhe shkresave tjera të lëndës, provat e propozuara nga përf. i palës së dëmtuar dhe atë: kontrata 

e punës për kohë të caktuar e lidhur në mes të F. K. si i punësuar dhe punëdhënësit I. R., i 

nënshkruar me dt. 01.01.2017, vendimi për shkëputjen e kontratës për F.K. e dt. 02.10.2017, e 

nënshkruar nga I. R., pronar i ........., kontrata e punës e lidhur në mes të N.M. – Gj. si e punësuar 

dhe punëdhënësit I. R.e dt. 01.01.2017, vendimi për shkëputjen e kontratës së punës për 

punonjësen N.M.-Gj. e dt. 02.10.2017, e nënshkruar nga I. R.-pronar i ......., rregullorja për punë 

e pozitës së shitësit e nënshkruar nga F.K.me dt. 28.01.2017 dhe përf. të Kompanisë ......, 

rregullorja për punë e pozitës së menaxherit, e nënshkruar nga N.M., me dt. 28.01.2017, si dhe 

shkresat e tjera të lendes, si dhe janë dëgjuar mbrojtja e të pandehurve. 

 

Dëshmitari -i dëmtuari-I.R. gjatë shqyrtimit gjyqësor është deklaruar se është drejtor dhe pronar 

i kompanisë ......, dhe për momentin posedon 19 pika në të gjithë territorin e Kosovës, puna e 

tyre është importi, shitja dhe ofrimi i shërbimeve lidhur me gomat, bateritë, auto pjesë si dhe 

shërbimet në lidhje me to. Pika P., është hapur diku nga fundi i vitit 2016, deri në atë kohë kanë 

pasur një pikë tjetër, e cila ka qenë me vite në P.. Kur e kanë hapur pikën 2 ne Pejë, (e cila gjendet 

në rrugën Pejë-Prishtinë, në fsh. Q.), kanë hapur konkurs publik për pranimin e punëtorëve të 

rinj dhe në mesin e punëtorëve të pranuar kanë qenë edhe të pandehurit. Sa i përket detyrave të 

punës për të pandehurën N.M. thotë se vazhdimisht e ka pas detyrën e menaxheres së dy 

servisave, ndërsa pas transferimit të faturistës nga P. në Prishtinë, dhe duke marr parasysh se dy 

pikat nuk kanë pas shumë punë, atëherë N. e ka vazhduar të bëjë edhe faturimin në P., por duke 

mos qenë më menaxhere në Peja 1, përkatësisht N. kur është punësuar ka qenë menaxhere e të 
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dy pikave në Pejë, mirëpo kur ka filluar të bëjë edhe faturimin në pikën 2, atëherë nuk ka pasur 

kurrfarë obligimin për pikën në Peja 1 por ka kryer dy punë në pikën P. si menaxhere dhe si 

faturistë e për të cilën punë është paguar më shumë se koleget e saja të cilat kanë punuar vetëm 

një punë. Ndërsa për të pandehurin F. thotë se detyra e tij ka qenë e shitësit kryesor, i cili edhe e 

ka pas për detyrë pranimin e mallit materialisht, përkatësisht çdo furnizim që është bërë në pikën 

2, e ka pranuar mallin dhe i pandehuri F. ka qenë personi i cili pas verifikimit, pas shitjes e lejon 

të del jashtë nga firma, përveç F. të drejtë në mungese të tij ka pasur  edhe menaxheri i pikës. I 

dëmtuari ka deklaruar se deri në ditën kur kanë pas një aktivitet tjetër në Pejë me federatën e  

auto sporteve të Kosovës, duke qenë prezent edhe vet në Piken P., për disa orë sa ka qëndruar 

aty, i dëmtuari e ka vërejt se servisi ka qenë shumë i zbrazët dhe është çudit se pse servisi ka 

qenë kaq i zbrazët. I dëmtuari ka vërejt edhe një element tjetër e që ka qenë sjellja e shitësit 

kryesor këtu F., për arsye se atë ditë ka qenë ditë Bajramit dhe i dëmtuari e ka detyruar të 

pandehurin F.të hap pikën edhe në ditën e Bajramit e që sipas të dëmtuarit, F. ka qenë shumë 

lojal, këto dy situata për të dëmtuarin kanë shfaq dyshim. Si rezultat i kësaj i dëmtuari e ka 

kontaktuar menaxheren e servisit N.M. dhe ka kërkuar prej saj që ta përgatit mallin për regjistrim 

dhe regjistrimi i parë ka ndodh përafërsisht 10 ditë pasi që i ka thënë ta përgatit mallin për 

regjistrim. Kjo ka ndodh në gusht apo në shtator të vitit 2017. Firma ....... e ka bërë një komision 

nga 3 vetë dhe e kanë dërgu në pikën P. në Pejë. Qëllimi i regjistrimit ka qenë me i verifiku 

dyshimet e të dëmtuarit. Informacionet nga grupi për 3 vetave që i ka dërgu në regjistrim, kanë 

qenë shqetësuese për shkak të mungesës së mallit, sa që për dy ditë ata tre persona kanë hezitu 

me i dhënë të dëmtuarit edhe informacionin për arsye se mos me më shqetësua. Ata i kanë dhënë 

informacionin se ka mungesë të mallit, por i dëmtuari  prapë e ka kontaktu menaxheren e servisit, 

këtu N. dhe e ka njoftu për mungesën e mallit dhe i ka thënë se do ta dërgoj prapë dikënd  për 

regjistrim të mallit. Si rezultat i kësaj situate, N. ka kërku nga i dëmtuari që N. të vijë në Prishtinë, 

ndërsa F. njëjtë e ka sugjeru përmes sms-ve që për momentin nuk ka nevojë për ndonjë regjistrim 

tjetër së paku deri në fund të vitit, kur edhe këta do ti rregullojnë problemet eventuale që i kanë 

brenda. I dëmtuari për shkak të dëshpërimit nuk ka dashtë me komuniku me asnjërin, së paku 

derisa të bëhet regjistrimi i dytë, ku padyshim se është nivel më i lartë, do të jenë më të 

kujdesshëm gjatë regjistrimit. Pastaj përafërsisht pas tri ditë, ka shkuar komisioni i dytë dhe 

udhëheqësi i këtij komisioni ka qenë S. A. dhe pas përfundimit të regjistrimit, i cili përmes një 

procesverbali pas nënshkrimit të gjitha palëve prezent, i dëmtuari e ka  njoftuar zyrtarët policor 

në Pejë dhe e ka bërë një lajmërim për vjedhje, mungesë të mallit në servisin .... pika 2 në Pejë, 

duke identifikuar edhe përgjegjësit eventual sipas tij, të cilët kanë qenë N. dhe F.. I dëmtuari 

thotë se regjistrimi që është bërë nuk ka qenë i njëjtë me regjistrimin e herës së parë, për arsyen 

se në herën e dytë dëmi ka qenë pak më i ultë se herën parë dhe në zyrë i kanë bërë edhe disa 

verifikime tjera. Kanë vërejt edhe disa subjekte që iu kanë borxh, dhe kanë filluar verifikimin e 

faturave me borxh. I kanë kontaktu subjektet që iu kanë borxh. Disa subjekte iu kanë thënë se 

“këtë mall ne nuk e kemi marr, këtë faturë ne nuk e kemi pranu, ky nënshkrim nuk është i joni” 

kanë qenë diku 14 apo 15 fatura, e që këto fatura kanë qenë fatura fiktive. Krejt këto përmes 

email-ave i kanë deponu në krimet ekonomike dhe kanë ardh në përfundim se kjo është arsyeja 

e dallimit në mungesë të vlerës në mes të regjistrimit të parë dhe regjistrimit të dytë që d.m.th.  

për me e zvogëlu minusin, këta kanë fillu të prodhojnë fatura fiktive, në këtë rast futuristja N. e 

cila ka qenë e vetmja e autorizuar për faturim  e që çdo faturim gjeneron edhe tatim, që d.m.th. i 

dëmtuari i ka kryer të gjitha obligimet ndaj administratës tatimore si shitje e rregullt. Pasi që e 
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ka lajmëruar rastin në polici dhe pasi që të pandehurit janë arrestuar, i dëmtuari është takuar një 

herë me F. në HIB, (me të cilin ka kontaktuar me telefon ka folur me të me zë dhe nëpërmes 

sms-ve) nuk i kujtohet nëse e kane lënë takimin apo janë takuar rastësisht dhe kërkesa e të 

dëmtuarit ka qenë që të pandehurit ti kthejnë mjetet që i kanë marr aty. Ndërsa me N. nuk është 

takuar asnjëherë. Gjatë bisedave me F. respektivisht shkëmbimit të sms-ve, F. i ka dhënë 

informacione të ndryshme për mungesën e mallit, e që kjo ka qenë edhe arsyeja se pse i dëmtuari 

ka komunikuar me F.. I dëmtuari tutje ka deklaruar se .... nuk ka arkëtuar mjete nga malli i 

munguar dhe akoma në sistem tek i dëmtuari dhe në administratën tatimore është në mungesë të 

mallit. Të dëmtuarit nuk i kujtohet nëse të i ketë thënë e pandehura të vendosë kamera ose të 

verifikoje nëse e pandehura të ketë nënshkruar faturat fiktive meqenëse e pandehura ka qenë e 

vetmja që është marr me faturimin e faturave. I dëmtuari thekson se komisioni për regjistrim nuk 

merret me bilanc të kompanisë, ndërsa kompania ka bilancin për vitin 2016 dhe për çdo vit e ka 

të audituar  dhe është prezent edhe në AKP-ja, po ashtu  faturistja nuk ka të drejtë të bëjë faturë, 

pa një udhëzues apo paragon nga shitësi, shitësi e ka për detyrë që ta plotësojë paragonin me të 

gjitha informacionet e nevojshme, kujt ju ka shit, çka ju ka shit, statusin e pagesës dhe 

nënshkrimin e shitësit. Ndërsa sa i përket se kush e ka pas mundësi te hap servisin ne P. i dëmtuari 

ka deklaruar se derisa ka qenë N. menaxhere nuk e ka pas obligim të hap asnjërin servis, pasi që 

kanë qenë punëtorët tjerë. Pasi që ka kalu në faturistë në P., nuk ka pasur kurrfarë obligimi në 

pikën Peja 1, ndërsa si menaxhere në P. ka qenë çështja e saj se si menaxhere P., kush e hap 

servisin. I dëmtuari nuk është në dijeni nëse ka pranuar kërkesën me shkrim nga e pandehura për 

verifikimin e alarmit për hyrje dhe dalje në pikën P.. I dëmtuari thotë se edhe pse N. ka kërkuar 

të takohet me të i dëmtuari nuk është takuar, të njëjtit nuk i kujtohet se çka i ka biseduar për 

shkak se ka kaluar një kohë e gjatë, mirëpo thotë se e ka njoftuar për shqetësimet e komisionit 

dhe ka kërkuar që ti rregullon problemet të dy herave. Ndërsa sa i përket te pandehurit F. i 

dëmtuari thotë se ai ka pasur detyrën e shitësit kryesor, të njëjtën kohë e pranon mallin që vjen 

dhe kujdeset edhe për shitjen dhe daljen e mallit, dhe nëse don të verifikon se a i përputhet malli 

i dalur me faturat e shitjes, ky mundet çdo ditë me i barazu me paragonat që vet i ka nënshkru. 

Ndërsa sa i përket faturës pasi që klienti ia tregon shitësit për pagesën e mallit, atë faturë pas 

verifikimit nga ana e shitësit, e mban konsumatori dhe një kopje mbetet tek faturisti. Në fund i 

dëmtuari ka deklaruar se “është e pamundur që të largohet e gjithë ajo sasi e mallit pa e vërejtur 

të dy të pandehurit, sa për informim në mungesën e mallit që mungon janë disa goma shumë të 

mëdha industriale të cilat është e pamundur të dalin e mos të vërehen. Pastaj ka edhe goma shumë 

të shtrenjta dhe duhet të kujdesemi se kush po i merr ato goma. Pastaj në bazë të përvojës 30 

vjeçare dhe rastet në pikat tjera dhe procese gjyqësore  të përfunduara, ne nuk kemi asnjë dilemë 

se këtu të pandehurit e kanë kryer këtë vepër”. 

 

Dëshmitari – S. A. gjatë shqyrtimit gjyqësor është deklaruar se nga viti 2006 punon si menaxher 

në kompaninë E.në pikën ...... në F.K, zona industriale dhe sipas urdhrit të drejtorit ka qenë 

përgjegjës për regjistrimin e mallit në të gjitha pikat e Kosovës, i njëjti ka marr  pjesë në 

regjistrimin e mallit në pikën shitëse të ..... P., dhe atë dy herë gjatë vitit 2017 respektivisht me 

dt.28.09.2017 ka qenë përgjegjës për regjistrimin e mallit në pikën shitëse të .... P.. Gjatë 

regjistrimit dhe deri në përfundim të regjistrimit është vërejtur mungesë e mallit gjatë numërimit. 

Pasi ka përfundu regjistrimi herën e parë, dëshmitari ka qenë me një koleg të tij-ndihmës dhe në 

bashkëpunim me punëtorët e ..... në Pejë, shitësin në Pejë që iu ka ndihmu gjatë procesit. Pas 
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përfundimit të regjistrimit, procesverbali-llageri i mallit është nënshkruar nga të gjithë palët 

pjesëmarrës që kanë qenë aty prezent dhe si përfundim pas regjistrimit në herën e parë të mallit 

në stok në pikën P., ku menaxhere ka qenë N., ndërsa shitës ka qenë F.K. detyrë e së cilit në bazë 

të praktikës dhe shitjes në të gjitha pikat ....., ka pasur me pranu mallin, dhe gjatë shitjes me e 

evidentu çdo shitje që bëhet dhe çdo mall që del, sepse mallin e shet shitësi dhe meqenëse gjatë 

regjistrimit është vërejt se ka pasur mungesë të mallit, ndërsa sa i përket faturave dëshmitari ka 

deklaruar se nuk merret me fatura pasi që është marr vetëm me mallin se a përputhet malli në 

llager dhe fizikisht a është malli në stok. Për shkak se sasia ka qenë shumë e madhe e mungesës 

së mallit, pronari ka vendos që për shkak që të sigurohet saktë se regjistrimi a është bërë në 

mënyrë të rregullt, që të verifikohet edhe për herën e dytë të cilën e kanë bërë pas dy ose tri ditë 

ku prezentë ka qenë F.K. dhe një vullkanizer i pikës P., regjistrimi ka dal njëjtë sikur herën e 

parë me mungesë shumë të madhe të mallit. Në të dy rastet e regjistrimit procesverbalin e 

evidentimit të regjistrimit të mallit e ka nënshkruar i pandehuri F. vetëm mungesën e mallit, 

ndërsa menaxherja e pikës e pandehura N. gjatë regjistrimit ka qenë prezentë, mirëpo nuk ka 

marr pjesë në regjistrimin e mallit dhe nuk e ka nënshkruar. Nga një kopje të procesverbaleve të 

regjistrimit të mallit i kanë lënë në pikën P. e për të cilat e pandehura nuk ka bërë asnjë lloj 

vërejtje. Ndërsa sa i përket bashkëpunimit në mes të menaxheres së pikës dhe shitësit të mallit si 

dhe komisionit të regjistrimit, herën e parë bashkëpunimi nuk ka qenë i kënaqshëm, i 

mjaftueshëm as nga ana e N.dhe as nga ana e F., ndërsa në regjistrimin e dytë, bashkëpunimi nga 

ana e F. ka qenë shumë i mirë, N. nuk ka marr pjesë gjatë regjistrimit të mallit, shumicën e kohës 

ajo ka qëndruar në zyrë. Dëshmitari ka deklaruar se nuk ka qenë në dijeni nëse gjatë regjistrimit 

kanë pas të drejtë të bëj dalje për me shit mallin sepse servisi ka qenë i hapur. 

 

Dëshmitari – B. H. gjatë shqyrtimit gjyqësor është deklaruar se në kompaninë ..... në Pejë ka 

qenë klient i rregullt hera e fundit që  ka qenë aty ka qenë para një jave. Nuk është i sigurte 

mirëpo i kujtohet se ka blerë goma dhe vlerën nuk e di sigurte, mirëpo e di se ka qenë diku 700-

800 euro për veturën të ....të cilën e ka pasur në atë kohë. Po ashtu i kujtohet se e kanë ftu policia 

ku edhe ka dhënë deklarate të cilës i qëndron sepse e din që e ka thënë të vërtetën. Dëshmitari 

tutje ka deklaruar se pagesën atë ditë kur i ka blerë gomat ia ka bërë të pandehurit F. duke shtuar 

se paratë në shumë prej 800 euro ia ka lënë në tavolinë jashtë shallterit që ka qenë në punëtori 

dhe nuk është i sigurt që kush i ka marr paratë, pasi që ai e ka bërë pagesën, po ashtu shton se 

aty e ka pa edhe këtu të pandehurën N. me të cilën nuk ka biseduar fare dhe thotë se nuk i kujtohet 

se nëse ka qenë brenda apo jashtë shallterit ku ndërrohen gomat, mirëpo në seancë i kujtohet se 

e ka pa në kompjuter, mirëpo pazarin komplet e ka bërë me F. ndërsa nuk është i sigurt nëse e 

kanë pajisur me një paragon që shkruhet me dorë nuk i kujtohet saktë se nga kush ka pranuar 

paragonin mirëpo thotë se herën e fundit e ka pranuar nga personi në shallter. Dëshmitari tutje 

ka deklaruar se e ka thirr një femër në telefon, dhe ia ka kërku paratë e gomave, e që ai i është 

përgjigjur me fjalët se “paratë ia kam jep atij djalit, nuk kam borxh, qysh është e mundur ju me 

më prit për borxh qe 6 muaj”, se paratë iu ka paguar në dorë. 

 

Dëshmitari – L. O. gjatë shqyrtimit gjyqësor është deklaruar se posedon automjet personal dhe 

se për automjetin e tij asnjëherë nuk i ka ndërru goma në ...... Dëshmitari deklaron se A. O. e 

njeh se të njëjtin e ka djalë të axhës dhe djalë të tezes dhe se më të njëjtin ka punuar në firmën 

A. O. BI të cilën e ka përfaqësuar atë firmë deri në mbyllje, sepse A. ka jetuar dhe jeton në 
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Gjermani dhe se ka ndodhë që ndonjëherë ka ndërruar goma në ........ për A. dhe ka blerë çka ka 

pas nevojë për firmë, sa i kujtohet thotë se dy herë ka ble goma në ..... dhe e ka kryer pagesën 

dhe ia kanë sjell gomat të cilat i ka blerë për të cilat e kanë pajisur me kupon fiskal dhe me faturë 

të rregullt, e që ato fatura i ka në shtëpi. Pas ballafaqimit me shikimin e faturës me nr. të paragonit 

0013153, të dt. 05.08.2017 për të cilën thotë nuk i ka  blerë asnjëherë, të vetmit që i ka blerë 

kanë qenë të firmës ...., dhe se këtë faturë nuk e ka pranuar në mënyrë fizike në ....., mirëpo e ka 

pranuar në mënyrë elektronike nëpërmes njëfarë Albulena, e cila iu ka paraqitur se është e firmës 

....., dhe i ka kërkuar email-in dhe i ka thënë se “e keni një faturë të hapur tek ne”, në atë rast 

dëshmitari thotë se u çudit shumë, se çdo mall që ka hyrë në firmën A. O. BI, ka hy i rregullt dhe 

pa borxhe. d.m.th. janë paguar të gjitha faturat dhe nuk kanë pas borxhe. A. i ka kërku email 

adresën dhe e ka pyet se “a mundem me ta dërgu një faturë me e vërtetu se a e ke porosit 

ndonjëherë këtë mall që figuron në faturë”, e cila ia ka dërgu me email faturën e skanuar dhe e 

ka pyet se “a e ke pranu këtë mall”, dëshmitari i është përgjigje edhe në telefon edhe me email, 

se nuk e ka porosit dhe as nuk e ka pranuar ndonjëherë këtë mall. Po ashtu ju ka thënë në telefon 

se “ju më keni qitur borxh pa ju pas, dhe i keni falsifiku nënshkrimet”. Ndërsa në lidhje se si ka 

shkuar fillimisht në firmën ... dëshmitari ka deklaruar se e ka pyet F. K. të cilin e ka në lagjen se 

“a mundem me bashkëpunu me firmën tuaj, ..., lidhur me llojin e gomave për “..........”, të cilat 

ka dashtë ti ketë edhe në firmën  e tij  të cilën e ka përfaqësuar A. O. BI. Atëherë F. i ka thënë se 

“eja në ....... sepse janë menaxherët dhe mundesh me bisedu me ta” dhe dëshmitari ka shku në 

......, ka biseduar me ta, por nuk e di se kush kanë qenë ata. Dëshmitari thotë se asnjëherë nuk ka 

blerë mall në ....... nëpërmes telefonit dhe se çdo herë ka shku vet personalisht e ka pagu mallin 

dhe i kanë marr gomat e më sa i kujtohet ka gëzua zbritje diku 20 apo 25% të bërë marrëveshje. 

Sa i përket pagesave dëshmitari thotë se për të gjitha pagesat që i ka bërë, pagesat i ka në shtëpi, 

sa i përket sasisë së mallit dëshmitari thotë se blerja e parë ka qenë 20 goma, ndërsa vlera e mallit 

nuk i kujtohet. 

 

Dëshmitari – D. C. gjatë shqyrtimit gjyqësor është deklaruar se me profesion është ekonomist 

dhe në vitin 2017, ka qenë përfaqësues i biznesit ...., ku kanë pas bashkëpunim me .... për 

furnizim me produktet e saj, përkatësisht me goma, ku herë pas herë kanë blerë goma në emër të 

biznesit ....., shumicën e rasteve pagesave e kanë bërë përmes llogarisë bankare, ka pas raste kur 

pagesat  kanë qenë ndër 500 euro janë bërë me para kesh pagesat janë bërë në arkë, mirëpo nuk 

e din se kush ka qenë në arkë në atë kohë. Obligative ka qenë në firmën  e tyre që të kanë faturën 

e rregullt. Zakonisht punëtorët e biznesit vet i kanë blerë gomat, ka pas raste kur ia kenë dergu 

faturat dhe dëshmitari e ka bërë pagesën nëpërmes bankës, mirëpo ka pas raste kur ka shkuar 

personalisht në ...... dhe ka bërë pagesat dhe i kanë marr faturat, ndërsa  për veturën e dëshmitarit  

prezantimin ia ka bërë F. K., e ka pajis me një letër ku në arkë e ka bërë pagesën, apo marrjen e 

faturës për pagesë nëpërmes bankës. Tutje dëshmitari ka deklaruar se i kujtohet se ka pas një 

thirrje për një borxh nga N. mirëpo tani përgjigja nuk i kujtohet se si e ka dhënë në atë kohë, 

mirëpo e pranon ti ketë thënë në telefon N. se “ky nuk është borxhi jonë dhe nuk e njoh këtë 

person B. H.”. Pas thirrjes së këtu të pandehurës N., ka kontaktuar nuk e di a nëpërmes telefonit 

apo e ka takuar personalisht e F., ka kërkuar sqarime për këtë borxh, pasi që këta dy ishin 

përgjegjës në ......, për borxhin në vlerë prej 2175 euro, i cili nuk ka qenë për kompaninë ....., ku 

F. i ka thënë se “mund të ketë ndodh ndonjë gabim, mirëpo e rregullojmë”. Dëshmitari i ka thënë 

se “nëse nuk e rregulloni ju unë e kontaktoj ...... bazën në Prishtinë që të më hiqet ky borxh, sepse 
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nuk e kemi këtë borxh”. Ndërsa në lidhje me faturen ka deklaruar se asnjëherë nuk ka pranuar 

atë faturë dhe nuk e ka regjistruar në librat e firmës së tyre dhe nuk e ka bërë pagesën për atë 

faturë, se çka ka ndodhur pastaj me të nuk e din.  

  

Eksperti financiar- Xh. K.,  gjatë shqyrtimit gjyqësor është deklaruar se,  super ekspertizën e ka 

bazuar mbi bazën e urdhëresës së Prokurorisë Themelore në Pejë të dt. 30.07.2019, ku janë 

caktuar si grup i ekspertëve për hartimin e super ekspertizës sipas detyrave konkrete që është 

kërkuar të ipet mendimi me këtë ekspertizë dhe se detyrë parësore ka qenë që të bëhet vlerësimi 

i dy ekspertizave nga ekspertët financiar të mëparshëm dhe mbi bazën e konstatimeve dhe të 

gjeturave eventuale të ipet mendimi me ekspertizë. Do të thotë detyra e tyre si grup i ekspertëve 

ka qenë që të vërtetohet gjendja faktike e mungesës në njësinë në Pejë dhe me këtë rast janë 

bazuar në shkresat e lëndës si dhe shkresat plotësuese të cilat janë kërkuar në fazën e punimit të 

ekspertizës nga .... dhe si rezultat i kësaj kanë dhënë mendimin me super ekspertizë lidhur me 

gjendjen e konstatuar dhe se këta nuk kanë pas detyrë si grup punues që të bëjnë krahasime me 

gjendjen e paraqitur në ATK. Tutje eksperti ka deklaruar se ekspertizat i hartojnë ekskluzivisht 

mbi bazën e detyrave konkrete të cilat i marrin me urdhëresë dhe në këtë drejtim kanë vepruar 

edhe në këtë rast. Shton se njësitë punuese nuk deklarohen në administratën tatimore, por vetëm 

rezultati në tërësi i kompanisë. Çdo kompani është e obliguar që në fund të vitit ta bëjë 

regjistrimin e mallit, nëpërmes komisioneve përkatëse të cilët kanë obligim që të konstatojnë 

gjendjen faktike në këtë datë sipas numërimit dhe vërtetimit të stokut në depo dhe kjo gjendje e 

fund vitit bartet si gjendje fillestare e vitit vijues. Ndërsa sa i përket faturat fiktive i kanë prezentu 

në faqen 29 të ekspertizës ku është i dhënë numri i faturës, data e faturës dhe vlera e faturës për 

secilën faturë veç e veç ku është vërtetuar se vlera e tërësishme e këtyre faturave është në shumë 

14.894,02 euro. Është vërtetuar që për këto fatura nuk rezultojnë shitjet dhe si të tilla grupi i 

ekspertëve i ka trajtuar se fatura fiktive të cilat sipas mendimit të tyre kanë patur tendencë që ta 

relativizojnë mungesën e stokut sipas regjistrimit. Të njëjtat janë lëshuar në mënyrë elektronike 

dhe nuk ka provë se kush i ka përgatit. Eksperti financiar në fund ka deklaruar se ekspertizën  e 

ka bazuar në dokumentacionin e cila ka qenë në shkresat e lëndës dhe provat plotësuese të cilat 

janë siguruar gjatë procedurës së hartimit të ekspertizës dhe të gjitha janë siguruar nga ....... 

 

E pandehura N.M. në mbrojtjen e saj ka deklaruar se prej dt. 01.06.2016 ka punuar, si faturiste 

në Servisin Peja 1, në fsh. ..... me pas ka vazhduar nga muaji nëntori i vitit 2016, në servisin P., 

në fsh. ..... detyrat e saj kanë qenë si faturiste, pas hapjes së servisit P., po ashtu ka qenë 

menaxhere për dy pikat Peja 1 dhe P.. Nga shkurti i vitit 2017, në pikën P., ka kryer edhe  

funksionin e faturistes, ndërsa në Peja 1 dhe Peja ka qenë menaxhere. Tutje ka theksu se 

kontratën për faturistë e ka posedu nga data 01.06.2016, në Peja 1, pastaj në Nëntor të vitit 2016, 

ka pas kontratën si menaxhere në dy pikat. Në Shkurt të vitit 2017 pasi arkëtarja e P. ka bërë 

lëvizje interne brenda Kompanisë, e pandehura si menaxhere ka kryer punën e faturistes, po ashtu 

ka pas kontratë edhe për faturistë edhe për menaxhere në P.. Si menaxhere dhe faturistë në P. 

sipas rregullores së Kompanisë ...... Shpk, ka qenë e obliguar të fillojë orarin e punës në orën 

09.00 deri në orën 18.00, gjatë këtyre 9 orëve ka pas për detyrë raportin e financave për 

deklarimin e keshit dhe pagesave përmes postit-me kartele ti dërgojë stafit të financave, qendrës 

në Prishtinë, këtë punë e ka bërë çdo ditë në orën 10:00. Dërgimin e librit të shitjes për ditën 

paraprake, raportin e baterive të vjetra, deponimi i parave në bankë, të cilat janë pranuar kesh në 
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P., raportin e dy pikave për punëtorët, të cilët kanë qenë prezent apo kanë munguar. Herë pas 

herë ka lëviz edhe në P., gjatë orarit të punës pasi që ka qenë menaxhere edhe në atë pikë si dhe 

barazimin e arkës me faturat në sistem kesh dhe post në bankë. E pandehura me dt. 10.08.2017, 

ka bërë një kërkesë për kamera dhe ofertë drejtuar menaxheres së burimeve njerëzore, njëherit 

vajzës së pronarit I.R., A. R.. E pandehura deklaron se alarmin dhe kamerat i ka kërku me qellim 

të sigurisë së saj për punën që ka qenë e ngarkuar, pasi që ka lëvizur herë pas here në Peja 1 dhe 

P. si dhe në bankë. Sa i përket kërkesës për alarma, ka kërku prokurorisë dhe subjektit ....., që 

kjo kishte me qenë një provë shumë e rëndësishme për të tri organet, për të vërtetuar nëse P. 

është hapur jashtë orarit të punës, mirëpo nuk ka marr asnjë përgjigje. Gjatë punës së saj e cila 

punë sipas të pandehurës ka qenë sipas rregullores së kompanisë, çdo klient i cili pajiset me një 

paragon nga ana e shitësit, të vjen tek arka të kryen pagesën, ashtu siç është e cekur në paragon, 

kesh, bankë, apo borxh. Gjithashtu pas pajisjes së klientit me faturë, cilido shitës qoftë ka qenë i 

obliguar pa faturim mos me i kry shërbim klientit, me pajisjen e klientit me faturë, shitësi ka 

qenë i detyruar ti ofrojë gomat apo produktet që i ka pasur ....., tek monterat e ....... Ndërsa e 

pandehura e ka ndal një kopje të faturës të pajisur me kupon fiskal dhe paragonin e lëshuar nga 

shitësi, ndërsa klienti është pajisur me faturë të rregullt dhe kupon fiskal.  E pandehura paragonin, 

faturën dhe kuponin fiskal në fund të muajit i ka dërguar komplet në staf në Prishtinë për 

kontrollimin e tyre. Gjatë punës së saj e pandehura thotë se ka qenë e lejuar të lëshoj fatura me 

afat kohor, borxhi deri në 30 ditë, vetëm kompanitë e mëdha e kanë pasur listën e zbritjeve dhe 

borxheve që iu ka lejuar kompania. Për shkak të qarkullimit të madh të mallit të pandehurës nuk 

i kujtohet se brenda periudhës që është objekt i aktakuzës sa paragona ka pasur borgj, nuk i 

kujtohen as me emra, as vlera e paragonave me borxhe këtë e ka kuptu pas deklarimit të ekspertit 

Xh. K. e që është 14 mije e disa euro. Sipas të pandehurës secila faturë duhet të ketë nënshkrimin 

e faturistes por sipas rregullores secila faturë e ka paragonin me të dhënat e shitësit që ju kanë 

rekomanduar. E pandehura deklaroi se me te pandehurin F.nuk ka pas ndonjë bisedë apo ndonjë 

marrëveshje, që të mënjanojnë mallin dhe të shesin që të kenë përfitime pasurore. E pandehura 

përshkruan se si me dt. 30.09.2017 pasi komisioni i caktuar nga ......, ka shku për verifikimin e 

stokut, kjo si menaxhere e ka pyetur F.si përgjegjës për mall dhe për depo “sa ki mungesë në 

depo”, pasi që edhe në regjistrimin përfundimtar të vitit 2016, me dt. 05.01.2017, që është bërë 

regjistrimi kanë qenë disa mungesa në stok, beson se llager lista e stokut që ka qenë Prishtinë, 

ka qenë disa mungesa dhe ndërrime të gomave, për këtë arsye e pandehura thotë se ju ka bo F., 

pasi që ai ka qenë përgjegjës për kontrollin e stokut me kolegët që janë nga pika nr. 2 në Pejë, 

po ashtu thotë se i kujtohet se ditën kur ka ardh komisioni për regjistrimin e mallit, F. i ka thënë 

se minus-mungesë e mallit është 5 mijë euro, deri 7 mijë euro. F.K. ka qenë përgjegjës për 

mungesën e mallit, këtë e pandehura e bazon në kontratë që  e ka marr nga subjekti, po ashtu në 

Gusht të vitit 2016, kur ka filluar mbushja e servisit P. me produktet e saj, ju kanë dorëzu çelësat 

dhe kodi i alarmit në P. në servis, për shkak se e pandehura ka qenë me qëndrim në Peja 1. 

Pranimi i mallit në depo, është bërë nga F., po ashtu edhe lëvizjet e mallit, prej pikës në pikën 

tjetër ka qenë përgjegjës F., i  cili ditën kur kane shkuar stafi për numërim i ka thënë të 

pandehurës “ta kisha dite që vijnë stafi për numërim e kisha kall servisin. E pandehura thotë se 

në Gusht të vitit 2016, çelësat me referencë të drejtorit I.R.ia ka dorëzuar F., pasi që e pandehura 

ka qenë në lokacion Peja 1. dhe pasi që ka fillu punën P. me dt. 05.11.2016, kur është bërë hapja 

solemne, çelësat për hapje dhe mbyllje të servisit i ka pasur F.. E pandehura gjatë ballafaqimit 

me faturën nr. ........, të dt. 04.07.2017 e paragonit e cila konsiderohet si fature fiktive pranon se 
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atë fature e ka nënshkruar mirëpo thotë se kjo faturë ka qenë më borxh. E pandehura ka theksuar 

se brenda paragonit ceket, nëse pagesa është me kesh, nëse është borxh, apo nëse është me post. 

Po ashtu thotë se nuk ka mundur te vërej mungesën e mallit ne servisin P. për shkak se ka qene 

e furnizuar shume me mall. Si menaxhere e kësaj pike e pandehura para se me u hap rasti në 

polici nuk ka vërejtur keqpërdorim nga F., ndërsa rasti D. që është i cekur në polici, sipas të 

pandehurës ka ndodhur pasi që e pandehura e  ka lëshuar punën nga ...... Në momentin kur i është 

aktivizuar alarmi në telefon me dt. 06.08.2017, në orën 22.45, e ka telefonuar F. K., dhe i ka 

thënë se “ka mundësi se janë rrëzuar disa goma të cilat nuk kanë qenë të paluara mirë dhe për 

këtë arsye mund të jetë aktivizuar alarmi.”. Dyshimi tjetër ka qenë për arsye sepse se në orarin e 

punës e kanë pasur nga ora 09:00, ndërsa në foto vërehet keqpërdorimi i userit të pandehurës në 

kompjuterin e F.ut duke bërë pagesa dhe fatura. Këtë e pandehura e ka vërejt me të arritur në 

punë, me dt.28 apo 30.09.2017 tavolina e F. ka qenë në hyrje të servisit, e ka pa në kompjuter të 

F.,  që është mbyll pagesa me user e te pandehurës N., në ato momente F. ka qenë në banjo dhe 

e pandehura është afruar tek kompjuteri e ka fotografu. Me pas e pandehura e ka thirr te 

dëmtuarin tri here, ne telefon dhe i njëjti nuk i është përgjigjur, ndërsa  mesazhi i të dëmtuarit i 

cili i është dërguar te pandehurës ka qenë se “rregulloni sendet në Pejë”, me pas e pandehura e 

ka njoftu S. A. dhe K. F., dhe ka kërkuar ndërrimin e fjalë kalimit. Sa i përket vlerës së mallit e 

pandehura thotë se nuk mundet me dhënë një vlerë të saktë, sepse çdo ditë kanë pas furnizime 

dhe lëvizje nëpër pika dhe qarkullim brenda. Ndërsa në ditën kur është bërë regjistrimi i mallit 

me dt.28 dhe 30 shtator të vitit 2017 e pandehura deklaron se ka qenë prezent në servis, mirëpo 

nuk ka qenë e bashkëngjitur në regjistrime. Ndërsa në rastet kur i pandehuri F. ka munguar në 

punë, pranimin  e mallit e ka bërë shitësi i Peja 1 i cili ka shkuar ne P. asnjëherë e pandehura nuk 

e ka zëvendësuar të pandehurin F. dhe se nuk ka mundur askush të lëshoj fature pa u kry pagesa. 

Ka ndodh që nëse e pandehura nuk ka qenë në arkë prezentë, kanë pranuar edhe shitëset me 

paragon mirëpo më pastaj nga ana e te pandehurës  kur është kthyer është bërë fatura. Në rastet 

kur e pandehura nuk ka qenë aty dhe klienti është pajisur vetëm me paragon edhe me rregullore 

nuk ka pas drejtë, i njëjti ia ka dhënë mallin klientit vetëm me paragon, ndërsa kur është kthyer 

e ka përpilu faturën. Ka pas raste që edhe arkëtarja tjetër nga pika tjetër e ka bërë faturimin. Ne 

momentin kur është kthy të hollat ia kanë dorezu nëse ka qenë fatura me kesh. E pandehura 

deklaron se çdo herë në fund të orarit të punës e kanë barazu gjendjen, nëse ka pas diçka ndërrim 

apo lëvizje, i kanë raportu financat për gjendjen në arkë, duke i raportu çdo ditë në Prishtinë.  

 

I pandehuri F.K.në mbrojtjen e tij ka deklaruar se qëndron pranë deklaratës së dhënë në st. 

Policor me dt. 30.09.2017 dhe deklaratës se dhënë në prokurori me dt. 03.10.2017. Tutje ka 

deklaruar se në kompaninë ...... në pikën nr. 1 është punësuar me dt. 01.07.2017 dhe ka punuar 

si praktikant i shitjes në periudhë 3 mujore, pastaj me hapjen e njësisë P., ka punuar si shitës, ose 

prezantues i produkteve tek klientët. Detyrat e të pandehurit kanë qenë kur ka ardh klienti në 

kompani, i ka bërë prezantimin e produkteve, e ka njoftuar me cilësinë çmimin dhe garancionin 

që e ka kompania lidhur me atë produkt. Nëse klienti ka dashtë të porosit gomat, e ka pas për 

detyrë që paragon bllokun ta shkruaj kodin e gomës dhe çmimin në fund. E ka nënshkruar 

paragonin dhe klienti me atë paragon ka shkuar në arkë për ta bërë pagesën. Paragoni është 

urdhër pagesë, i cili ka shënimet zyrtare të kompanisë, gjitha të dhënat e kompanisë dhe është 

obligim që një paragon të ngjitet në faturë dhe të dorëzohet nga arkëtarja në Prishtinë. Secili 

paragon është në dy kopje me numër serik, i cili vërteton që a është deklaru shitja me sistem, apo 
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është shmangur dhe është përvetësuar. Qasje në sistemin e shitjes tek të hollat nuk ka pasur. Në 

momentin e pajisjes së klientit me paragon, i pandehuri është liruar nga përgjegjësia, përshkruan 

punën se si ka vijuar:, pasi që klienti është pajisur me paragon, i pandehuri ka shkuar i ka sjell 

gomat tek vullkanizerat, sepse koha deri tek punimi i faturës dhe sjellja e gomave tek 

vullkanizeri, ka marr kohë 2 deri 3 minuta dhe ka qenë shitësi i vetëm në atë pikë dhe i është 

dashur që të merret me klientët e tjerë. Pa faturë ka ndodhur të ipet me urdhër të menaxheres për 

shkaqe teknike të cilat kanë qenë në fillim të periudhës kur është hapur pika. Ka pasur mungesë 

të energjisë elektrike, gjeneratori ka ardhur me vonesë, rrjeti i internetit nuk ka funksionuar, 

gjithmonë ka pasur probleme teknike në kompjuter, kanë bërë ndërrime së paku tri herë të 

kompjuterëve dhe besimi tek menaxherja ka bërë që klienti ta merr paragon bllokun, të drejtohet 

tek arkëtarja, ta kryejë pagesën, por sistemi, rryma kanë qenë shkaktar që fatura në atë moment 

të mos lëshohet, menaxherja ka lejuar që klienti të pajiset me goma dhe fatura nuk është shtypur. 

I pandehuri tutje ka deklaruar se ligji parasheh që regjistrimi i mallit të përfundojë me dt. 31.12. 

të atij viti paraprak dhe nuk është kryer asnjë regjistrim nga ana e kompanisë dhe momentin që 

i pandehuri e ka bërë numërim vetanak të disa gomave, e ka njoftuar drejtorin I. R., i cili i ka 

thënë që “N. është menaxhere dhe N. pyetet për ato punë për mungesën e gomave është e atyre 

gomave të cilat kanë qenë në sasi të madhe në firmë. Në momentin që ka fillu të furnizohet P., 

pranimin e mallit e ka bërë N., ku ka shkuar në servis me dy apo tre vullkanizera të Peja 1, N. i 

ka përcjell sasinë e gomave që është pranuar në P., ndërsa vullkanizerat i kanë paluar në hapësirë 

të brendshme. Furnizimi i P., ka zgjatur mbi tre muaj dhe kur nuk ka pasur mundësi N. të shkojë 

e  ka dërguar F.  dhe shitësin tjetër të punësuar K. B., i cili është punësuar që të jetë shitës edhe 

në P., për këtë arsye ka shkuar që të bëjë pranimin e mallit në P.. Pas hapjes së servisit P., 

pranimin e mallit e ka bërë i pandehuri, në bazë të lëvizjes interne në rast që ka qenë me klient, 

duke i prezantuar produktin ndërsa N. ka shkuar të pranojë mallin e cila vërtetohet edhe me 

nënshkrimin e lëvizjeve interne. Tutje i pandehuri ka deklaruar se me dt. 28.09.2017, ka ardhur 

komisioni për herë të parë dhe ka marr pjesë në regjistrim të mallit. Paraprakisht në përfundim 

të regjistrimit komisioni iu ka thënë se ka mungesë të mallit. N. nuk ka marr pjesë në regjistrim 

të mallit nga komisioni, ndërsa i pandehuri ka qenë prezent dhe disa kolegë aty vullkanizera i 

kanë ndihmu që këtë proces ta kryejnë  sa më shpejtë, i pandehuri i ka numëruar me komision 

ndërsa vullkanizerat i kanë paluar gomat. Gjatë numërimit N. ka qenë në zyrë dhe i ka shkruar 

në viber, të pandehurit “F. edhe sa orë kryhet” ndërsa i pandehuri i është përgjigj “edhe dy orë 

së paku”, përgjigjja e saj ka qenë “i thinjat paskam mem dal”, pasi që është kryer numërimi, 

komisioni i ka njoftu për një mungesë të mallit, N. njoftohet nga ana e komisionit dhe posa 

komisioni del nga P., N. niset për Prishtinë që të takohet me drejtorin I. R., i njëjti nuk i del të 

takohet me të. I pandehuri ka shtuar se ka marr pjesë edhe në regjistrimin e dytë me dt. 

30.09.2017, edhe aty është vërejtur se mungon malli. Në komision nuk ka marr pjesë N., as në 

komisionin e dytë. I pandehuri ka deklaruar se edhe pse e ka pasur menaxhere të pandehurën i 

njëjti nuk ka pasur qasje në kompjuterin e saj. Lidhur me mungesën e mallit i pandehuri ka thënë 

se me N. nuk ka biseduar sepse e njëjta nuk ia  ka dhënë mundësinë për me diskutua. I pandehuri 

ka deklaruar se mungesën e mallit e ka vërejtur pasi që në kompjuterin që e ka pasur për shitje, 

e ka pas userin vetëm për me shiku sasinë e mallit dhe llojit që e ka pasur në depo, e ka shikuar 

x gomën, në sistem, nëse në sistem i ka pas 20 copa dhe fizikisht 16, aty e ka konstatuar se ka 

mungesë, sepse në shitje nuk ka pasur qasje asnjëherë në userin e shitjes. I pandehuri në fund të 

mbrojtjes ka deklaruar se çelësin e depos në fillim e ka pas N., kur ka filluar furnizimi i P., ndërsa 
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i pandehuri e ka pasur diku rreth 3 muaj pas fillimit të punës në P. dhe se asnjëherë pas orarit të 

punës nuk e ka hapur depon për ti furnizuar blerësit pasi që aty ka qenë e vendosur alarmi, orari 

i punës ka qenë nga ora 9- 18.  

 

Prokurorja e shteti  Ardiana Veseli, në fjalën përfundimtare të dorëzuar me shkrim e  të cilën e 

ka elaboruar gjatë shqyrtimit gjyqësor e që në mes tjerash ka deklaruar se, të pandehurit kanë 

kryer veprën penale në bashkëkryerje për të cilën akuzohen këtë e vërteton edhe super ekspertiza 

e datës 31.08.2019 e punuar nga ekspertet financiar Xh. K., B. M. dhe M. F. e që sipas së cilës 

të dy të pandehurit kanë qenë të obliguar të raportojnë në kuadër të përgjegjësisë që kanë pasur 

e që në rastin konkret asnjëri nga të pandehurit nuk kanë raportuar për mungesat në fjalë edhe 

pse kanë qenë në dijeni. Grupi i eksperteve opinionin  e tyre lidhur me përgjegjësitë e të 

dyshuarve për krijimin e mungesës së mallit në depo e ka mbështetur mbi bazën e provave të 

siguruara nga evidenca kontabël e subjektit “......” të cilat konsistojnë ne faktet se: ka prova se të 

dy të dyshuarit janë ngarkuar me mall në depo ku është konstatuar mungesa e mallit. Sipas 

eksperteve llogaridhënës sipas kontratës së punës ka qenë F.K. ndërkohë e dyshuara N. M. ka 

qenë përgjegjëse për njësinë P., por herë pas here kur ka munguar depoisti, e njëjta ka bërë 

pranimin e mallit duke vendosur nënshkrimin në fletëpranim përkatës, nga rrjedh se e njëjta ka 

pasur qasje direkte në lëvizje të mallit përmes depoje. Nga ekzaminimi i gjendjes faktike në super 

ekspertizë grupi i eksperteve ka konstatuar se mungesa e krijuar me rastin e regjistrimit të mallit 

nga ana e komisionit të datës 30.09.2017 dhe barazimit të dokumentacionit të librave hyrëse dhe 

dalëse dhe të gjitha pasqyrat financiare konstatohet të jetë 84.779,75 euro. Andaj pas 

administrimit të provave materiale dhe personale dhe duke u bazuar në super ekspertizën e dt. 

31.08.2019 janë vërtetuar elementet e veprës penale me të cilën ngarkohen këtu të pandehurit 

N.M. dhe F.K. dhe prokuroi i shtetit mbetet në tërësi pranë aktakuzës, përshkrimit faktik dhe 

juridik të veprës penale. Prokurorja e shtetit i propozon gjykatës që të akuzuarit ti shpall fajtor 

duke u përcaktuar dënimin për këtë vepër penale e që si rrethanë rënduese të marr shkallën e lart 

të përgjegjësisë penale, mënyrën e kryerjes së veprës penale dhe dëmin e shkaktuar të dëmtuarës 

“......” Sh.P.K. në shumë prej të hollave prej 84.779.75 euro.  

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarit I.R., av. H. C. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se si përfaqësues 

i autorizuar i të dëmtuarës e përkrah në tërësi fjalën përfundimtare të prokurores së shtetit dhe 

konsideron se të pandehurit e kanë kryer veprën penale e cila u vihet në barrë, e cila është 

vërtetuar gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor si dhe nga ekspertiza ekspertëve financiar. Të pandehurve 

të cilëve iu është besuar malli për shitje, me veprimet e tyre të kundërligjshme i kanë shkaktuar 

dëm të konsiderueshëm kompanisë ....., andaj kërkon nga gjykata që në shqiptimin e dënimit të 

merr si rrethanë rënduese keqpërdorimin e besimit dhe gjithashtu mospranimin e fajësisë, e që 

krahas dënimit që do tu shqiptohet kërkon nga gjykata që të njëjtit ti detyrojë që dëmin e 

shkaktuar ndaj të dëmtuarit të vërtetuar nga ekspertiza t’ia kthejnë të dëmtuarit.  

 

Mbrojtësi i të pandehurës N.M. av. Z. B., në fjalën përfundimtare të përgatitur me shkrim ka 

theksuar se, prezumimet në të cilat aktakuza fillestare e pastaj e ndryshuar në asnjërën aktakuzë 

nuk qëndrojnë ngase edhe në shqyrtimin gjyqësor nuk është vërtetuar se e mbrojtura e tij N. ka 

kryer veprën penale e cila i vihet në barrë ngase nuk i përmbush elementet të cilat formojnë 

figurën e  veprës penale e në veçanti mënyrën e paraparë në kodin e procedurës penale (citon 
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nenin 7 dhe nenin 2 te Kodit të Procedurës Penale). Mbrojtja konsideron se aktakuza është e 

mbështetur në prova të papranueshme, sipas mbrojtjes nuk është kontestuese se e pandehura N. 

dhe i pandehuri F. kanë qenë në marrëdhënie pune nga dt. 01.01.2017 e deri me dt. 30.09.2017 

po ashtu edhe detyrat që kanë pasur sipas kontratave të tyre e po ashtu nuk e konteston se e 

dëmtuara gjatë kësaj periudhe kohore ka pësuar dëme në vlerë prej 84.779.75 euro, e për të cilat 

janë punuar dy ekspertiza dhe një super ekspertizë. Sipas ekspertizës së parë të punuar nga 

eksperti financiar U. S. j pas vlerësimit kanë konstatuar se në subjektin ......ne fsh. Zahaq nuk 

kishte fatura fiktive dhe të rreme që ishin të regjistruara në librat amze te ....., por që kishte fatura 

borxh, e i cili borxh ishte lejuar nga Drejtori i .... I.R. e të cilën gjë e ka konfirmuar edhe vet i 

dëmtuari I. gjate shqyrtimit gjyqësor. Sipas ekspertizës se dytë të punuar nga eksperti financiar 

R.  B. në ........  i cili në mes tjerash ka deklaruar se të dy të pandehurit janë fajtor për dëmin e 

shkaktuar e pandehura në cilësinë e menaxheres dhe arkëtares gjersa i pandehuri depoist se i 

njëjti ishte i vetmi person që kishte çelësin e depos e të cilën e deklaroi edhe Pronari i ..... I.R. në 

shqyrtim gjyqësor, ndërsa sipas super ekspertizës i cila përbehej prej tri ekspert financiar të 

lamise ekonomike e të cilët kanë gjetë se për fatura fiktive dhe për të cilat janë të rrejshme të 

evidentuara në librat amze, ishin borxh , pra ky konstatim nuk ka fatura fiktive por që kishte 

edhe pa mbulesë. Faturat ne vlere prej 14.804 euro ishin me borxh e vërteton edhe në shqyrtimin 

gjyqësor anëtari i komisionit S. A. e po ashtu edhe që malli ka dal nga depoja pa fatura gjersa që 

malli është shitur në depo me para në dore pa kalu për arkë e ka vërtetuar në shqyrtimin gjyqësor 

edhe dëshmitari L. O., D. C. dhe B. H.. Tutje mbrojtja ka deklaruar se e mbrojtura e tij N. ka 

qenë me kontratë pune si menaxhere në këtë kompani por e njëjta ka kryer punë për të cilat punë 

do të nevojiteshin edhe katër punëtor të tjerë për të mundur që ti kryenin punën, po ashtu e 

pandehura N. nuk ka pasur qelës për depon ku kanë qenë stoqet për të mundur të kryente në 

bashkëkryerje veprën penale për të cilën akuzohet. Po ashtu e pandehura ka pasur shqetësime 

dhe e kishte sinjalizuar parregullsitë ne kompaninë .......për ti parandaluar dyshimet. Në fund 

mbrojtja kërkon nga gjykata që të mbrojturën e tij konform nenit 364 par. 1.3 të KPRK-së, ta 

liroj nga vepra penale e cila i vihet në barrë sepse me asnjë provë materiale dhe jo materiale nuk 

është dëshmuar se e mbrojtura e tij ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.  

 

E pandehura N.M. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e përkrah në tërësi fjalën e mbrojtësit 

të saj,  nuk ka tjetër çka të shtojë.  

 

Mbrojtësi i të pandehurit F.K .av. M. K., në fjalën përfundimtare të përgatitur me shkrim ka 

deklaruar se me asnjë provë prokuroria e shtetit nuk ka mund të argumentoj faktin se i mbrojturi 

tij F. mban përgjegjësi për ndonjë veprim lidhur me mungesën e mallit dhe shumën monetare të 

cekur në aktakuzë se kinse qenka dëmtuar i dëmtuari pronari i “.....”. I mbrojturi i të pandehurit 

F. tutje ka deklaruar se gjatë shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar se i pandehuri F. nuk ka pasur 

qasje tek paratë dhe arka madje ska pasur qasje as në sistemin e shitjes e as në kompjuterin e 

Natyrës dhe e ka pasur të ndaluar edhe hyrjen në zyrën e saj. I pandehuri F. ka patur obligim që 

të njoftoj klientin me mallin si dhe të i plotësojë paragonin – dëftesën me të cilën pala- blerësi 

ka qenë i obliguar të kryej pagesën në arkë me të cilin ka qenë e ngarkuar e pandehura N. Një 

gjë të tillë i pandehuri e ka deklaruar edhe në deklaratën e tij të dhënë në prokurori me dt. 

03.07.2017 në Prokurori themelore në Pejë ku i ka shpjeguar në detaje se ka punuar në pozitën 

e shitësit dhe se të gjitha faturat që i ka marr pas pranimit të mallit ia ka dorëzuar menaxheres 
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N.M. e cila ka qenë faturistë dhe i ka poseduar çelësat e ndërmarrjes. I pandehuri F. për këto 

parregullsi e ka njoftuar pronarin I.R. i cili është përgjigjur të pandehurit se “ty nuk të intereson 

sepse për ato punë përgjigjet drejtoresha N.”, e që një gjë të tillë e ka pranuar edhe vet e 

pandehura N. ne deklaratën e saj të dhënë me dt. 03.10.2017 të dhënë në Prokurori duke thënë 

se paragonat e shitjes së mallit i ka shkruar i pandehuri F. dhe se të njëjtat ia ka dorëzuar të 

pandehurës N. që ti fut ne sistem. Tutje mbrojtja e potencon deklaratën e të pandehurës N. e cila 

në deklaratën e saj e ka pranuar se ajo e ka pas obligim që çdo muaj të prezantoj qarkullimin 

mujor por se drejtoria qendrore nuk e  ka kontrolluar asnjëherë. Mbrojtja ka deklaruar se i 

mbrojturi i tij F. nuk ka përgjegjësi sepse një gjë e tillë vërtetohet edhe me ekspertizë financiare 

e cila në par. 2 të fq. 7 konstaton se N.M. ka qenë përgjegjëse për njësinë P. dhe se ka pasur qasje 

direkte në lëvizjen e mallit përmes depos. Se cilat janë detyrat e të pandehurit F. janë cekur në 

kontratën e punës së të pandehurit ndërsa provat kryesore siç janë paragonat e shitjes e plotësuara 

nga i pandehuri F. e që i dëmtuari ...... dhe Prokuroria Themelore në Pejë nuk kanë arrit të ia 

sigurojnë gjykatës ngase i dëmtuari ka pranuar se të njëjtat i ka zhdukur, kurse këto prova kanë 

argumentuar rregullsinë e punës se të pandehurit F.. Prokuroria në procedurën hetimore e as gjatë 

shqyrtimit gjyqësor nuk ka vërtetuar me asnjë provë se cila qenka shuma të cilën e ka përvetësuar 

i akuzuari F., duke akuzuar kështu më shumë të shabllonizuar të dy të pandehurit e çka nuk është 

e lejueshme pasi në rastin konkret nuk është plotësuar figura e veprës penale dhe atë dashja, 

mënyra e kryerjes, shuma e përfituar materiale – lidhjen kauzale në mes të dëmit dhe veprës 

madje sipas mbrojtje kualifikimi i veprës bazohet në supozime e që Prokuroria ka qenë dashur 

të argumentoj se cili ka qenë roli, veprimi dhe përfitimi i secilit bashkëkryerës, cili ka qenë 

urdhërdhënësi etj. Të cilat janë ta pa argumentuara në prova nga Prokuroria Themelore në Pejë. 

Andaj bazuar në të lartcekurat aktakuza paraqitet si e pabazuar në ligj dhe kërkon që gjykata të 

njëjtën ta refuzoje në tërësi ndaj të pandehurit F.K. njëherit kërkon që të mbrojturit të tij ti 

kompensohet dëmi për shkak të cenimit të dinjitetit personal dhe profesional të cilën do ta 

realizojnë në procedurë civile.  

 

I pandehuri F.K. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e përkrah në tërësi fjalën e mbrojtësit 

të tij nuk ka tjetër çka të shtojë.  

 

Gjendja  faktike e vërtetuar nga Gjykata 

 

Gjykata pas administrimit të provave, i ka vlerësuar të njëjtat veç e veç dhe në lidhmëni me njëra 

tjetrën vërtetoi gjendjen  faktike të përshkruar si në dispozitiv të  këtij aktgjykimi. Gjykata këtë  

gjendje faktike  vërtetoi nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

Vepra penale për të cilën akuzohen  të pandehurit është së bashkëkryerje kanë kryer veprën 

penale keqpërdorimi i autorizimeve në ekonomik nga neni 290 par. 1 nën par. 1.2 të KPK-së. Në 

paragrafin 1 të këtij neni është paraparë që “Personi përgjegjës që gjatë ushtrimit të veprimtarisë 

ekonomike kryen një nga veprimet në vijim me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë 

pasurore për vete apo për ndonjë person tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) 

muaj deri në pesë (5) vjet” pra në paragrafin 1 të këtij neni është paraparë forma themelore e 

kryerjes së  kësaj vepre penale dhe një nga format e kryerjes së kësaj vepre penale është edhe 

përfitimi i kundërligjshëm i dobisë pasurore për vete apo për ndonjë person tjetër.  



 Numri i lëndës: 2019:202984 
 Datë: 06.01.2023 
 Numri i dokumentit: 03830420 
 

16 (19)  

   
2
0
1
9
:2
0
2
9
8
5

 

 

Në ketë rast nuk ishte kontestues fakti  se të pandehurit kanë qenë punëtor në kompaninë .....a 

Pika 2 me seli në fsh. ....K- Pejë. 

 

Gjendjen  faktike të përshkruar si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi, Gjykata e vërtetoi nga 

deklarata e të dëmtuarit, dhe dëshmitarëve e të cilëve deklarata Gjykata në tërësi iu fali besimin, 

pasi që deklarata e të dëmtuarit dhe e dëshmitarëve ishin në përputhje edhe me provat tjera 

materiale të cilat u administruan gjatë shqyrtimit gjyqësor.  

 

Gjykata gjeti se të pandehurit në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale për të cilën janë 

akuzuar, ngase dukshëm është vërejt se ka mungesë të mallit në kompaninë ...... e që  gjate kohës 

sa kanë qenë të punësuar të pandehurit në kompani, ekzistojnë fatura të parregullta – fiktive 

lidhur me shitjen e mallit. 

 

I dëmtuari gjatë shqyrtimit gjyqësor deklaroi se përgjegjës për mall kanë qenë të dy të pandehurit 

N. e cila ka qenë menaxhere dhe faturiste dhe i pandehuri F. i cili ka qenë shitës e i cili ka pasur 

obligim për pranimin dhe shitjen e mallit dhe pajisjen e blerësve me paragona në të cilat janë 

shënuar të dhënat se kujt iu është bërë shitja e mallit ndërsa dorëzimi i këtyre paragonave dhe 

faturimin e mallit e ka bërë e pandehura N.. Me të vërejtur mungesën e mallit në depon e 

kompanisë .... e ka bërë regjistrimin e mallit nga komisioni i përbërë prej tre anëtarëve, 

udhëheqësi i këtij komisioni ka qenë S. A.. Regjistrimi në herën e dytë që është bërë nuk ka qenë 

i njëjtë me regjistrimin e herës së parë, për arsyen se në herën e dytë dëmi ka qenë pak më i ultë 

se herën e parë dhe në zyrë i kanë bërë edhe disa verifikime tjera  ku kanë vërejt edhe disa 

subjekte që iu kanë borxh, dhe kanë filluar verifikimin e faturave me borxh. I kanë kontaktu 

subjektet që iu kanë borxh. Disa subjekte iu kanë thënë se “këtë mall ne nuk e kemi marr, këtë 

faturë ne nuk e kemi pranu, ky nënshkrim nuk është i joni” kanë qenë diku 14 apo 15 fatura, e 

që këto fatura kanë qenë fatura fiktive. I dëmtuari ka thënë se është e pamundur që të largohet e 

gjithë ajo sasi e mallit pa e vërejt të dy të pandehurit e që në mesin e këtij malli  që mungon janë 

disa goma shumë të mëdha industriale të cilat është e pamundur të dalin e mos të vërehen e që 

në mesin e tyre ka pas edhe goma shumë të shtrenjta. Sipas të dëmtuarit të vetmit përgjegjës për 

mallin kanë qenë të  pandehurit. Gjykata deklaratës së të dëmtuarit ia fali besimin në tërësi pasi 

që e njëjta sipas vlerësimit të Gjykatës ishte e besueshme e sinqertë dhe mbështetët edhe në prova 

tjera.  

 

Edhe nga dëshmia e dëshmitarit  S. A. i cili gjatë shqyrtimit gjyqësor deklaroi se gjatë regjistrimit 

të mallit të cilin e kanë bërë dy herë, është vërejtur mungesë e mallit gjatë numërimit pas 

regjistrimit të herës së parë ashtu edhe pas regjistrimit të herës së dytë. E që përgjegjës për mallin 

e munguar kanë qenë e pandehura N në pozitën e menaxheres dhe i pandehuri F. në pozitën e 

shitësit. Edhe deklaratat e dëshmitarëve B. H. dhe dëshmitarit L. O. të cilët ishin klient të 

kompanisë ..... ishin në harmoni njëra me tjetrën të cilët, kanë deklaruar se si klient të kësaj 

kompanie rregullisht i kanë bërë pagesat ndonjëherë i kanë bërë kesh në dorë e ndonjëherë 

nëpërmes emailit e për të cilat janë pajisur me paragona dhe me fatura të rregullta. Po ashtu të 

dy kanë deklaruar se të dy janë thirrur në telefon nga kompania .....  B. nga N. ndërsa L. nga A. 

e të cilët iu kanë thënë se “e keni një faturë të hapur tek ne” duke iu kanë kërkuar në emër te 
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borxhit klientëve kinse kane borxh ndaj kompanisë. Edhe gjatë ballafaqimit të dëshmitarit L. me 

faturën me nr. të paragonit ...... të dt. 05.08.2017 ka thënë se nuk e ka blerë me këto goma të 

vetmet goma që i ka blerë ka thënë që kanë qenë të firmës .... e për të cilat i ka marr faturat në 

mënyrë elektronike.  

 

Ndërsa nga dëshmia e dëshmitarit D. C. i cili ka deklaruar se edhe pse ka blerë në emër të biznesit 

..... shumicën e pagesave të cilat kanë qenë deri në 500 euro i ka bërë pagesat me para kesh e për 

të cilat ka marr faturat, i njëjti është thirrur në telefon nga e pandehura N. e cila i ka thënë se ka 

një borxh me vlerë prej 2175 euro i cili nuk ka qenë për kompaninë ..... e për të cilën i pandehuri 

F. i ka thënë se mund të këtë ndodh ndonjë gabim mirëpo e rregullojmë, vërtetohet fakti se të 

njëjtit kanë pasur mungesë dhe probleme lidhur me arsyetimin e mungesës se mallit në raport 

me faturat e lëshuara pra janë munduar të arsyetojnë mungesën e mallit duke u munduar ti 

detyrojnë klientët të paguajnë shuma të parave të cilat nuk kanë qenë të obliguar ti paguajnë. 

 

Po ashtu si prove bindëse për gjykatën është super ekspertiza e datës 31.08.2019 e punuar nga 

ekspertet financiar Xh. K., B. M. dhe M. F. që sipas së cilës të dy të pandehurit kanë qenë të 

obliguar të raportojnë në kuadër të përgjegjësisë që kanë pasur e që në rastin konkret asnjëri nga 

të pandehurit nuk kanë raportuar për mungesat në fjalë edhe pse kanë qenë në dijeni. Grupi i 

eksperteve opinionin  e tyre lidhur me përgjegjësit e të dyshuarve për krijimin e mungesës së 

mallit në depo e kanë mbështetur mbi bazën e provave të siguruara nga evidenca kontabël e 

subjektit “......” të cilat konsistojnë ne faktet se: ka prova se të dy të dyshuarit janë ngarkuar me 

mall në depo ku është konstatuar mungesa e mallit. Sipas eksperteve llogaridhënës sipas 

kontratës së punës ka qenë F.K. ndërkohë e dyshuara N.M. ka qenë përgjegjëse për njësinë P., 

por herë pas here kur ka munguar depoisti, e njëjta ka bërë pranimin e mallit duke vendosur 

nënshkrimin në fletëpranim përkatës, nga rrjedh se e njëjta ka pasur qasje direkte në lëvizje të 

mallit përmes depos. Po ashtu edhe gjate shqyrtimit gjyqësor ne deklarimin e ekspertit financiar 

XH.K u vërtetua fakti se faturat fiktive të prezantuara në faqen 29 të ekspertizës ku është i dhënë 

numri i faturës, data e faturës dhe vlera e faturës për secilën faturë veç e veç është vërtetuar se 

vlera e tërësishme e këtyre faturave është në shumë 14.894,02 euro. Është vërtetuar që për këto 

fatura nuk rezultojnë shitjet dhe si të tilla grupi i ekspertëve i ka trajtuar se fatura fiktive të cilat 

sipas mendimit të tyre kanë patur tendencë që ta relativizojnë mungesën e stokut sipas 

regjistrimit. Gjykata vlerëson se këto fatura i ka lëshuar e pandehura,  N.M., pasi qe e  njëjta ka 

qenë përgjegjëse për lëshimin e këtyre faturave dhe të  njëjtat fatura janë lëshuar nga juzeri i te 

pandehurës  N.. 

 

Gjykata e ka vlerësuar mbrojtjen e të pandehurve të cilët  e mohojnë veprën penale për të  cilën 

akuzohen, duke pretenduar se në këtë  çështje penale janë  te pafajshëm dhe duke u munduar qe 

ta ja hedhin fajësinë njëri tjetrit,   mirëpo  këto  deklarime të pandehurve  gjykata i  vlerësoi si të 

pa bazuar dhe të bërë  me qëllim të ikjes nga përgjegjësia penale, andaj në tërësi mbrojtën e të 

pandehurve e vlerëson si jo bindëses  dhe të pa bazuar, pasi që një deklarim i tillë është  në 

kundërshtim me provat tjera qe gjinden në shkresat. Deklarimet e të pandehurve ishin  

kundërthënës me deklaratën e të dëmtuarit dhe me super ekspertizën e bere nga tre ekspertet e  

që bazuar në veprimet e të pandehurve kompanisë i kanë shkaktuar dëme financiare në shumën 

prej 84.779.75 euro, e që lënë të kuptohet se nga këto veprime janë përmbushur elementët e 
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veprës penale keqpërdorimi i autorizimeve në ekonomi nga neni 290 par. 1 nën par. 1.2 të KPRK-

së. Pra Gjykata nuk mund  ti falë besimin deklaratës së të pandehurve, pasi që të njëjtit me asnjë 

provë nuk mundën të argumentojnë se nuk kanë kryer veprën penale në bashkëkryerje 

keqpërdorim të autorizimeve në ekonomi ndaj pronarit të kompanisë .... të dëmtuarit I.R.. 

 

Bazuar në  gjendjen faktike të  vërtetuar si më lartë Gjykata erdhi në përfundim se në veprimet 

e të pandehurve qëndrojnë  të gjitha elementët e veprës penale keqpërdorimi i autorizimeve në 

ekonomi nga neni 290 par. 1 nën par. 1.2 të KPRK-së dhe se gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk janë 

paraqitur rrethana të cilat do ta përjashtonin  përgjegjësinë penale të pandehurve, të njëjtit janë 

penalisht përgjegjës, andaj të pandehurit i shpalli fajtor si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. Sa i 

përket fajësisë të  pandehurit janë të vetëdijshëm për veprën e kryer dhe atë e kanë kryer me 

dashje. 

 

Duke vendosur  lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, Gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 73 të KPRK-së. Rrethana lehtësuese për të  pandehurit 

secilin veç e veç gjykata,  mori faktin se të dy të pandehurit më parë nuk kanë qenë të dënuar për 

ndonjë vepër tjetër penale dhe  është hera e pare që kane rënë ndesh me ligjin, ndërsa rrethana 

rënduese ndaj të pandehurve gjykata nuk gjeti. 

 

Gjykata duke u gjendur para këtyre rrethanave të pandehurit i gjykoi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi duke konsideruar se ky dënim është në përputhje me shkallën e përgjegjësisë penale 

të tyre dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të mbrojtura të shoqërisë, siç është bindur se 

vendimi mbi dënimin do të shërbejë për arritjen e qëllimit të dënimit, e që është pengimi i të 

pandehurve në kryerjen e veprave penale në të ardhmen si dhe në preventivën tjetër për personat 

tjerë që të përmbahen nga kryerja e veprave penale, konform nenit 41 të KPRK-së. 

 

Duke u bazuar ne nenin 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.1 dhe 2.6 të KPP-se, Gjykata ka përcaktuar 

për të pandehurit secilin veç e veç, shpenzimet  gjyqësore në shumën prej 300 euro,  dhe të  

paushallin gjyqësor në shumë prej 50 euro, duke u bazuar ne shpenzimet qe janë shkaktuar nga 

fillimi i kësaj procedure e deri ne përfundimin e saj. 

 

Konform nenit 39 par.1, 2, 3, nënpar.3.1, të ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, të 

pandehurit i obligoi në pagesën e taksë, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata konform nenit 62 par. 1pika 1.2 lidhur me nënpar. 2.2 të KPRK-së, të pandehurit i 

obligoi që në mënyrë solidare shumën prej 84.779,75 euro (tetëdhjetë e katër mijë e shtatëqind 

e shtatëdhjetë  e nëntë,  euro, e shtatëdhjetë e pesë, cent) t’ia kthejnë palës së dëmtuar - 

përfaqësuesit se SH.P.K. “.....”, I.R.nga P. rr.”....” . P., në afat prej 3 (tre) muajve pasi që 

aktgjykimi të merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë.   

 

Nga arsyet e cekura më lartë konform  nenit 365 të KPP-së, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, ndërsa konform nenit  370 të  KPP-së, Gjykata përpiloi këtë  aktgjykim. 
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GJYKATA THEMELORE NË PEJË,-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.814/19 më datë 06.01.2023 

 

 

Bashkëpunëtore profesionale                                                                                Gj y q t a r i   

 

Selvane Bukleta                                                                                                       Shaqë Curri 

  

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes, Gjykatës  

së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet të kësaj gjykatë. 

 

 

 


