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                                                                                              PKR.nr. 58/2018 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVE –Departamenti për Krime te Rënda 

Trupi Gjykuese  i përberë nga gjyqtaret Shaqir Zika  Kryetari i Trupit Gjykues dhe Gjyqtareve 

Myfera Hoxha  dhe Gezim  Pozhegu anëtare te trupit gjykues, me pjesëmarrjen e  sekretare 

juridike  Bute Ramosaj, në lëndën penale kundër të akuzuarës M.A.Sh., nga  Prizreni, për  

shkak veprës penale  te  përvetësimit  ne  detyrë  nga  neni  425  par  2  lidhur me  par  1  te  

KPRK-se,  e  akuzuar me aktakuzën e Prokurorisë Themelore ne Gjakove-Departamenti i 

Krimeve te Rënda, PP/I.nr.37/2018, pas mbajtjes se  seancës se shqyrtimin gjyqësorë më datën  

04.02.2019, 10.04.2019,  30.05.2019,  11.07.2019,  30.07.2019,  me pjesëmarrjen e Prokurorit 

te Shtetit te PTH  ne Gjakovë Ramiz  Buzhala,  e akuzuara  M.Sh. dhe  mbrojtësin i saj  

av.N.D.,  me dt.  02.08.2019  publikisht shpalli  ndërsa  me dt. 15.08.2019  përpiluar  ketë : 

 

        A K T G J Y K I M 
 

E akuzuara: M.SH., data e lindjes...., në Prishtinë,  nga i ati A. dhe ëma Sh., e lindura 

K., e martuar, nenë e dy fëmijëve, e gjendjes së mesme ekonomike, ka te kryer  fakultetin  

Ekonomik , numër  personal... ,  Shqiptare, Shtetas i R. së Kosovës. 

 

        ËSHTË FAJTORE 
  

Për shkak së: 

 

Se  ne periudhën  kohore  prej  Janarit te  vitit  2018, gjere me dt.  14.06.2018,  ne  

cilësinë e  personit  zyrtare  - arkëtarë  ne  IMF “ F.“  ne  degën e  Rahovecit, me qellim te  

përvetësimit te   kundërligjshëm te  dobisë pasurore  për  vete ka përvetësuar  pasurinë e cila  i 

është besuar  për shkak te detyrës  ku ne atë mënyrë qe prej  arkës  ka marrë  shumen e te  

hollave te  gatshme  ne vlere prej  14.200€ (  katërmbëdhjetë  mije e  dyqind)€,   ashtu qe  e  

njëjta  ka pasur  pasvordin e   kasafortës  ku i ka marrë ato te  holla  ne mënyrë  sukseseve  me 

qellim te  përfitimit te  kundërligjshëm   te  dobisë  pasurore,  po  ashtu  ajo ka përvetësuar  

pagesat  e  ratave  te  kredive   te 40  klientëve  ne shume  totale  prej  9. 777,50€,  dhe te  

njëjtat  pagesa  nuk i ka regjistruar  dhe nuk janë  futur ne arkë, dhe shuma e përgjithshëm e te 

hollave te  cilat ne mënyre te  kundërligjshëm i ka përvetësuar  arkëtarja  M.Sh.  nga  IMF “ F.“  

është  shuma  prej  23. 977,60€( njëzet e  tre mije, e  nen qind  e  shtatëdhjetë  e  shtate e  

gjashte dhjete cent )€ 
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- këso dore ka kryer vepër penale  përvetësim  ne detyre nga neni 425 para 2   

lidhur me  par 1  te KPRK-se. 

 

Andaj Gjykata me aplikimin e neneve 4, 6.17, 41, 42, 43, 73 dhe  nenit 425 par. 2   

lidhur me par  1  te KPRK-së  dhe neneve 359 par. 2,  te KPPK-se,  të akuzuarës  i  shqipton:  

 

 

           DENIMI ME  BURGIM  DHE  DENIM ME  GJOBE    

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) muajve, i  cili  dënim  e  

akuzuara  do te  mbaje  pasi qe  ky  aktgjykim te behet  i formës së prere,  dhe  dënim me gjobe  

ne shume  prej  1.000 ( një mije ) €,  i cili dënim  do te  paguhet ne afat  prej 15 ditëve,  nga  

dita  e  plotfuqishmërisë  se këtij aktgjykimi,  nëse  e  akuzuara  nuk dëshiron dhe nuk mund te  

paguaj dënimin me gjobe  atëherë  Gjykata  te  akuzuarës  ja zëvendëson dënimi me  gjobe  me 

dënimi  me burgim ne  kohëzgjatje  prej 50 ( pesëdhjetë ) ditëve,  ne te cilën do te  llogaritet  

çdo dite te kaluar ne burg  kah  20€.   

 

E akuzuara  M.Sh. obligohet  qe  palës së dëmtuar IMF “F.“  ti  kompensoi  dëmin  ne  

shume  prej  23.977,60€,  pas  plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimit. 

 

E akuzuari M.Sh.  obligohet që ti paguaj  shpenzimet  e procedurës  penale   dhe atë  ne 

emër te  ekspertizës  se  ekspertit  financiar  shumen prej  50( pesëdhjetë )€,  dhe  ne emër  te  

paushallit gjyqësorë  shumen  prej  50( pese dhjetë )€, si dhe  ne emër  te  fondit te viktimave 

shumen prej 50 €, të gjitha këto ne afate prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi. 

 

                           A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore ne Gjakovë,-Departamenti  për  Krime te Rënda,  ka ngritur 

aktakuzën PP/I nr. 97/2018 dt. 29.10.2018,  kundër te akuzuarës  M.A.Sh.  nga  Prizreni,  rruga  

për shkake të veprës penale përvetësim ne detyrë nga  neni  425  prg  2  lidhur me prg 1 te 

KPRK-se.  

 

E akuzuara M.Sh. ne seancën e shqyrtimit fillestar si dhe ne seancën e shqyrtimit 

kryesor është deklaruar e pa fajshëm për vepër penale qe  i vihet ne barrë  sipas  aktakuzës.  

 

Ne  shqyrtimin  gjyqësore  dhe  publik te mbajtur me dt   30.07.2019,  përfaqësuesi  i  

akuzës  Prokurori  i Shtetit  Ramiz  Buzhala   ne fjalën e  tij  përfundimtare  ka deklaruar se:  

se  gjate  shqyrtimeve  gjyqësore  ne këtë  çështje penale  pas administrimit te gjithave provave  

u  vërtetua  gjendjen faktike e  përshkruar si ne dispozitiv  te  akuzës  e  kjo është vërtetuar nga 

provat e  administruara  marrjes ne pyetje ne  cilësinë e dëshmitarit  B.Z.  i cili ne seancën e 

mbajtur me dt.  06.05.2018,   ka deklaruar  se  gjate  muajin qershor ka  patur një  kontroll te  

brendshme nga  Prishtina  ku këtu e  pandehura  para  se ti vije  kontrolle  paraqitet  si e sëmura  

duke u rrezuar ne tokë  dhe  unë si menaxher  i degës  së “ F.“ ne  Rahovec  te  njëjtën e  kemi 

dërguar ne  Shtëpinë e  Shëndetit ne  Rahovec  aty  i është dhënë ndihme mjekësore, të 

nesërmen përsëri  ka  ardhur  kontrolla  dhe këtu   arkëtarja  M.  përsëri  është   paraqitur  e  

sëmurë  dhe  nuk ishte ne gjendje  me  u  barazuar  gjenden ne kasafortë,  jemi  përpjekur  qe te  

bindim me na dhënë  kodin e  kasafortës  për tu  barazuar  por kjo ka refuzuar   me arsyetim së 

është e  sëmurë, pastaj është thirr Y.P.,  punëtori  i  F.  ne  Prizren  i cili pasi ka marrë  Kodin 
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nga  Prishtina  është  hapur  kasaforta  ne të cilën  kane  munguar te  hollat ne shume prej  

14.200€,  duke shtuar  se  kasaforta është hapur me qelës  ne  prezencë të  komisionit.  

 

Edhe  dëshmitari  B.S. ne  dëshminë e tij të dhënë para  Gjykatës  ne seancën e  dt. 

30.08.2019,  ka  përshkruar  mënyrën se  si është bërë  hapja e kasafortës  duke  deklaruar  se 

udhëheqësi  i degës ka pasur  obligim  qe  ti jep çelësin e  kasafortës  te pandehurës  e cila  

kishte  pasvordin e  arkës  dhe  ajo  i ka  tërhequr  parat  prej arkës  duke  shtuar  se  çelësat e  

derës  hyrës te  arkës  hapësirës së mbyllur i ka mbajtur  gjithnjë e  pandehura  ndërsa  çelësin e  

arkës e   ka mbajtur  udhëheqësi  i degës dhe ka pasur  mundësi  çelësin e  arkës  te  merr  pa  

dijeninë e  udhëheqësit  pasi qe  ka  pasur  njohuri  se  ku ishte çelësi ne zyrën e udhëheqësit,  

duke treguar  procedurën  për hapjen e  kasafortës  duke deklaruar se  bashku me te pandehurën  

kane marrë  çelësin kane  hapur  derën hyrëse  për te  hyre te  kasaforta  nga  se  kur nuk ka 

qene  zyrtari  përgjegjësi i F.  ai ka  qene  zëvendësi i tij, ai është kthyer ne anën e  kundërt  për 

te mos  e pare  shikuar  pasvordin  i pandehuri ka  tërhequr parat nga  arka  te  njëjtën e  ka  

mbyllur me  qelës  dhe  çelësi  është dorëzuar te  menaxheri  i F.,  duke  vërtetuar  se  vetëm e  

pandehura ka  pasur mundësi me hap  arkën pasi qe  e vetmja e ka ditur  pasvordin.  

 

Dëshmitarja  E.M. ne dëshminë  e  dhënë ne shqyrtimin gjyqësor  te dt.   30.05.2019,  

ka treguar  se  si është hapur  kasaforta  duke deklaruar  se  pasi qe  nuk ishte  e  mundur te  

hapej me  arkëtaren  M. është kërkuar  personi tjetër, pasi  është  sigluara kodi i cili mbahet ne 

departamentin  e  financave ne  Prishtinë  ne zarf  te mbyllur te  cilin  Kod  e ka pranuar  

arkëtari i Prizreni  Y.P., i cili  ka hapur kasafortën  ne prezencën tonë  ku është  konstatuar  se 

ne kasafortë  nuk kishte  para,  e  kur është mbyllur  arka  kane qene vetëm 700€, duke 

deklaruar se një ditë  përpara  para se te hapej arka  ishte  për kontrolle  për  barazimin e  arkës   

dhe ne  momentin kur ka  përfunduar barazimin e  arkës  e pandehura  M. ka deklaruar se  

ndihet  keq me shëndet  duke kërkuar  ndihmë mjekësore  dhe  atë  ditë nuk është  bërë  

kontrolli  është paraqitur  prapë te nesërmen  dhe  kur është afruar  te  kasaforta e  pandehura  

përsëri është  rrezuar  për tokë, andaj është  lajmëruar  Qendra ne  Prishtinë  dhe  është  

siguruar  pasvordi  dhe  është hapur  kasaforta me  komision.  

 

Dëshmitari Y.P.  ne dëshminë  e tij para  Gjykatës  ka treguar  se  si është procedura  

për hapjen e  kasafortës  nga  arkëtarja  dhe  si është vepruar  ditën kritike  ku ka deklaruar  se 

me insistimin e menaxherit degës ne Rahovec i ka telefonuar Departamentit te financave ne  

Prishtinë,  dhe  përmes  telefonit ka pranuar  Kodin  ne prani te  menaxherit  dhe  koleges  nga  

Departamenti i riskut e cila ka qene ne kontroll  është hapur  kasaforta  ku është  vërtetuar  se 

ne  kasaforta nuk ka pasur  mjete  monetare, dhe  kjo ka ndodhur pasi qe  nuk  ishte  zgjidhje 

tjetër  për hapjen e  kasafortës. 

 

 Në këtë  çështje  penale  është  sigluara  dhe  ekspertiza   financiar  dhe  ne  shqyrtimin 

gjyqësore  eksperti  financiar A.Sh.  është dëgjuar  si  dëshmitar në  cilësinë e  ekspertit  i cili 

ka vërtetuar faktin se gjate kontrollit te bërë me dt. 14.06.2018, nga auditori  i  brendshme  

kesh ne  arkë ne degën e F. ne  Rahovec  ku si arkëtare ishte e  pandehura M.Sh., ka rezultuar 

mungesa e te hollave ne kesh ne shume prej 14.200,10€, dhe  pas krahasimit te  bërë  mes 

gjendjes  se  librit mbi kesh  ne  arkë dhe parasë  se  gatshme te  gjetur ne arkës  ku sipas  

gjendjes  se  librit, gjendja  e kesh ne  arkë  duhet  te ishte 15.197,85€, ndërsa  sipas  

regjistrimit te kryer  gjendja  e kesh ne arkë  ishte  ne shume prej  997, 75€, dhe ndryshimi i 

shprehur ne mes  te dy shumave  ka paraqitur  mungesën  ekzistuese te kesh  për te cilën 

përgjegjëse  është e  pandehura , pastaj  pagesat  e kryera  nga  klientët  ne  emër te   ratave te 

kredive  te  cilat i ka plotësuar  me dorë  nuk i ka  evidentuar  si te hyra ne  arkë  qe te mos  

ngarkohet  ne shuma te tyre,  por  i ka regjistruar   dhe shlyer  brenda  një dite  te vetme  për  tu 
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shërbyer  si mbulesë  fiktive një ditore,  te  regjistrimit te  ratave te  kredive  te  cilat  veprime  

janë argumentuar  përmes  dëftesave  te gjetura  te  e pandehura  për 4 klient,  dhe  totali i 

pagesave te pranuara  nga  e  pandehura e qe  nuk  janë  regjistruar  dhe  futur ne arkë  kapinë  

shume prej  9.777,50€, te cilat  shuma  kur  i bashkohet  mungese se  mjeteve te  konstatuar ne 

arkë  me rastin e regjistrimit kapin  shumen e  përgjithshëm prej  23.977,60€. 

 

Andaj ka deklaruar se mbetet ne tërësi pranë  aktakuzës dhe  kualifikimit  juridike te 

dhënë ne te, dhe se ne tërësi u vërtetuar se ne veprimet e te akuzuarës  M.Sh. qëndrojnë te 

gjitha  elementet  e veprës penale  te përvetësimit ne detyrë  nga neni  425  prg  2 lidhur me prg 

1  te  KPRK-se, ashtu qe  i ka propozuar  Gjykatës  qe  e  akuzuara te  shpallet  fajtore për 

vepër penale te kryer te gjykohet sipas ligjit dhe obligohet qe te paguaj shpenzimet  e 

procedurës penale, dhe te  kompensohet e dëmtuara për dëmin  e shkaktuar.  

 

Përfaqësuesi  i autorizuar  i palës së dëmtuar IMF F. i autorizuar  A.K., ka  deklaruar  se  

ndaj te  pandehurës  i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe ka parashtruar kërkesën pasurore 

juridike ne shumë te përgjithshme prej  23.977,60€, dëmi  qe i është shkaktuar   te  dëmtuarës  

e kjo  është  vërtetuar nga  ekspertiza e  ekspertit  financiar dhe  provave  qe  janë në shkresat  e  

lëndës.  

 

Gjykata ka zbatuar procedurën e provave, ka marrë ne pyetje ne cilësinë  e  

dëshmitareve përgjegjësinë e degës  B.Zh., dëshmitarin  B.Sh.,  ekspertin  financiar  A.Sh., 

dëshmitarin B.M.S.,   dëshmitaren  E.F.M., dëshmitari Y.P.,  ka lexuar  prova materiale, ka 

bërë  leximin e  raportit te  auditim te brendshëm, ka bërë shikimin e  CD-eve,  video  

incizimeve  nga kamerat  e   brendshme prej dt. 04.06.2018,  gjere me dt.  14.06.2018,  si dhe e  

akuzuara  ka dhënë mbrojtjen e vetë.  

 

Gjykata  ka marrë ne pyetje ne  cilësinë e dëshmitari  B.F.Zh., i  cili ka   deklaruar  qe 

nga  viti  2018,  ka  punuar  ne degën e  F. ne  Rahovec  si menaxher  i degës  ku ka pasur  dhe  

5  punëtor dhe se këtu e pandehura  M.Sh. ka qene ne vendin e punës  së arkëtares e  cila ka 

punuar  ne këtë vend te punës me se 10 vite.  Detyrat e  punës  së  arkëtare është pranimi i 

pagesave shpërndarja e kredive, nënshkrimi marrëveshjeve  kontratave, vulosja e  pagesave, 

qasje ne  kasafortë dhe  shërbime tjera me klient. Ne muajin  Qershor te  vitit  2018 nuk  i 

kujtohet  data e saktë, kemi pasur  një  kontrolle te  brendshme nga   Prishtina,  dhe me  atë rast  

arkëtarja  M.  para se  te vije  kontroll është  sëmur  është rrezuar  dhe te njëjtën e  kemi 

dërguar  për ndihme mjekësore ne  shtëpinë e shëndetit ne  Rahovec.  Dhe ka thënë se  ka pasur  

probleme   familjare  ka qene e  shqetësuar  dhe ne i kemi besuar. Atë  ditë  nuk është bërë  

kontrolle te  nesërme prapë ka  ardhur  kontroll e brendshme  dhe  unë atë dite  kam qëlluar ne  

Malishevë,  pasi qe  kam qene  menaxher  i te dy  degëve,  me ka  njoftuar ne telefon  për 

kontroll,  dhe  M.  përsëri është sëmur dhe nuk ka qene ne gjendje te barazohet ne kasafortë. 

Jam kthyer ne Rahovec, jemi mundur qe te  bindim  arkëtaren  M.  qe  te na  jep  kodin e  

kasafortës  me qellim qe te  barazohemi  por ajo ka refuzuar duke deklaruar se është e  sëmur  

dhe nuk  kishte  forcë me  hapjen e kasafortës  pastaj kemi  lajmëruar qendrën dhe është thirre  

arkëtari, personi tjetër  i  autorizuar nga  Prizreni  i cili është  pajisur me kod nga  Prishtina dhe 

ne  prani te  komisionit është hapur  kasaforta dhe është  konstatuar  se ne kasafortë  nuk kishte  

asnjë  cent mungonin te  holla ne  shume prej  14. 200€  apo 14.600€  nuk jam i saktë. Pas  

kësaj kemi  lajmëruar  zyrën  qendrore ne Prishtinë, për  mungese  dhe  njëkohësisht kemi 

lajmëruar  edhe  Policinë ne  Rahovec:  Kontrolle  e  fundit ne këtë dege është bërë ne  muajin 

dhjetor  te  vitit  2017,  apo  janar  te  vitit  2018  dhe se  kodin  e  kasafortës  kurrkush nuk  e 

ka ditur përveç arkëtares. Para  rastit kritike me te pandehurën nuk kemi pasur  probleme apo 

ankesa me klient,  dhe  procedura  e  hapjes se  kasafortës  e  njëjta është hapur me qelës, me  
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pasword,  çelësi ka qene ne zyrën time,  si dhe  analisti  senjor  i cili ka qene i autorizuar  për  

barazimin e  gjendjes ne arkë  dhe  çdo here  kur është hapur  kasaforta  unë  apo  zëvendësi  im 

kemi pasur  për obligim te  kthejmë  shpinën  ajo e ka dhënë  paswordin dhe  është hapur  

kasaforta,  dhe këtë  pasword vetëm ajo e ka pasur. Barazimi i arkës është  kthyer ne  baze  

ditore   faktikisht  ne kemi ditur se sa te  holla  janë paguar brenda ditës pagesa ditore dhe ne  

baze te pagesave  kemi planifikuar shpërndarjen e kredive  për  klient. Dhe se   deri ne atë  ditë  

kur ka qene  kontroll e  brendshme ne  nuk kemi pasur  ngecje. Dhe kjo  tregon  qe  këtu tregon 

se  e  pandehura ka  manipuluar me sistem  apo  pagesat  klientëve. Çelësin  e  derës  hyrëse  ku 

ka qene e  vendosur  kasaforta ka qene me  derë te  blinduar  dhe ketë qelës  e ka pasur  M. dhe  

senjori  zëvendësi  im, ndërsa çelësi  i kasafortës  ka  qene  ne zyrën time ne  fijokë, dhe  kur ka 

pasur nevoje  e  akuzuar  unë  apo zëvendësi im  e kemi marrë çelësin e  kasafortës  dhe  se  

bashku me M. është  hapur  dera hyrëse  pastaj  M.  me çelësin e  kasafortës  e cila vetëm  ajo e 

ka ditur  kodin e ka hapur  kasafortën  dhe  janë kryer procedurat.  

 

 Ne  pyetjen e mbrojtësit  te  akuzuarës  M.Sh., av. E.G. parashtruar dëshmitarit  kur M. 

ka marrë  apo  deponuar  parat ne kasafortë a keni pasur  ju për obligim  me dite se çfarë  ka 

lëne dhe  çfarë ka marrë, i njëjti  ka deklaruar  si shembull, nëse është dashur te  beje  

shpërndarjen e  kredisë  ne shume prej  5.000€, 1.000€,  p.sh.  kane  qene ne arkë, gjegjësisht 

shall ter, ndërsa ka  pasur  nevoje te merren edhe  4.000€ ne  kasafortë,  zyra  ime ka qene ne  

katin e II, kjo ka ardhur ka kërkuar çelësat  për me marrë  shumen e nevojshme  për  

shpërndarjen e  kredisë  dhe  pastaj ka kthyer  përsëri  çelësin tek unë dhe unë pastaj kam 

verifikuar ne sistem  se  këto  5.000€   janë shpërndare te  X  klienti,  dhe  unë ne fund te ditës  

për  tërheqjen e te hollave nga kasaforta  kam nënshkruar. Zyrat e  stafit te  bankës kanë qene  

te  mbuluara me kamera. Dhe  auditorët këto kamera i kane marrë nga  dega jonë,  dhe  unë  

nga  ky rast  jam  suspenduar nga  puna,  si dhe  zëvendësi  B.S..  

 

 Arkën askush  nuk  ka mundur me qel,  pa bashkëpunim te  arkëtares  nga  se  ajo e 

vetmja ka qene  qe  e ka ditur  kodin. Për  çdo  tërheqje te  hollave nga  kasaforta  ne  fund te  

ditës  kemi bërë  proces  për  tërheqjen e te  hollave nga  kasaforta  dhe  nuk është bërë  procesi  

ne  momentin e  tërheqje  dhe se  shpesh kam qene ne teren, mirëpo ne  shumicën e rasteve 

është  përpiluar  procesi  dhe  është  bërë nënshkrimi menjëherë. Po  ashtu ka deklaruar se 

punëtorja  M.  si rregull  kjo ma  mundur  me mare  çelësat   sepse ne  çelësat nuk i kemi marrë 

me vete,  pasi qe  çelësat  kane  qene ne  zyre ne  fijokë,  dhe  kjo ka mundur me i mare dhe  

çelësat  kanë qene  te mëdhenj  përmbi   20 cm,  dhe se  vendi ku ka qene  kasaforta  dhe  vendi 

i punës  se  te gjithë  stafit  kane qenë të mbuluara me kamerë. Kasaforta  nuk ka mundur  

kurrkush te  çeli  pa  bashkëpunim te  arkëtares  e cila e vetmja ka pasur  kodin dhe kurrkush 

tjetër nuk ka mundur te  çeli kasafortën pa bashkëpunimin e  saj e këtë nuk ka  mundur te  beje 

as  drejtori  Gjeneral. Ai  si përgjegjës i degës ka pasur  për obligim te mbikëqyre punën e  M. 

ti  kontrolli te gjitha proceset, raportin me koleg, arkivimin e dokumentacionit nënshkrimin e 

kontratave, shpërndarjen e kredive dorëzimin e  dokumentacionit ne zyrën  Qendrore  si dhe  

ankesat e  klientëve  dhe  deri ne  momentin kur është bërë  kontroll  unë nuk kam pasur  

vërejtje ne  punën e saj,  përpos  kur  i është  bërë kontroll dhe ne këtë rast  është  konstatuar  se 

ne kasafortë i mungojnë 14.200€ dhe nuk kane pasur  dijeni qe  ka pasur  edhe ndonjë  

mungese tjetër përpos ne  kasaforta  e  me vone  kam kuptuar  se  e njëjta  edhe te  hollat qe i 

kane paguar  klient  këstet  e kredive  edhe nga këto  te holla ka  përvetësuar.  

 

 Gjykata  në  cilësinë  e dëshmitarit ka marrë ne pyetje  B.Sh.Sh., i  cili është  

bashkëshorti i të pandehurës,  është  njoftuar  se  është  liruar nga  dëshmia,  ka  deklaruar se do 

te dëshmoi, dhe  i njëjti  ka deklaruar se  këtu te pandehurën  e  ka  bashkëshort me te  është 

duke jetuar  qe  15  vite  dhe  i kane dy  fëmije,  një  i moshës 12 vjeçare  dhe një i moshës 9 
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vjeçare, dhe se bashkëshortja  e tij  M. është  punësuar ne  Institucioni  Financiar “F.“ qe nga 

viti 2010 dhe asnjëherë nuk ka pasur probleme. Me dt.14.06.2018, nga  Stafi i  Bankës  është  

njoftuar se  bashkëshortja e  tij  nuk e  ndien veten mire me shëndet  dhe i njëjti ka ardhur ne 

Rahovec  e ka takuar  bashkëshorten ne shtëpinë e shëndetit ku ka kërkuar ndihme mjekësore,  

dhe  atë ditë  e ka marrë dhe e ka  quar ne shtëpi,  po te  njëjtën dite  përfaqësuesi  i F.  i ka 

treguar  se  te njëjtës  i  mungojnë disa  mjete  financiar.  Ai  si bashkëshorti  i saj  nuk ka 

vërejtur qe e  njëjta  ka  prua te  holla ne shtëpi, dhe  sjelljet i ka pasur  te  zakonshme  dhe  ai  

nuk ka njohuri  se  si  ka ardhur  gjere te  mungesa e te  hollave.  

 

 Po ashtu Gjykata ka marrë ne pyetje ne cilësinë e dëshmitarit B.M.S.   nga  Rahoveci,  i 

cili ka  deklaruar:   se me  këtu te  pandehurën M.Sh. kane punuar  ne  IMF“ F.“  dega ne  

Rahovec  dhe  ai  ka qene  ne  vendin e   punës   analist  i kredive  ndërsa   M. ka qene  

arkëtare,  si dhe ka qene  zëvendës i menaxherit  kur  i njëjti ka  munguar. Ka  shpjeguar  

procedurën e  tërheqjes  se  parave  nga  kasaforta,   ku përgjegjës ka qene  udhëheqësi i degës  

qe te  vije te  jep  çelësat  M.  dhe  se  e njëjta  e  vetmja ka ditur  kodin e  kasafortës.  Po ashtu  

ka qene  dhe  çelësi i derës  hyrëse   qe e  kam mbajtur unë, ndërsa  çelësi  i kasafortës  ka 

ndenjur te  menaxheri,  dhe  sipas nevojës  menaxheri   apo unë kur  e kam  zëvendësuar  atë  

është  bërë  hapja  e  derës  hyrëse  ndërsa  M. e ka hapur  kasafortën  dhe e vetmja  e ka ditur  

kodin e  saj. Shënime për  tërheqjen  apo deponimet e te hollave ne kasafortë janë përpiluar ne 

fund te orarit kur është bërë  barazimi i gjetjes dhe  çdo gjë ka qene ne  rregull,  mirëpo  

faktikisht ne nuk  i kemi numëruar te  hollat  gjegjësisht  kontrolluar sa te  holla janë ne arkë, 

por i kemi vlerësuar  procesit e nënshkruar ne  fund te  orarit. M.  kur ka ardhur te  behet  

kontroll  e brendshme  e njëjta  dy  dite është paraqitur e sëmurë dhe  pas hapjes se kasafortës 

nga  komisioni është  konstatuar gjendja  qe kane  munguar te  hollat ne  kasafortë është  

iniciuar  procedura  ndaj saj,  edhe për  ketë shkak edhe unë e  kam  humbur punën si menaxher  

i bankës. Kasafortën  kurrkush nga  punëtoret e bankës  nuk ka pasur  mundësi te  hapi, përpos  

M. e cila ka  pasur  kodin e kasafortës.  

 

  Gjykata ka marrë ne pyetje ne cilësinë e dëshmitares E.F.M. nga  Prishtina  e  cila ka 

deklaruar se : është  e  punësuar ne IMF  “ F.“ në  Prishtinë, dhe  me dt. 14.06.2018,  kam 

ardhur ne  degën  e  “ F.”  ne Rahovec, për kontroll te brendshme  ku kam pasur  te  shikoi 

gjendjen e arkës  dhe  kasafortës, kam takuar këtu  punëtoren  arkëtaren  M., kam filluar  te  

beje  barazimin e gjendjes ne arkë,  ku  është  konstatuar  se  ka pasur para  te gatshme  700€,  

dhe  është dashur qe te  hapet  kasaforta dhe te barazohet gjendja  këtu arkëtarja  M. është 

paraqitur se  ka pasur  probleme  shëndetësor  dhe të njëjtës  i është  ofruar  ndihma mjekësore  

dhe është ndërpre  me  auditim  por prapë te  nesërmen kam shkuar  ne  auditim  prapë e  kam 

takuar M.  kam  kërkuar me bërë  barazimin e  arkës  kemi filluar   dhe ne përfundim te  

barazimit te  arkës  ditore  M.  prapë  ka filluar me u deklaruar  se  nuk e  ndien veten  mire, 

është  quar është drejtuar  kah banja  dhe  unë kam kërkuar ujë  për te,  dhe prapë ka  shkuar ka 

kërkuar  ndihme mjekësore ne   shtëpinë e  shëndetit.  Unë  kam pritur qe e njëjta  te kthehet  

dhe  gjate  kontrollit te  transaksioneve ditore  kam vërejtur  se  një  pagese  e  cila  është bërë  

nuk ka qene e regjistruar  dhe ne ndërkohe  e kam  thirre  M. i ka  thënë se  a je ne gjendje  me 

vazhduar  e  njëjta me ka  kthyer  përgjigjen se  do te vije edhe pak, e  njëjta me vone është  

paraqitur  por prapë ka  qene e  plogështe  kemi kërkuar  qe e  njëjta  te na jep kodin nuk ka 

dashur me treguar  kodin, atëherë menaxheri i degës  ka lajmëruar përgjegjësinë  ne  Prishtinë,  

dhe  është caktuar  zëvendësi i saj  arkëtari nga  Prizreni  Y.P., ka shkarkuar  kodi i cili mbahet 

ne Qendër ne Prishtinë,  dhe  pas  se  është  njoftuar  zëvendësi i saj  Y.P. me kod është hapur 

kasaforta ne pranin tonë, dhe  ne  këtë rast është  konstatuar  se ne  kasafortë  nuk ka pasur  

mjete  monetare, gjegjësisht është  konstatuar  mungese ne  shume prej  14.200€. Pas kësaj  

janë lajmëruar  përgjegjësit  në Prishtinë  dhe  rasti është  paraqitur ne  polici.  
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  Po  ashtu Gjykata ne  cilësinë e dëshmitarit ka  marrë ne pyetje  Y.S.P. nga Prizreni,  i  

cili ka  deklaruar  se është  punëtor  i  IMF  “ F.“  ne seli ne Prizren  ne vendin e   punës  së 

arkëtarit.  

 

 Në  muajin  Qershor te  vitit  2018,  jam  ftuar nga  Departamenti  i Financave  qe te  

asistoi në  komision  për hapjen e  kasafortës  ne degën e  Rahovecit,  pasi qe   arkëtarja  M.Sh.  

është  paraqitur e sëmurë  dhe  për dy ditë  është shtyrë   auditimi  qe te behet   barazimi i 

gjendjes atëherë nëpërmjet menaxherit te degës ne Rahovec,  pasi qe me parë është  lajmëruar 

udhëheqja në  Prishtinë,  dhe  unë   jam  caktuar  si  arkëtare  zëvendësues  dhe  unë shkoi te  

gjitha degët kur ka nevojë, dhe pasi qe  jam pajisur  nëpërmjet  telefonit me  kodin  dhe  ne 

prani te  menaxherit te degës  si dhe  koleges  nga  Departamenti i  Kontrollit, apo  riskut  kemi 

shkuar ne kasafortë e kam hapur kasafortën  dhe  ne kasafortë  nuk ka pasur  mjete monetare. 

Sipas  rregullës  kasaforta  duhet  hapet  ne prezencën e  menaxherit  apo te  autorizuarit te tij,  

dhe  kodin e kasafortës e dinë  vetëm  arkëtarja.  Dhe pa prezencën e saj  nuk  mund te  hapet  

kasaforta. Çdo here  gjate  hapjes se  kasafortës  duhet te  numërohen  mjete monetare  sa  janë 

ne  kasafortë sa  tërhiqen  apo sa  mjete  deponohen.  Dhe duhet te nënshkruhet nga arkëtarja 

dhe përgjegjësi i degës. Përgjegjësia e barazimit te arkës është ne  përgjegjësi  te  arkëtares  për  

çdo mungese  apo tepricë duhet te dije menaxheri. Për gjendjen e  konstatuar ne arkë  është 

njoftuar  Departamenti  i  auditorëve si dhe  departamenti i financave  si dhe  policia ne  

Rahovec, dhe  kjo është bërë gjersa kam qene unë prezent  aty,  dhe se  ne  arkë  kanë  munguar 

për  afërsisht  mjete  financiar ne shume prej  14.000€.  

 

 Gjykata  ka  marrë ne pyetje ne cilësinë e  ekspertit  financiar  A.B.Sh. i  cili ka  

deklaruar  se  ne baze te urdhërese  se   Prokurorit  është caktuar  ekspert   financiar mbi çështje 

penale  kundër te  pandehurës M.Sh. dhe i ka pasur ne dispozicion materialet qe i ka marrë nga  

Prokurori i Shtetit si dhe pjesën tjetër nga  IMF “F.“, pas  shikimit te  materialeve qe i ka pasur 

ne dispozicion ne dosjen e  prokurorit dhe pas  kontaktit  te  përfaqësuesit te  “F.”  kam 

përpiluar  ekspertizën me shkrim dhe  kjo ekspertize është bazuar ne dokumentacionet qe janë 

ne shkresat e lëndës  dhe atë  procesverbali i mbajtur me rastin e  regjistrimit te  arkës  apo 

trezorit  me  ç rast  sipas  atij procesverbali është konstatuar mungese e mjeteve monetare ne 

trezor (kasaforta) ne shume prej  14.200,10cent,  ndërsa  pjesa  tjetër  e mungesës është  

konstatuar ne baze te  dëftesë pagesave  te cilat  palët kane bërë  ne emër te  kthimit te  kredive. 

Ndërsa  arkëtarja  nuk i ka regjistruar  ne  ditarin e  arkës  andaj këto mjete  nuk  ngarkohet  

arka, edhe  pse  i ka inkasuar  arkëtarja nga  klientët,  për pagesa e  kësteve te kredisë, ndërsa 

për te  njëjta pagesa  ka bërë regjistrim  te  moduli  i portofoli  dhe se këto regjistrime i ka bere  

si mbulesë  fiktive  një ditore  dhe se te  njëjtën dite mbas dite  gjate  përfundimit te  orarit te  

punës  janë fshirë te  njëjta  evidenca. Dhe  sipas  regjistrimit  kane  konstatuar  se  portali i 

pagesa  për 40 klient vlera  totale është ne shume prej  9.77,50€,  dhe  këto  mjete nuk kane  

figuruar në arkë andaj  shuma  e  totalit te  mungesës është 23.977,60€. 

 

 Gjykata ka bërë shikimin e  CD-e, dhe atë  cd-e te  dt.  07.06.2018,   dhe atë prej  orës  

08:46:07 sekonda gjere ne  08:46:20 sekonda, ku ne këtë pjesë shifet  vetëm pjesa e  mbrapsmë  

e  kokës  e këtu te pandehurës ndërsa persona tjerë nuk shihe,  po ashtu është bërë shikimi i 

CD-es  i dt.  08.06.2018,  prej  orës  16:28:37 sekonda  gjere me  16:28:55 sekonda,  po ashtu 

ne këtë pjesë shihet  vetëm pjesa  e mbapme te pandehurës ndërsa persona tjerë nuk shihen,  po 

ashtu është bërë  shikimi i  CD-es,  i  dt. 11.06.2018,  dhe atë prej  orës  08:32:10 sekonda  

gjere me  08:32:46 sekonda  ne këtë pjesë shihet e pandehura   duke  hapur  arkën  ndërsa  

persona tjerë nuk shihen.  
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 Po  ashtu  Gjykata ka lexuar  procesverbalin e dt.  29.06.2018, ku janë  te  shënuar emra  

dhe  mbiemra te klientëve,  numri i kredisë  shuma e paguar, data e  pagesës  ku përmbyllet me 

numrin rendor   34, shumica te nënshkruar nga  M.Sh., përveç ne numrin rendor 32  e   

nënshkruar nga  B.S..  

 

 Gjykata  ka  bërë  leximin e provave materiale  dhe atë  raportin  fillestar  te  incidentit 

te  përpiluar nga  Stacioni  Policore ne Rahovec,  me numër te rastit 2018-EB- 203 te dt.  

14.06.2018,  ka bërë  leximin e  raportit te  oficerit  B.P. te dt.14.06.2018,  ka bërë  leximin e  

raportit  te  auditimit te  brendshëm  te  IMF,  me numër te  rastit   2018-06/14,  te dt.   

22.08.2018,  ka bërë  shikimin e raportit te vendit te ngjarjes si dhe  foto albumit  te  vendit te 

ngjarjes  si dhe  ka bërë  leximin e  ekspertizës  së ekspertit  financiar  A.Sh.,  dt. 15, 16, 17,  

tetor   2018,  ku nga  kjo ekspertize  ne  mendimin përfundimtare te dhëne ne  ekspertin është  

konstatuar  se me rastin e  regjistrimit  mungesa e te  hollave  ne  arkë ka qene ne shume prej  

14.200,10cent,  si dhe  totali i pagesave te pranuar nga  arkëtarja  qe  nuk janë regjistruar  dhe  

nuk janë  futur ne  arkë  ka qene shuma prej  9.777,50€,  dhe se   obligimi i tërësishëm i  

arkëtares për  mungesën në  arkë dhe  pagesave te pa  dorëzuara është ne shume prej  

23.977,60€.  

 

 E  akuzuara  M.Sh.,  ne mbrojtje te vete  ka  deklaruar  se  qe  nga  viti  2010   është  

punësuar ne  IMF F., dhe ka punuar ne  degën e  Rahovecit,  ne vendin e  punës së arkëtares. 

Kompetencat  e  saja  kane qene te  menaxhoi  arkën ta  hapi  kompjuterin , pastaj  se  bashku 

me menaxherin kane shkuar ne  kasafortë   për tërheqjen e te  hollave  apo te  vendosin te  

hollat  nga  pazari ditor pastaj ka filluar me transaksione ditore.  Procedura  për tërheqjen  apo 

deponimin e  te  hollave gjate  lëvizjes ditore ne kasaforta është menaxheri i degës ka qene i 

obliguar qe sa here ka shkuar ne tërheq  apo deponuar te  holla  ne kasafortë te njëjtin 

paraprakisht te njoftoi dhe  i  njëjti  te  vije te me hapi derën e blinduar, e cila derë është  

vendosur viteve te  fundit  dhe pastaj  te me jep  çelësat e  kasafortës  i cili ka mbajtur  ai ne 

zyre  e  për te cilën  çelës  unë nuk kam ditur  se  ku ka qene,  ai ka ardhur i kemi tërhequr  apo 

deponuar te  hollat ne kasafortë, është  mbyllur  kasaforta ne prani te menaxherit  kam shkuar 

te  arka  ditore  dhe i kam numëruar  se  sa  te  holla i kam tërhequr. Për tërheqjen e  mjeteve  

apo deponimin e tyre  kam mbajtur shënime  dhe  atë  për  çdo lëvizje që është bërë prej 

mëngjesit  deri ne  përfundim te  orarit te  punës,  i cili  dokument është quajtur procesverbal 

për pranim dhe dorëzim te te hollave ne kasafortë e i cili  procesverbal është nënshkruar nga  

unë si arkëtare,  dhe  menaxheri  apo zëvendësi  i tij  ku  ai ka munguar. Para se te mbyllet  

proces  i  punës  ne  fund te  orarit  gjithmonë kam qene i obliguar  qe te  barazohem  ne 

prezencën e menaxherit  apo  zëvendësit te tij, dhe te  behet  numërimi  i parave ne arkën ditore 

dhe ne kasafortë dhe atë  për  çdo cent,  dhe përket kemi  përpiluar  dokumentin e  quajtur  

barazim ditore dhe  mujor. Po ashtu ka deklaruar se ka pasur  kontrolle e  brendshme me dt.  

14.06.2018, dhe  atë ditë ka qene e sëmurë ka kërkuar  ndihme mjekësore,  e  po  ashtu një ditë 

përpara me  13.06.2018,  nuk ka qene  mire me shëndet  e ka humbur  vete dije dhe i kam 

kërkuar  qe te me  zëvendësoi  dikush  dhe nuk është gjetur  zëvendësimi dhe me dt.  

14.06.2018,  është bërë  kontroll e  brendshme  dhe atë pa prezencën time. Ku është  hapur  

kasaforta  nga  arkëtari  zëvendësues  kolegu Y.P., auditorja  E.M.,  si dhe  menaxheri i degës  

B.Zh.. Nuk dije  se  si ka  ardhur   deri te   mungesa e te  hollave ne kasafortë ne  shume prej  

14.200€  nga  se  kasaforta  nuk ka qene  digjitale  dhe  kodi është prishur  me rrotullimin e  

rrotës,  dhe  shpesh here  unë  nuk e kam prishur kodin, e  kam lëne ne  zero,  dhe ketë e kam 

lëne ne  besim. Çelësin e derës  se  blinduar  si dhe  çelësin e  kasafortës  e ka pasur menaxheri  

dhe  zëvendësi i tij, dhe  pas konstatimit  te mungesës  unë kam qene  e  stresuar kam qene  me 

ndikim te  medikamenteve  dhe me dt.  15.06.2018,  kam dhënë  deklarate ne polici,  dhe  kam 

pranuar  te gjitha  veprimet  duke e marrë përgjegjësinë mbi vete, nga se ne  polici, më është 
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thënë se nëse e pranoi veprën do te kem  lehtësira  dhe  do te  me  lejnë ne procedurë te  

rregullt. Po  ashtu kam dhënë  deklaratë edhe ne  prokurori,  pas 1 muaj  apo 1 muaj e diçka  

dhe këtë  deklaratë  e  kam dhënë pa prezencën e  mbrojtësit  dhe unë ne  këto  çështje nuk kam 

pasur  përvojë,  dhe  aty kam pranuar te gjitha  veprimet. Ka  pohuar  se  kasafortën  pa  e 

dhënë   kodin ajo  nuk ka mundet te  hapet mirëpo  ajo shpesh e ka  lenë  kodin e  pa prishur  

dhe sigurisht dikush atë e ka përdor dhe nuk dine se  si i ka dalur mungese e atyre mjeteve. Ne  

pyetje te  parashtruar nga   këtu  Prokurori i shtetit dhe  Trupi Gjykuese  se pse ne  deklarata  e 

dhënë ne  Polici dhe  Prokurori  keni pranuar te gjitha  veprimet  e  akuzuara ka deklaruar  se  

është e  vërtet  se  unë i kam marrë ato te  holla,  shuma nuk i kujtohet   dhe  unë  herë pas here 

i kam marrë  dhe  kam menduar qe ti ktheje  por  pa pritma s  i ka ardhur  kontroll e  befasuese 

me dt.  13.06.2018, por ne seancën e  shqyrtimit kryesore te gjitha i ka  mohuar. Duke  

deklaruar se  nuk ka  qene ne gjendje  te mirë shëndetësore,  ka qene nen stres  dhe nen  ndikim 

te medikamenteve.  

 

  Mbrojtësi i te akuzuarës M.Sh. av. N.D. ne  fjalën e tij  përfundimtare  deklaroi: pas  

rikyqjes sime  si mbrojtës  ne këtë  çështje penale, ka  konstatuar  qe Gjykata i ka administruar 

te gjitha provat e  propozuara nga palët  si provat materiale dhe  formale  po  ashtu dhe  e 

pandehura ka dhënë  mbrojtjen e vete,   e te cilës  mbrojtje  Trupi  Gjykuese  duhet ti fali 

besimi për  shume arsye. Gjate  fazës se hetimeve  i kane  parapri  shume pa rregullsi  dhe këto  

pa rregullsi është fshirë te  evidentohet me ndonjë vendim  eventual te  Gjykatës.  E pandehura   

fillimisht ne  polici  gjate  intervistimit ka  pohuar te gjitha  fakte  qe  e ngarkojnë  por gjate 

mbrojtjes se  saj e pash se  ato  kane te bëjnë me tepër  nga  shqetësimi  qe ka pasur   dhe 

premtimi qe  ju ka  ofruar  para  se me ardhë  mbrojtësi i saj  i caktuar  sipas detyrës zyrtare ne  

polici e  kjo ne  shkëmbim ne një lirim te  procedurës së rregullt. Tujë  u nis nga praktika  e 

përditshme te  përfaqësimeve ne  polici  nuk janë te  paktën e  rasteve qe  hetuesit  veprojnë  ne 

këtë mënyrë   jo për te  dëmtuar te  pandehurin   por me qellim te  lehtësimit te  punëve te   veta  

administrative. Nuk kemi te dhëna  te  mjaftueshme se  e njëjta është  këshilluar se duhet  pa 

tjetër te ketë mbrojtës,  Prokurori ka  shfrytëzuar një  mundësi  ligjore duke u nisur nga  te 

dhëna nga  policia  për një marrëveshje për pranim te  fajësisë  dhe  pavarësisht nga  fakti qe  e 

pandehura është përgjegjës  apo jo, e ka pranuar  atë  ofertë  e për fat  te keq  marrëveshja  nuk 

është nënshkruar nga  subjekti tjetër ne  prokurori  dhe ka  mbetur e pa  arritur. Pas  këtyre  

dështimeve  nuk është  fajtor e pandehura por  janë pjesëmarrësit ne procedurë.  E  sidomos  

mungesa  e  mbrojtjes  gjate  procedurës se hetimeve, ku e pandehura gjate tere procedurës nuk 

ka pasur mundësi ti kundërshtoi fakte  qe i vihet ne barrë, ashtu qe  mbrojtja e saj nuk i lëne  

përshtypje te mira para  trupit Gjykuese.  Ndoshta  sepse ka pohuar vetëm me një  faze ndërsa 

ne  fazën tjetër  jo. E  gjithë kjo është pasojë te  akte reve tjera ne procedurë dhe  jo vetëm e  

pandehurës. Për mbrojtjen nuk  është  kontestues  fakti se kane munguar  shuma e te  hollave, 

është  kontestuese  sidomos pjesa tjetër e te  hollave qe janë marrë nga  arka  sepse provat qe  

janë administruar  sidomos  dëgjimi i dëshmitareve gjate  shpjegimit te  procedurës te hapjes   

mbylljes se  arkës  mbajtës se  shënime,  barazimin  kane lenë  shume  dilema  qe  nuk  e  

përjashtojnë  mundësinë ka  mundur  dikush te  kyçet  në këto pa rregullsi  dhe ti terhjek te  

hollat,  unë do ti referohesha një  pjese te  deklaratës së dëshmitarit  ku i njëjti  ka pranuar  ne 

dëshminë e  tij qe ka pasur raste qe nuk kane mbajtur shënime, apo ju ka besuar te dhënave  siç  

ju ka shpjeguar  e pandehura, ndërsa janë persona  zyrtar  dhe këto lëshime nuk është dashur te 

behën,  sidomos këto lëshime janë bere për një periudhe  bukur te gjate  kohore,  po ashtu është 

një dilemë tjetër që ka pasur mundësi  te  hynë edhe persona trete  çelësin e ka  mbajtur 

menaxheri ne zyre, zyra ka qene e  hapur,  çelësi ka qene ne  fijokë, kodin e ka ditur  vetëm e 

pandehura, dhe nuk përjashtohet  mundësia  qe  kasaforta  se paku  është hapur  dy here  ne 

ditë, dhe e  njëjta  ka pasur mundësi  te mbetet ne  pozitën  si është hapur.  Dhe  unë  shoh  se  

këtu nuk janë bërë hetime te mirëfillta nga  se  e pandehura ka pohuar  se sistemi  i hapjes se  
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kasafortës  nuk ka qene digjital  por kasaforta është hapur ne mënyrë  mekanike me rrotullimin 

andaj  dhe nga  deponimet e dëshmitareve  ku është vërtetuar  dhe  për këtë  ka pasur  mundësi 

te kenë qasje edhe personat tjerë ne bashkëpunime me te pandehurën. Periudha e mungesës se  

mjeteve është periudha  6  mujore,  dhe  dilemë tjetër është  ngritur  edhe rreth  ekspertizës  

financiar  dhe unë  kam kërkuar  qe te  angazhohet  ekspert  tjetër  dhe ne  si mbrojtje  kemi 

angazhuar  ekspertin  financiar  dhe kemi  vërejtur  disa pa qartësi  ku  ka dilema  rreth  ditarit 

te  arkës me krahasim me gjendjen e  librit te  arkës, parasë së  gatshme ne arkë,  ku potencohet  

se me dt.  14.06.2018,  ne arkë ka pasur  15.197,85 €,  ndërsa  nuk kemi te  dhëna te 

mjaftueshme  se sa  ka qene  gjendja  e arkës  ne  fillim te ditës së fundit, pasi qe  përket nuk 

kemi shënime, e ky  konstatim i ekspertit  ka  mbështet edhe ne dëshminë e dëshmitarit  qe ka 

deklaruar qe nuk kemi mbajtur shënime  sidomos ne mëngjes. Po ashtu  kemi edhe një  dilemë  

tjetër  eksperti  ka ngritur  dilemën se ditari i arkës i dt.  14.06.2018,  mos është lëshuar ndonjë 

kredi. Po  ashtu  stafi  nuk ka mbajtur shënime me rregull  mbi shumen e tërhequr dhe dikush 

nga stafi ka mundur te  keqpërdor këtë  situatë. Andaj nga  këto  lëshime te  cekura  si me lartë 

Gjykata duhet  ti interpretoi  ne favor te te pandehurës  dhe te merr një vendim e  favorshëm 

për te pandehurën. E lus  trupin  Gjykuese  duke i marrë parasysh te gjitha rrethanat  te natyrës 

personale te pandehurës është hera e parë qe  ndeshet me  ligjin,  pastaj sipas te dhënave qe 

janë bere nga  stafi i bankës  e njëjtë  është vlerësuar përformancë me  notën maksimale, andaj 

kjo  aktakuzës  e ngritur krijon dilema  se  këtu  e pandehura  nga  dikush është manipuluar.  

 

 Pas  përfundimit  te  seancës se shqyrtimit kryesore  komunikimi i aktgjykimit është  

lenë qe te  behet me dt.  02.08.2019, e pandehura  me dt. 31.07.2018,  i është drejtuar  Gjykatës  

me parashtrese ku ne këtë parashtrese ka njoftuar  Gjykatën se  pas  daljes nga  Gjykata  ka 

kërkuar  nga  mbrojtësi  sqarime  shtese ku i mbrojturi i saj  ka njoftuar  Trupin Gjykuese se e 

pranon  fajësinë  ashtu siç është e  pandehur ne aktakuzë, ka shprehur keq ardhjen për veprimet 

e saja dhe ka  marrë  për  obligim  për zhdëmtimin e te  dëmtuarës  për shumen e te  hollave qe  

i  është shkaktuar  dëm IMF,  duke kërkuar  qe ti shqiptohet një dënim  me kusht  dhe dënim 

me te  holla, por e njëjta nuk ka  prezantuar ne seance gjate  komunikimit te aktgjykimit. Andaj 

Trupi Gjykuese nuk e ka pranuar  fajësinë ne ketë  faze te procedurës. 

 

 Pas  mbajtjes  se  shqyrtimeve  gjyqësore  dhe  administrimit te  provave  si dhe  

vlerësimit te  tyre  një nga një  dhe  ne lidhshmëri me provat tjera,  komform nënti  361   te  

KPPK-se   Trupi Gjykues ka vërtetuar këtë  gjendje  faktike: 

 

Se ne periudhën  kohore  prej  Janarit t e  vitit  2018, gjere me dt.  14.06.2018,  ne  

cilësinë e  personit  zyrtare  - arkëtarë  ne  IMF “ F.“  ne  degën e  Rahovecit, me qellim te  

përvetësimit te   kundërligjshëm te  dobisë pasurore  për  vete ka përvetësuar  pasurinë e cila  i 

është besuar  për shkak te detyrës  ku ne atë mënyrë qe prej  arkës  ka marrë  shumen e te  

hollave te  gatshme  ne vlere prej  14.200€ (  katërmbëdhjetë  mije e  dyqind)€,  ashtu qe  e  

njëjta  ka pasur  pasvordin e kasafortës ku i ka marrë ato te holla  ne mënyrë sukseseve  me 

qellim te përfitimit te  kundërligjshëm  te  dobisë  pasurore,  po  ashtu  ajo ka përvetësuar  

pagesat  e  ratave  te  kredive   te   40  klientëve  ne shume   totale  prej  9. 777,50€,  dhe te  

njëjtat  pagesa  nuk i ka regjistruar  dhe  nuk janë  futur ne arkë, dhe  shuma e   përgjithshëm e 

te  hollave te  cilat ne mënyre te  kundërligjshëm i ka përvetësuar  arkëtarja  M.Sh.  nga  IMF   

“ F.“  është  shuma  prej  23. 977,60€( njëzet e  tre mije, e  nen qind  e  shtatëdhjetë  e  shtate e  

gjashte dhjete cent )€. 

 

Kjo  gjendje   faktike  është  vërtetuar  nga  dëgjimi i dëshmitareve  te  propozuara  nga  

Prokurori  i Shtetit  si ne  aktakuze  si dhe  dëshmitarët  te  propozuar nga  mbrojtja, nga  

ekspertiza e  ekspertit  financiar  A.Sh., te  përpiluar ne  forme te shkruar  e te cilën ekspertize  
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e ka mbrojtur  ne seancën e shqyrtimit kryesore,  leximit te provave materiale auditimit te  

brendshëm  te  përpiluar nga  IMF  “F.“, me  numër   2018-06/14  te  dt. 22.08.2018, nga  

mbrojtja  e te  akuzuarës M.Sh. e  dhënë  ne  Stacionin  Policore ne Rahovec,  me dt. 

15.06.2018,  ne  prani te  mbrojtësit  av. I.K., e  cila  ka  pranuar  veprimet  inkriminuse   duke  

treguar se   nga  kasaforta ka marrë  në mënyrë  sukses ivë nga   300-  400€,  me pas ka  

vazhduar  te merr shpesh    dhe ka marrë   shumen me nga  500€  dhe herën e  fundit ka  marrë 

me dt. 13.06.2018,   dhe  këto  para qe i ka marrë   i ka kryer  nevojat  për veti dhe ka   

llogaritur qe me marrë  një  kredi ne  NLB   dhe ti ktheje këto te  holla ne kasafortë. Kur i ka 

ardhur  kontroll  me dt.  13.06.2018  është  alivanosur  pasi qe  i është ngritur  tensioni  dhe  ka 

kërkuar  ndihme  ne  QKMF-e ne  Rahovec  dhe te nesërmen prape me dt.  14.06.2018,  ka  

kërkuar ndihme mjekësor  nga  se  i ka ardhur prape  kontroll  dhe  ne ndërkohe i ka  ardhur 

burri dhe e  ka  marrë dhe  kane shkuar ne shtëpi ne  Prizren,   dhe  po atë  dite është larguar 

nga  shtëpia me automjetin e saj  dhe ka  ikur për ne  Shqipëri,  ku ka ndenjur  deri me dt.  

15.06.2018. Pasi qe  është  qetësuar  dhe  se  bashku me  burrin është paraqitur ne  Stacionin  

Policore ne  Rahovec  dhe ka deklaruar  se  e ndjen veten  fajtore për   mungesën e mjeteve,  po  

ashtu ka   deklaruar se  ajo e vetmja  e ka pasur  pasvordin e  kasafortës dhe kurrkush nuk ka 

mundur te  hapi kasafortën pa  prezencën e  saj. 

 

Po ashtu këtu  e  akuzuara  ne  mbrojtje te vete  qe ka dhënë ne  prokurori  pa prezencën 

e mbrojtësit  me dt.  19.07.2018, e  njëjta  ka  pohuar  se  është  e  vërtete  qe  ajo i ka marrë  

ato te  holla  shuma   e te cilave  nuk e  dijë  saktë,  e  njëjta  edhe me herët ka marrë   dhe  i ka 

kryer  ashtu  ka dashur te  beje prape  por  papritmas i ka  ardhur  kontroll e  befasueshme me 

dt.  dt.  13.06.2018, dhe ne ato momente është sëmur, po ashtu  kontroll është përsëritur me dt.  

14.06.2018,  dhe prapë  është sëmur,  dhe  nga  stafi i bankës është bere  kontroll me  arkëtare  

zëvendësues  kolegu i saj  Y.P..  Po  ashtu ka deklaruar  se  kasafortën  çdo here  e ka hapur me 

menaxherin  B.Z.  apo zëvendësin e tij B.S., dhe ka  pranuar  qe  ajo e vetmja  e ka ditur  kodin,  

po  ashtu ka pranuar s e  këto te  holla i ka marrë gradualisht   duke i marrë  nga 400, 500€  

gradualisht  duke i  shpenzuar. Po ashtu ka pranuar  flete pagesat  qe i ka pasur ne shtëpi,  i ka 

dhënë  burrit  qe  ti dorëzoi ne  “F.“.  

 

Edhe nga deklarata e dëshmitarëve B.Zh. dhe B.S.,   përgjegjësi  i  Degës  së Rahoveci, 

dhe ndihmësi i tij,  është  vërtetuar   gjendja  si ne dispozitiv te  akuzës, nga  se  këtu e  

akuzuara  e vetmja  e ka pasur  kodin  e kasafortës  dhe  kurrkush nga  stafi i bankës  nuk ka 

pasur  mundësi  qe te ketë  qasje  ne  kasafortë  pa prezencën e te  akuzuarës , është  vepruar   

sipas  rregulla te  brendshme te bankës   kasaforta është hapur  ne prezencën e menaxherit apo 

ndihmësit te tij,  po çdo here  këta  e kane pasur te  kthyer  shpinën mbrapa  kur është hapur  

kasaforta,  për  deponim  apo tërheqjen e te hollave,  dhe  çdo  here është mbajtur  

procesverbali  mbi gjendjen  e  arkës  dhe gjendjen e  kasafortës  dhe  atë ne  baze  ditore,  po 

ashtu vendi ku ka qene  kasaforta  ka qene  i mbuluar me kamera e te cilat  inqizime janë 

shikuar ne seancën e shqyrtimit  kryesor,  ku është  vërtetuar qe  e  akuzuara M. ka pasur qasje 

ne kasafortë.  

 

Po  ashtu nga  dëgjimi  i dëshmitares E.M.   e  cila  ka bërë  kontroll  me  dt.  

13.06.2018, dhe  14.06.2018,  pasi qe  e  akuzuara  është  paraqitur  si e  sëmur  nuk ka dashur 

qe te  jep kodin i  njëjti kod është  siguruar nga Qendra  ne mënyrë zyrtare dhe është caktuar 

arkëtari  zëvendësues dëshmitari Y.P., i cili është  pajisur me kodin  dhe ne prezencën e 

auditorit te kontrollit te brendshëm   dhe  menaxherit  B.Z.  ku është  hapur  kasaforta  është  

konstatuar  se  një kasafortë nuk ka mjete monetare  kane munguar  mjete  ne shume prej 

14.200€  përket gjendje  është  njoftuar   Qendra  ne  Prishtine e  po  ashtu dhe  Stacioni  

Policore ne  Rahovec,  dhe  është  iniciuar  procedura  kundër te  akuzuarës  M.  dhe  pas kësaj 
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nga ana e IMF është bërë  auditimi i brendshëm ne degën e  Rahovecit  ku është  përpiluar  

raporti  i brendshëm  i auditimit  2018/06-14,   te dt.  22.08.2018, ku janë  paraqitur prova e  

barazimit te parasë  së gatshme nga  kontroll e brendshme, procesverbali  i  fletëpagesave te 

pranuara nga  arkëtarja M.Sh., flete  pagesat e përvetësuara  nga M.Sh., kopjet e  skanuara te  

flete pagesave   manualë  t e pranuara nga  klientët , transaksione  ditore  dhe  flete pagesat  

manuale   te  gjitha këto te dokumentuara ne prova materiale po ashtu nga ekspertiza e ekspertit 

financiar A.Sh. dhe atë nga mendimi i tij përfundimtare  është  konstatuar  se  me rastin e  

regjistrimit  te bere  ne  kasafortë te  akuzuarës  i kane munguar  shuma prej  14.200,10 €,  

ndërsa  totali i pagesave te pranuara  nga   arkëtarja  e qe nuk janë regjistruar  dhe nuk janë  

futur ne  arkë është ne shume prej  9.777,50€,  dhe se obligimi i tërësishëm  i arkëtares  për  

mungese ne arkë   dhe kasafortë  dhe ndalesa  te  pagesave te pa  dorëzuara  është ne shume 

prej  23.977,60€.  

 

Trupi Gjykuese ka  refuzuar  kërkesën e  mbrojtjes  për  angazhimin e  ekspertit  tjetër  

me qellim te  plotësimit te  ekspertizës  financiare  nga  se  ky  propozim i mbrojtjes ka qene i 

pa  bazuar e me qellim te prolongimit te  procedurës  nga  se nga dëshmia e ekspertit  financiar 

A.Sh.,  e  përpiluar ne  formë  te  shkruar  e te mbrojtur ne seancën e shqyrtimit kryesore  ne 

mënyrë  bindëse  dhe te  kjartë është  vërtetuar  gjendja  faktike  si ne dispozitiv te  akuzës, i 

cili ne mënyrë te  detajuar i ka përshkruar te gjitha veprimet duke u bazuar ne dokumentacionin 

e bankës  si dhe  provave  materiale qe i ka pasur ne dispozicion  andaj  trupi Gjykuese  i ka 

falur  besimin e  plote  kësaj ekspertize nga  se  e njëjta  ekspertizë  bazohet  edhe nga  dëgjimi  

i dëshmitareve te  cekur si ne  këtë aktgjykim.  

 

Sipas  bindjes se  Gjykatës  deklarata e te akuzuarës  M.Sh. e dhëne gjate  shqyrtimit  

gjyqësor ne  kuptim te  mbrojtjes është tërësisht e  orientuar ne drejtim te ikjes  nga  

përgjegjësia  penale dhe  tezen e  mbrojtjes tani e akuzuara ne shqyrtimin gjyqësor  e ka bazuar  

ne  pretendimin se  krejt çka kishte deklaruar ne  fazën e me hershme e  kishte  dhënë  duke 

qene  ne  gjendje  te pa vete dijshme, duke  i premtuar se do te kaloi me lehte  nëse e pranon  

fajësinë,  mirëpo mbrojtja e tij është ne  kundërshtim me te  gjitha prova e administruar gjate  

shqyrtimi gjyqësor.  

 

Mirëpo  Gjykata  kësaj  mbrojtje nuk  i ka  falur  besimin nga  se  e njëjta  mbrojtja 

është me  qellim te  shmangies se  përgjegjësisë  penale.  

 

Andaj  Gjykata  konsideron se ne rastin konkrete se  për tej  çdo dyshimi te  bazuar  

është  vërtetuar plotësisht gjendja  faktike si ne dispozitiv te këtij aktgjykimit,  përkatësisht  se 

ne veprimet  e te   akuzuarës  manifestohen  elemente  te veprës  penale te  përvetësimit ne  

detyre nga  neni  425  prg  2  lidhur me prg  1  te  KPRK-se,  nga  se  këtu  e  akuzuara  ka  

përvetësuar  pasuri  e huaj te  luajtshme  e  cila i është besuar  duke  përvetësuar  me qellim te  

përfitimit te  kundërligjshëm  e cila i është besuar  për shkak te detyrës ne cilësinë e arkëtares 

duke  përvetësuar te  hollat  te  cekur si në dispozitiv te  aktakuzës.   Dhe  kjo vepër është kryer  

me elemente  te  cilësuara nga  se  dobia  pasurore  e  përvetësuar  është ne  shume prej  

23.977,60€, e për  te cilën veprën penale  e akuzuara është penalisht përgjegjëse dhe është 

ndëshkuar si ne dispozitave te këtij  aktgjykimi. 

 

 Me  rastin e shqiptimit te dënimit  ndaj te   akuzuarës  M.Sh. ,  Trupi Gjykuese  ka  

marrë  për bazë  te  gjitha  rrethanat  qe ndikojnë ne  llojin dhe  lartësinë e dënimit  sipas  nënti  

73  dhe  74   te   KPRK-se,  ne këtë  aspekt  si rrethane  lehtësuese  ka marrë  parasysh  sjelljen 

korrektë  te  akuzuarës  ne shqyrtim  gjyqësor , është  mbajtës  e vetëm  e familjes  nene e  dy  

fëmijëve te  moshës  jo madhore,  me herët nuk ka qene  e gjykuar,  ndërsa  Trupi  Gjykuese  
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nuk ka  gjetur ndonjë  rrethanë renduese  për te  akuzuarën  andaj te  njëjtës  i ka shqiptuar 

dënimin  minimal  te  paraparë me Ligj,  ne  kohëzgjatje prej  1  një) vite,  dhe  dënim me  

gjobe ne shume prej  1.000 (një  mije)€,   i cili dënim është harmoni ne peshën e veprës penale 

dhe  shkallen e  përgjegjësisë penale, dhe  me  dënimin e   shqiptuar   burg  dhe gjobe  do te 

arrihet qëllimi i dënimit i parapare me dispozitat e nënti  41 te KPRK-se,  i  cili  konsiston  ne 

parandalimin  e të  akuzuarës  nga kryerja  e veprës penale ne te  ardhëm  dhe te  beje  

rehabilitimin e  saj  te  parandaloi persona tjetër nga kryerja  e veprës penale  dhe   te  shpreh 

gjykimin  shoqërore për vepër penale, ngritjen e  moralit  dhe  forcimit te  detyrimit për 

respektimin e  ligjit.  

 

Vendimi  mbi obligimin e  te pandehurës  qe  te  dëmtuarës IMF  ti  kompensoi  dëmin 

e  shkaktuar  ne shume 23.977,60€.  Bazohet ne   dispozitat e nënti  463  prg  1 lidhur me prg 2 

te  KPPK-së.  

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale  dhe ne emër te paushallit gjyqësor 

bazohet ne dispozitat e nenit 450 par 3 të KPPK-se, ndërsa  lidhur me taksen  për  

kompensimin e   viktimave te  krimit  bazohet ne nenin 39  prg 3  nen prg  3.2  te  Ligjit  për  

kompozimin e  viktimave te krimit.  

 

  Nga aresyrat e cekura me larte dhe me zbatimin e neni 365 par. 1 te KPPK-se është 

vendosur ne  dispozitave te këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË,- Departamenti  për Krime të Rënda   

PKR.nr. 58/2018 dt. 15.08.2019 

 

 

Sekretare  Juridike       Kryetari i trupit gjykues 

Bute Ramosaj        Shaqir Zika 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund te  parashtrohet ankesë, nëpër mjet 

kësaj Gjykate për Gjykatën e Apelit ne Prishtine  ne afati prej 15 ditëve  nga dita e pranimit te 

aktgjykimit. 
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