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Numri i lëndës: 2021:106461 

Datë: 19.11.2021 

Numri i dokumentit:     02419615 

 

                                                                                                                    P.nr.271/21 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

  GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm, 
Gjyqtarja Diana Sina, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në lëndën penale kundër të akuzuarit 

G. Z. nga Gjakova, për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve në vazhdimësi, nga neni 314 

par.6 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 77 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës të Prokurorisë 

Themelore në Gjakovë, me numër PP/II.nr.679/2021, të datës 28.05.2021,pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar me datën 11.11.2021, në prezencën e Prokurorit të shtetit Anton Hasanaj, të 

akuzuarit, të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt.19.11.2021,përpilo këtë: 

 

                               A K T GJ Y K I M 

 
   I akuzuari G. Z., nga i ati S., e ëma Z., e gjinisë B., data e lindjes . . ., në  Gjakovës, ku 

edhe tani banon në rrugën “. . ., i martuar baba i tetë fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, i pa 

punë, i gjendjes së dobët ekonomike- realizues i ndihmave sociale, shqiptar - shtetas i Republikës 

së Kosovës, me numër personal: . . . 

                                                        Ë sh t ë      f a j t o r e: 

 

              Sepse:  

 

               I. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.30.03.2020 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në rr.”. 

. .”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit nga punëtorët e autorizuar te K.-Distriktit ne Gjakove, është 

konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me numër 32597530 përmes kabllos 2x16 mm 

është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk 

është regjistruar, me ç’rast të dëmtuarës K.-distrikti në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 

113.76 €. 

 

              II. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.22.04.2020 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në rr.”. 

. .”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit nga punëtorët e autorizuar te K.-Distriktit ne Gjakove, është 

konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me numër 32597530 përmes kabllos 2x16 mm 

është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk 

është regjistruar, me ç’rast të dëmtuarës K.-distrikti në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 

48.44 €. 
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           III. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.26.05.2020 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në rr.”. 

. .”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit është konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me 

numër 32597530 përmes kabllos 2x16 mm është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë 

veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’rast të dëmtuarës K.-distrikti 

në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 71.65 €. 

 

             IV. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.29.06.2020 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në rr.”. 

. .”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit është konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me 

numër 32597530 përmes kabllos 2x16 mm, është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë 

veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’rast të dëmtuarës K.-distrikti 

në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 71.59 €. 

 

          V. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.12.08.2020 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në rr.”. . 

.”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit është konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me 

numër 32597530 përmes kabllos 2x10 mm, është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë 

veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’rast të dëmtuarës K.-distrikti 

në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 92.62 €. 

 

         VI. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.29.08.2020 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në rr.”. . 

.”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit është konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me 

numër 32597530 përmes kabllos 2x16 mm, është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë 

veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’rast të dëmtuarës K.-distrikti 

në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 29.49 €. 

 

        VII. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.07.11.2020 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në rr.”. . 

.”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit është konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me 

numër 32597530 përmes kabllos 2x16 mm, është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë 

veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’rast të dëmtuarës K.-distrikti 

në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 147.55 €. 

 

        VIII. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.25.01.2021 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në rr.”. 

. .”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit është konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me 

numër 32597530 përmes kabllos 2x16 mm, është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë 

veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’rast të dëmtuarës K.-distrikti 

në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 42.13 €. 
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               IX. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.29.02.2021 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në 

rr.”. . .”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit është konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me 

numër 32597530 përmes kabllos 2x16 mm, është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë 

veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’rast të dëmtuarës K.-distrikti 

në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 44.24 €. 

 

              - me çka ka kryer veprën penale të vjedhje e shërbimeve në vazhdimësi, nga neni 314 

par.6 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 77 të KPRK-së. 

 

               Gjykata në bazë të nenit 4, 17.par.1, 38, 39, 40, 43, 69, 70 dhe nenit 314 par.6 lidhur 

me par.1 e lidhur me nenin 77 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPK-së, i shqipton: 
 

                                                              DËNIM ME GJOBË: 
 

  Dënim me gjobë në shumë prej 300.- €( treqind)euro, të cilin dënim është i detyruar që 

ta paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

 

              Nëse personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, Gjykata në bazë të 

nenit 43 par.3 të KPPK-ës, dënimi me gjobë do ta zëvendësoi me dënim burgu në kohëzgjatje  

prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, duke llogaritur çdo ditë të qëndrimit në burgim nga 20.oo-

€.(njëzet) euro, të gjobës. 

 

              Shpenzimet e procedurës penale bien në barrën e mjeteve buxhetore të Gjykatës. 

                 

               E dëmtuara K. - Distrikti në Gjakovë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil. 

A r s y e t i m 

 

 

            1.Ecurija e procedurës penale 

 

   Prokuroria Themelore në Gjakovë, pranë kësaj gjykate, ka parashtruar aktakuzën 

PP/II.nr.679/2021, të datës 28.05.2021,  kundër të akuzuarit G. Z. nga Gjakova, për shkak se ka 

kryer veprën penale vjedhje e shërbimeve në vazhdimësi, nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 e 

lidhur me nenin 77 të KPRK-së, duke propozuar gjykatës që i njëjti të shpallet fajtore dhe të 

dënohet sipas ligjit. 

 

              Gjyqtarja e vetme gjykuese për këtë çështje juridike penale ka caktuar shqyrtimin 

fillestar me dt.11.11.2021.Pas leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit, I akuzuari G. Z. lidhur 

me fajësinë deklaron, se e pranon fajësinë për veprën penale me të cilën ngarkohem ashtu siç 

është përshkruar në dispozitivat e aktakuzës, për të cilën vepër jam penduar pa masë, por premtoi 

se në të ardhmen nuk do të përsërisë të njëjtën, kam filluar të kompensoi dëmin e shkaktuar të 

dëmtuarës dhe atë pjesë pjesë, sepse nuk kam kushte ekonomike që dëmin ta paguaj menjëherë, 

shton se jam në gjendje të dobët materiale, jam i pa punë, jam realizues i ndihmave sociale dhe 

prezantoi gjykatës kartelën e ndihmave sociale të datës së lëshimit 24.05.2019 e që është e 

vlefshme gjer me dt.30.04.2022, gjithashtu i prezantoi gjykatës marrëveshjen për pagesën e 

borxhit ndaj K.-it e dt.25.06.2021, andaj i propozoi gjykatës që të merr parasysh rrethanat e lartë 

përmendura me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së dënimit.                



 Numri i lëndës: 2021:106461 
 Datë: 19.11.2021 
 Numri i dokumentit: 02419615 
 

4 (8)  

   
2
0
2
1
:1
0
6
4
6
2

 

                  

               Duke u deklaruar lidhur me mendimin lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, prokurori i shtetit Anton Hasanaj, ka deklaruar se gjatë këtij shqyrtimi fillestar i 

pandehuri G. Z., u deklarua fajtor për veprën penale vjedhje e shërbimeve në vazhdimësi, nga 

neni 314 par.6 lidhur me par.1 dhe lidhur me nenin 77 të KPRK-së, i cili pranim është bërë në 

mënyrë vullnetare, e duke i kuptuar më parë pasojat dhe benefitet e pranimit të fajësisë, e po 

ashtu ky pranim i fajësisë gjen mbështetje të plotë edhe në provat materiale dhe personale që e 

mbështesin aktakuzën, prandaj vlerësojmë se pranimi i fajësisë gjen mbështetje në nenin 248 të 

KPPRK-së, prandaj gjykatës i propozoi që pranimin e fajësisë si shprehje të lirë të vullnetit ta 

pranoi dhe të pandehurit ti shqiptoi një dënim meritor komfor ligjit, e duke i vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese komfor nenit 70 të KPPRK-së, e posaçërisht si rrethanë 

lehtësuese të vlerësoi pranimin e fajësisë të bërë nga i pandehuri gjatë këtij shqyrtimi fillestar, 

keqardhjen dhe pendimin e shprehur e po ashtu faktin se i pandehuri ka filluar kompensimin e 

dëmit palës së dëmtuar, po ashtu të obligohet në pagimin e shpenzimeve procedurale. 

   

             2.Vlersimi i pranimit të fajësisë  

 

           Gjyqtarja e vetme gjykuese në shqyrtim gjyqësor pas dëgjimit të palëve ka marr 

aktvendim me të cilën ka pranuar pranimin e fajësisë nga të akuzuarit G. Z. nga Gjakova, për 

shkak se ka kryer veprën penale vjedhje e shërbimeve në vazhdimësi, nga neni 314 par.6 lidhur 

me par.1 e lidhur me nenin 77 të KPRK-së, nga se ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë 

nga ana e të akuzuarit është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë 

gjykata ka fituar bindjen se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për 

veprën penale, që i vihet në barrë dhe është bindur se pranimin e ka bërë në baza vullnetare, duke 

u mbështetur edhe në faktet dhe provat që i përmban Aktakuza, në materialet e prezantuara nga 

Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore 

ose gabime faktike, andaj ka aprovuar pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të akuzuarit. 

Meqenëse i akuzuari ka pranuar fajësinë gjykata konsideron se nuk do të ketë procedurë të 

provave e as fjalë përfundimtare. 

 

        3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

       Në shqyrtimin gjyqësor gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:se me të vërtet i akuzuari 

G. Z., I. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.30.03.2020 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në rr.”. . 

.”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit nga punëtorët e autorizuar te K.-Distriktit ne Gjakove, është 

konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me numër 32597530 përmes kabllos 2x16 mm 

është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk 

është regjistruar, me ç’rast të dëmtuarës K.-distrikti në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 

113.76 €. 

 

      II. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.22.04.2020 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në rr.”. . .”, 

me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar energjinë 

në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, në atë 

mënyrë që gjatë kontrollit nga punëtorët e autorizuar te K.-Distriktit ne Gjakove, është 

konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me numër 32597530 përmes kabllos 2x16 mm 

është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk 

është regjistruar, me ç ‘rast të dëmtuarës K.-distrikti në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 

48.44 €. 
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III. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.26.05.2020 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në rr.”. 

. .”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit është konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me 

numër 32597530 përmes kabllos 2x16 mm është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë 

veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç ‘rast të dëmtuarës K.-distrikti 

në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 71.65 €. 

 

 IV. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.29.06.2020 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në rr.”. 

. .”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit është konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me 

numër 32597530 përmes kabllos 2x16 mm, është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë 

veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç ‘rast të dëmtuarës K.-distrikti 

në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 71.59 €. 

 

 V. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.12.08.2020 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në rr.”. 

. .”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit është konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me 

numër 32597530 përmes kabllos 2x10 mm, është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë 

veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç ‘rast të dëmtuarës K.-distrikti 

në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 92.62 €. 

 

  VI. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.29.08.2020 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në rr.”. 

. .”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit është konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me 

numër 32597530 përmes kabllos 2x16 mm, është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë 

veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç ‘rast të dëmtuarës K.-distrikti 

në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 29.49 €. 

 

VII. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.07.11.2020 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në rr.”. 

. .”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit është konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me 

numër 32597530 përmes kabllos 2x16 mm, është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë 

veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç ‘rast të dëmtuarës K.-distrikti 

në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 147.55 €. 

 

VIII. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.25.01.2021 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në 

rr.”. . .”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit është konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me 

numër 32597530 përmes kabllos 2x16 mm, është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë 

veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’rast të dëmtuarës K.-distrikti 

në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 42.13 €. 
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 IX. Nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.29.02.2021 në shtëpinë e tij në Gjakovë, në rr.”. 

. .”, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka shfrytëzuar 

energjinë në kundërshtim me Ligjin për Energji Elektrike Nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit është konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik me 

numër 32597530 përmes kabllos 2x16 mm, është lidhur direkt në rrjetin elektrik, dhe me këtë 

veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç ‘rast të dëmtuarës K.-distrikti 

në Gjakovë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 44.24 €. 

 

              4.Vendimi për shpalljen fajtor të akuzuarit 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i akuzuari, 

i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht e ka pranuar fajësinë, Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtarja 

e vetme gjykues konstatoi se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, 

pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjet që 

përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se 

aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.   

 

            Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpallë fajtor dhe të gjykojë në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

             5.Rrethanat që janë marr për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit, gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese në kuptim të dispozitave të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat 

ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

rrethanat personale të akuzuarit: është baba i tetë fëmijëve, gjendjen e tij të dobët ekonomike, 

është realizues i ndihmave sociale, me punën që kryen herë pas herë mban familjen, si mbajtës i 

vetëm i familjes ,sjelljet tejet korrekte në Gjykim, pendimin e shprehur për veprën e kryer, fakti 

se ka filluar kompensimin e dëmit të dëmtuarës. Në këtë drejtim ka ndikuar veçanërisht 

personaliteti i tij që për Gjykatën është kuptuar si njeri i sjellshëm, korrekt, i urtë dhe i 

vetëdijshëm për pasojën e shkaktuar, është penduar thellë për veprën penale të kryer, si rrethana 

posaçërisht lehtësuese gjykata vlerësoi pranimin e fajësisë, shprehja e keqardhjes për dëmin e 

shkaktuar të dëmtuarës prandaj edhe ka filluar ta kompensoj dëmin e shkaktuar të dëmtuarës. 

Ndërsa si rrethanë rënduese Gjykata murr , peshën e veprës së kryer në vazhdimësi, sjelljet e tij 

para kryerjes së veprës penale, më parë ka qenë i dënuar për vepra të njëjta penale, e vërtetuar 

nga data baza e Gjykatës me aktgjykimet e plotfuqishme të lëshuar nga kjo Gjykatë, P.nr.201/20, 

P.nr.673/18 dhe P.nr.486/20.Andaj në bazë të këtyre rrethanave, gjykata ka ardhur në përfundim 

se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij 

nga neni 38 i KPRK-së dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në 

proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari 

dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale 

në të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tij, do të parandaloj  personat tjerë nga kryerja e 

veprave penale dhe do të shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe 

forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

6. Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar 
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Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-ës. 

 

           7.Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

           Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale të bien në barrën e mjeteve buxhetore, 

Gjykata e mori në mbështetje të nenit 453 par.4 të KPPK-së, nga se detyrimi që ti paguaj 

shpenzimet procedurale do të rrezikonte gjendjen materiale të akuzuarit dhe personave që ata 

detyrohen të mbështesin materialisht. 

                

             Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit  365 

të KPP-së. 

               

                                     GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.271/21 me datën 11.11.2021 

 

Procesmbajtësja,                            Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

Lamije Kuqi                                           Diana Sina  

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh pas 

marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate. 
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