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Numri i lëndës: 2021:030968 

Datë: 30.11.2021 

Numri i dokumentit:     02454304 

              P.nr.32/21 

 

        GJYKATA  THEMELORE GJAKOVË DEGA MALISHEVË/ Departamenti i 

Përgjithshëm- Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lulzim Paçarizi, me sekretaren juridike 

Behije Karaçica, në çështjen penale ndaj të pandehurit I. K. nga fsh.Ll., Komuna e Malishevës, 

për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 të KPRK-

së, sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm  

PP/II.nr.160/21 të datës 12.02.2021, në bazë të nenit 358 par. 1, nën par. 1.3  të KPPK dhe nenit 

15 pika 1 të Ligjit Mbi Ndërmjetësimin 06/L-009, me datë 30.11.2021, mori dhe përpiloi këtë: 

 

A K T V E N D I M 

  

I. APROVOHET marrëveshja për ndërmjetësim, e lidhur në mes të pandehurit I.K. 

dhe të dëmtuarës K.-Gj., në objektin e Gjykatës Themelore në Gjakovë-Dega 

Malishevë,  me numër të referencës Nd.nr.60/21 të dt. 26.11.2021. 

 

II. HUDHET Aktakuza e Prokurorisë Themelore në Gjakovë/Departamenti i 

Përgjithshëm PP/II.nr.160/21 të datës 12.02.2021. 

 

 

III. PUSHOHET procedura penale për të pandehurin I. K., i lindur më dt...., nga fsh.Ll., 

Komuna e Malishevës, me nr.personal ..., shqiptar – shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

- për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1  

të KPRK-së. 

 

IV. Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj 

gjykate. 

                                      

A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën PP/II.nr.160/21 

të datës 12.02.2021, ka akuzuar I. K. nga  fsh. D., Komuna e Malishevës, për shkak të veprës 

penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin gjyqësor me 25.11.2021 në të cilën kanë prezantuar prokurori i 

shtetit Enis Gashi si dhe i pandehuri I. K..  
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Me propozimin dhe pajtimin e palëve, ku  i  akuzuari I. K., ka kërkuar që kjo çështje të zgjidhet 

përmes procedurës së ndërmjetësimit, si dhe i përfaqësuesja e të dëmtuarës  K., A. M. ka dhënë 

pëlqimin përmes telefonit  që kjo çështje të referohet në procedurën e ndërmjetësimit  dhe pas 

dhënies së  mendimit dhe pajtimit edhe nga prokurori i shtetit, gjykata me aktvendim pranoj 

propozimin e palëve  dhe  këtë çështje penale juridike  konform ligjit për ndërmjetësim dhe 

KPPRK-së e zhvilloj në procedurën e ndërmjetësimit. 

 

Me datë 26.11.2021, në  objektin e Gjykatës Themelore në Gjakovë, dega në Malishevë është 

lidhur marrëveshja me nr. të referencës së ndërmjetësimit Nd.60/21 për zgjidhjen e 

ndërmjetësuar ndërmjet të akuzuarit dhe palës së dëmtuar.  

 

Gjykata pas shikimit dhe vlerësimit të marrëveshjes për ndërmjetësim, konstatoj se palët pa 

ndonjë kërcënim dhe me vetë dëshirë kanë shprehur gatishmërinë që kjo çështje të zgjidhet me 

ndërmjetësim dhe nuk kanë kontestuar asnjë nga pikat e marrëveshjes së ndërmjetësimit, andaj 

gjykata vendosi që ta aprovoj marrëveshjen si  të bazuar. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësorë, u 

mor konform nenit 454 par.1 të KPPK-së. 

 

Andaj, duke u bazuar në provat si më lart dhe në bazë të nenit 358 par. 1, nën par. 1.3, të KPPK 

dhe nenit 15 pika 1 të Ligjit mbi ndërmjetësimin 06/L-009, vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

    

 

GJYKATA  THEMELORE GJAKOVË DEGA MALISHEVË 

Departamenti i përgjithshëm- Divizioni Penal 

P.nr.32/21, datë 30.11.2021  

 

 Sekretare juridike                                                                         Gjyqtari i vetëm gjykues 

   Behije Karaçica                                               Lulzim Paçarizi 
 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesë. 

 

                             

 

 


