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P.nr.815/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

     

            

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Rrahman Beqiri, me procesmbajtëse Selvije Kostërci, në lëndën penale ndaj të akuzuarit A.I, 

për shkak të veprës penale: Vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 të Kodit nr. 04/L-082 

Penal të Republikës së Kosovës, sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - 

Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.2749/2018, të datës 02.10.2018, të rikualifikuar nga 

prokuroria në seancën e shqyrtimit gjyqësor vepër penale: Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 

par. 1 të Kodit nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës (tutje: KPRK) pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor me datë 18.10.2019 dhe 06.11.2019 në prezencën e Prokurorit të Shtetit 

Jovo Radovic, të akuzuarit dhe përfaqësuesit me autorizim të dëmtuares L.V, me datë 

08.11.2019 shpalli publikisht, ndërsa me datë 19.11.2019 përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

I akuzuari: 

A.I, nga i ati S., e ëma Z., e vajzërisë I., i lindur me datë ... në fshatin ..., komuna e ..., ku edhe 

jeton tani, i pa punë, i martuar, baba i dy fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së 

dobët ekonomike, me nr. personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

ËSHTË FAJTOR 

 

sepse, 

Nga data e pacaktuar e deri me datë 09.10.2017, në shtëpinë e tij në ..., Rr. “...”, në afërsi të 

kishës ortodokse, me qëllim që vetit t`i sjell përfitim pasuror, përmes kabllos elektrike është 

kyçur nga një shtyllë afër ashtuqë shpenzimi i energjisë elektrike nuk është regjistruar në 

matësin e energjisë, dhe në këtë mënyrë pa autorizim prej furnizuesit është furnizuar me 

energji elektrike në shtëpinë e tij duke i sjell vetit përfitim pasuror në shumën prej 162.23 euro, 

duke e dëmtuar Kompaninë kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike (KEDS) 

në shumën e lartcekur.  

 

Me këtë ka kryer veprën penale: Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par. 1 të KPRK -së.  

 

Andaj, gjykata në bazë të nenit 1, 3, 4, 7, 17, 21, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 69, 70 e 314 par. 1 të 

KPRK-së, dhe nenit 365, 450, 463 të KPP-së, e:  

GJYKON 
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1. Dënim me burgim me kush në kohëzgjatje prej 4 muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

nëse i pandehuri nuk kryen vepër tjetër penale në periudhën e verifikimit prej një (1) viti 

nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

2. Obligohet i akuzuari, që t’i paguajë shpenzimet e procedurës gjyqësore sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, në emër të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 40€, 

ndërsa në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30€, të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.    

3. E dëmtuara, kompania KEDS, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

                                                                  A r s y e t i m  

 

Rrjedha e procedurës: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur Aktakuzë 

PP.II.nr.2749/2018, të datës 02.10.2018, ndaj të akuzuarit A.I nga ..., për shkak te vepres 

penale: Vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 të Kodit nr. 04/L-082 Penal të 

Republikës së Kosovës. Ndërsa gjatë shqyrtimit gjyqësor prokurori i shtetit e ka rikualifikuar 

në vepër penale: Vjedhja e shërbimeve nga nenin 314 par. 1 të KPRK-së, duke qenë se ky ligj, 

i cili ka hyrë në fuqi nga data 14.04.2019 është më i favorshëm për të pandehurin në aspektin e 

dënueshmërisë, pasi që i njëjti, për dallim nga ai paraprak i cili dënimin e ka parapër në mënyrë 

kumulative dënimin me gjobë dhe me burgim, ligji i ri e parasheh në mënyrë alternative me 

gjobë ose me burgim.  

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar në këtë çështje penale, në të cilën seancë i akuzuari nuk 

e kishte pranuar fajësinë. Gjykata nuk ka mbajtur shqyrtimin e dytë, mirëpo i ka dhënë 

mundësi palëve që të paraqesin kundërshtim sa i përket aktakuzës dhe pranueshmërisë së 

provave. Brenda afatit ligjor i akuzuari nuk ka paraqitur kundërshtim ndaj aktakuzës.  

 

Gjykata e ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësorë me datë 18.10.2019 dhe 06.11.2019, ashtu 

që edhe në këto seanca i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale sipas aktakuzës. 

Tutje në këto seanca janë dëgjuar dëshmitarët G.P dhe R.M, janë administruar provat materiale 

dhe palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Fjala përfundimtare e palëve:  

Prokurori i shtetit, në fjalën përfundimtare fillimisht e ka ndryshar dispozitivin e aktakuzës, 

ashtuqë në rreshtin e parë të dispozitivit, pas datës,  në vend të fjalës “..., komuna e ...” duhet të 

jetë “në shtëpinë e tij në ..., Rr. “...”, në afërsi të kishës ortodokse”, e pastaj e ka rikualifikuar në 

vepër penale nga neni 314 par. 1 të KPRK-së, me arsyetimin e ky ligj është më i favorshëm për 

të akuzuarin. Tutje ka theksuar se me provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor në tërësi 

janë vërtetuar prtendimet e aktakuzës se i njëjti ka kryer veprën penale sipas aktakuzës dhe 

precizimit. Kjo është vërtetuar përmes dëgjimit të dëshmitarëve – kontrollorëve R.M dhe G.P, 

të cilët në mënyrë të detajuar e kanë përshkruar kryerjen e veprës penale. Dëshmitë e tyre janë 

të mbështetura edhe në provat materiale, fotodokumentacioni dhe procesverbali i datës 

09.10.2017. Andaj, i ka propozuar gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit.    

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës në fajlën përfundimaytre ka deklaruar se e përkrah fjalën 

përfundimtare të prokurorit të shtetit dhe i ka propozuar gjykatës që kryerësi i veprës penale të 

shpallet fajtor dhe të obligohet që ta kompensoj dëmin në shumën prej 162.23 euro.  
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I akuzuari në fjalën përfundimtare ka deklaruar se qëndroj mbrapa deklarimeve paraprake, nuk 

jam kryerës i kësaj vepre penale, nuk e kam vjedhur energjinë elektrike, andaj i ka propozuar 

gjykatës që të më lirojë nga akuza. 

 

Provat e administruara: 

Gjykata, gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes 

faktike ka dëgjuar dëshmitarët G.P dhe R.M, ka bërë administrimin e provave materiale si në 

vijim: Procesverbali nr. ..., datë 09.10.2017; Procesverbali/raporti nr. ..., datë 01.07.2017 mbi 

ndrrimin dhe heqjen e njëhsorit elektrik; Tri fotografi nga vendi i ngjarjes; dhe, Fatura nr. ..., 

datë 13.10.2017.  

 

Dëshmitari G.P – teknik i humbjeve në KEDS-it, në dëshminë e dhënë në seancën e shqyrtimit 

gjyqësorë, me datë 06.11.2019 mes tjerash ka deklaruar se nga viti 2009 ka filluar punën në 

KEK, tani KEDS, dhe se detyrat e tij është kontrollimi i konsumatorëve për keqpërdorim të 

energjisë, kështuqë kur e kemi kontrolluar konsumatorin A.I, në Rr. “...”, afër kishës ortodokse, 

është hartuar procesverbali dhe fotografimi. Ky konsumator e ka njëhsorin në shtyllë, ora është 

e shkyçur nga distanca (në mënyrë automatike nga sistemi), dhe në bazë të instrumentit tonë 

kabllot (telat e rrymës)nga shtylla e deri në shtëpi kanë energji elektrike. Pastaj për tu sigururar 

se rryma shkon deri në shtëpi, kemi kontrolluar vendin ku ka qenë njëhsori paraprak dhe me 

anë të instrumentit – detektorit është konstatuar se ka energji.  

 

Dëshmitari R.M – teknik i humbjeve në KEDS-it, në dëshminë e dhënë në seancën e shqyrtimit 

gjyqësorë, me datë 06.11.2019 mes tjerash ka deklaruar se ditë kritike, pas marrjes së 

informatës nga AMR (Zyra për kontrollin e njëhsorëve nga largësia) se njëhsori i konumatorit 

A.I nuk ka harxhim, kemi shkuar në vendin e ngjarjes, te shtëpia e tij, e cila gjendet në Rr. “...”, 

afër kishës ortodokse, njëhsori i tij ka qenë i vendosur në shtyllë, është konstatuar se njëhsori ka 

qenë i shkyçur nga largësia – në mënyrë automatik nga sistemi, ndërsa është konstatuar se 

kabllo kryesore është e lidhur direkt në rrjet, duke e furnizuar shtëpinë jashtë njëhsorit. Prandaj, 

është konstatuar se ka keqpërdorim të energjisë, është bërë fotografimi i vendit dhe është 

hartuar procesverbali.  

 

Pas administrimit të provave, i akuzuari A.I, e ka paraqitur mbrojtjen e tij ku ka deklaruar se 

nga vitit 2004 e deri me 02 janar 2019 kam jetuar në shtëpinë në ..., Rr. “...”, ndërsa tani jetoj 

në ..., komuna ..., faturat e energjisë elektrike i kam paguar herë pas here, është e vërtetë se 

rreth 10-15 herë KEDS ma ka ndërprerë energjinë për shkak të mos pagesës, dhe në këto raste 

kam mbetur pa energji për dy-tri ditë dhe posa e kam paguar ma kanë rikyçur, mirëpo nuk e 

kam shfrytëzuar energjinë elektrike jashtë njëhsori. Tutje ka shtuar se, derisa ka qenë njëhsori i 

vjetër nuk kemi pasur asnjëherë problem,  mirëpo problemet janë shfaqur kur e kanë vendosur 

njëhsorin e ri në shtyllë, ku edhe pse e kanë hequr njëhsorin ka vazhduar që të ketë energji.  

 

Vlerësimi i gjykatës: 

Gjykata, pasi ka dëgjuar dëshmitarët, ka administruar provat materiale, mbrojtjen që ka 

paraqitur i akuzuari, pretendimet e palëve, gjykata ka vërtetuara gjendjen faktike si në 

dispozitiv. 

 

Për gjykatën nuk ishte kontestuese fakti se ditën kritike, datë 09.10.2017 ekipi i KEDS, në 

përbërje G.P dhe R.M, kishte shkuar në shtëpinë ku jetonte i akuzuari A.I, në Rr. “...”, për të 

kontrolluar për mënyrën e përdorimti të energjisë elektrike.  
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Nuk ishte kontestuse  se shtëpia në Rr. “...”, respektivisht njëhsori i energjisë elektrike nga i 

cili furnizohej kjo shtëpi, ishte i regjistruar në emër të A.I. Kjo vërtetohet nga Procesverbali nr. 

..., i datës 09.10.2017, ku konstatohet njëhsori me nr. ... është regjistruar në emer të 

konsumatorit A.I, Rr. “...” shifra e konsumatorit .... Përveç kësaj, kjo pranohet edhe nga vetë i 

akuzuari në mbrojtjen e tij, i cili ka deklaruar se ka jetuar në atë shtëpi nga vitit 2004 e deri me 

02 janar 2019, pra ku përfshihet edhe periudha për të cilën i njëjti akuzohet. 

 

Po ashtu, nuk ishte kontstuese as fakti se njëhsori nr. ... ishte i regjistruar në emër të 

konsumatorit, respketivisht të akuzuarit A.I. Kjo përveç që nuk është kundërshtuar nga i 

akuzuari, vërtetohet edhe nga procesverbali/raporti nr. ..., datë 01.07.2017 mbi ndrrimin dhe 

heqjen e njëhsorit elektrik, nga ku konstatohet se me datë 01.07.2017, te konsumatori A.I, në 

Rr. “...”, shifra e konsumatorit ... është bërë ndrrimi i njëhsorit nga Digital në Digital-Smart, 

është evidentuar nr. i njëhsorit ... dhe i njëjti është blombuar me shifrën .... Këtë fakt e ka 

pranuar edhe i akuzuari në mbrojtjen e tij se i është ndrruar njëhsori nga KEDS, duke shtuar se 

problemet kanë filluar të shfaqen pasi që ♪7shtë ndrruar njëhsori.  

 

Kontestuese në këtë çështje penale ishte fakti nëse i akuzuari e kishte shfrytëzuar energjinë 

elektrike jashtë njëhsorit, respektivisht matësit të energjisë apo jo. 

 

Gjykata ka vërtetuar faktin se i akuzuari, deri me datën 09.10.2017, ditë kur ekipi i KEDS-it, 

në përbërje prej G.P dhe R.M, e kishte kontrolluar njëhsorin e të akuzuarit, se e kishte 

shfrytëzuar energjinë elektrike duke u lidhur në mënyrë direkte, në mënyrë të paautorizuar 

jashtë njëhsorit apo matësit të energjisë elektrike.   

 

Këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga dëshmia e dëshmitarit G.P, i cili në shqyrtimin gjyqësor ka 

deklaruar se me rastin e kontrollimit të njëhsorit te konsumatori A.I energjia ka qenë e shkyçur 

nga distanca, në mënyrë automatike, ndërsa pavarsisht kësaj, në bazë të instrumentit tonë, 

kabllot (telat e rrymës) nga shtylla e deri në shtëpinë e tij kishin energji elektrike, pastaj kur 

kemi kontrolluar vendin ku ka qenë njëhsori paraprak në shtëpi,  me anë të instrumentit – 

detektorit është konstatuar se ka energji elektrike aty.  

 

Ky fakt është vërtetuar edhe nga dëshmia e dëshmitarit R.M, të dhënë në shqyrtimin gjyqësor, 

ku ka deklarur se ditën kritike, pas marrjes së informatës nga AMR se njëhsori i konumatorit 

A.I nuk ka harxhim, kemi shkuar te shtëpia e tij, e cila gjendet në Rr. “...”, afër kishës 

ortodokse, njëhsori i tij ka qenë i vendosur në shtyllë, është konstatuar se njëhsori ka qenë i 

shkyçur nga largësia – në mënyrë automatik nga sistemi, ndërsa është konstatuar se kabllo 

kryesore është e lidhur direkt në rrjet, duke e furnizuar shtëpinë jashtë njëhsorit, e ç`rast është 

bërë fotografimi i vendit dhe është hartuar procesverbali. 

 

Pra, të dy dëshmitarët në dëshmitë e tyre e theksojnë faktin se ditën kritike, në njëhsorin e 

konsumatorit A.I energjia ka qenë e shkyçur nga distana- në mënyrë automatike dhe përkundër 

kësaj, kabllot e rrymës, nga shtylla e deri në shtëpinë e të akuzuarit kanë pasur energji 

elektrike, pasi që kabllo kryesore ishte lidhur në mënyrë direkte në rrjet, jashtë njëhsorit, 

gjendje kjo e konstauar me anë të instrumenteve për detektim të energjisë.  

 

Gjykata iu ka besuar dëshmisë së këtyre dëshmitarëve ngase përveç që ishin në harmoni me 

njëra tjetrën, këto dëshmi janë dhëna nga personat të cilët drejpërdrejt kanë marrë pjesë në 

vendin e ngjarjes, janë persona të autorizuar për kontrollimin e pajisjeve dhe shfrytëzimin e 

energjisë nga kompania KEDS. Përveç kësaj dëshmitë e këtyre dëshmiatrëve kishin mbështetje 

edhe në provat e tjera materiale, dhe atë në procesverbali nr. ..., i datës 09.10.2017, në të cilin 
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konstatohet se te konsumaori A.I njëhsori është Smart dhe është i vendosur në shtyllë, njëhsori 

është i shkyçur nga distanca, konsumatori e ka anashkaluar njëhsorin dhe është kyçur direkt 

dhe e shpenzon energjinë pa e regjistruar.  

 

Konstatimeve në këtë proces gjykata iu ka besuar ngase ato ishin bërë gjatë kontrollimit nga 

ana e punëtorëve të autorizuar të kompanisë KEDS, në zbatim të detyrave të tyre të autorizuara 

nga kompania dhe se konstaimet e tyre në këtë procesverbal ishin të mbështetura edhe në 

fotografitë e vendit të ngjarjes. Në fotografin nr. 2  shihet instrumeti i cili tregon se kabllot 

elektrike, nga shtylla e deri në shtëpi, kanë energji elektrike. Po ashtu, edhe në fotografin nr. 3 

shihet detektori, me të cilin konstatohet se edhe në kabllot brenda në shtëpi, respektivisht në 

vendin ku ka qenë njëhsori i vjetër, ka energji elektrike. Pra, fakti se në shtëpi kishte energji 

elektrike, përveç se vërtetohet nga detektori që shihet në fotografi dhe dëshmitë e të dy 

dëshmitarëve, këtë e ka pohuar edhe i akuzuari, i cili në mbrojtjen e tij ka deklaruar se aty ka 

pasur energji edhe pasi është larguar njëhsori i vjetër.      

 

Rrjedhimisht, gjykata iu besoj plotësisht dëshmive të dëshmitarëve si dhe provave tjera 

materiale, përfshirë procesverbalin e datës 09.10.2017 dhe fotografit, pasi që të gjitha ishin në 

lidhshmëri me njëra tjetren, ishin të pranuara në aspektin ligjor, nuk kishin asnjë kundërshti 

mes vete, ndërsa nuk kishte prova tjera me të cila do të dëshmohej e kundërta e asaj që 

vërtetonin këto prova.  

 

Gjykata, e vlerësoi edhe mbrojtjen e të akuzuarit i cili ka theksuar se nuk e ka shfrytëzuar 

asnjëherë energjinë elektrike jashtë njëhsori, mirë këtë deklarim të tij e vlerësoi si tendencë të 

të akuzuarit për ti ikur përgjegjësisë penale. Kjo ngase deklarimi i tij nuk gjente mbështetje në 

asnjë provë materiale. Për më tepër, i akuzuari në mbrojtjen e tij e pranon faktin se rreth 10-15 

herë KEDS-i e kanë shkyçur nga rrjeti i energjisë elektrike dhe se ka ndodhur që të mbetet pa 

energji deri në 2-3 ditë, andaj për gjykatën tregon në mënyrë të pakontestueshme se i akuzuari 

nuk ka qenë pagues i rregullt i shërbimit të energjisë. Gjykata nuk i ka besuar deklarimit të 

akuzuarit në shqyrtimin gjyqësor ngase përveç që nuk ishte në harmoni me provat e tjera, ky 

deklarim kishte për qëllim shmangien nga përgjegjësia penale.  

 

Mbi bazën e kësaj gjendje faktike të vërtetuar si më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, pasi që në bazë të provave të administruara u vërtetua në mënyrë të 

pakontestueshme se në veprimet e të akuzuarit janë përmbushur të gjitha elementet e 

përgjithshme dhe të veçanta të veprës penale: Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par. 1 të 

KPRK -së. 

 

Nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësorë përtej çdo dyshimi vërtetohet se i akuzuari  

kishte ndërmarr veprimet në drejtim të kryerjes së veprës penale ashtuqë ditën e pacaktuar, 

kishte lidhur kabllot direkt në shtyllën e elektrike, duke shmangur njëhsorin dhe jashtë 

njëhsori, në mënyrë të paautorizuar, e kishte furnizuar shtëpinë e tij me energji elektrike.  Po 

ashtu, Gjykata gjen se, veprimet e të pandehurit të përshkruara si me lartë, pra kyçja e kabllove 

direkt duke e anashkalaur njëhsori, kanë qenë haptazi të kundërligjshëm, pasi që nuk kishte 

autorizim për këto veprime. Gjykata rikujton se veprimet e të pandehurit në këtë rast janë të 

sanksionuara me ligj si vepër penale të përcaktuara, si: Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par. 

1 të KPRK -së, e për të cilën vepër, me të njëjtin nen, është përcaktuar edhe sanksioni penale 

dhe atë, dënim me  gjobë ose me burgim deri në tre vjet. 

 

Përveç elementeve të përgjithshme, gjykata gjen se në veprimet e të akuzuarit, janë 

përmbushur edhe elementet e veçanta të veprës penale. Kjo për faktin se i akuzuari në këtë rast 
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kishte vepruar me dashje direkte, kjo për faktin se ai ishte i vetëdijshme se veprimet e tij kishte 

shkatuar pasojat e ndaluara pasi që kishte lidhur kabllot në mënyrë të paautorizuar dhe me të 

cilat veprime i kishte sjellur në mënyrë të drejtëpërdrejt përfitim material për veten, ashtuqë pa 

pagesë kishte furnizuar shtëpinë e tij dhe nevojat e tij familjare me energji elektrike, duke  

editur haptazi se e njëjta mund të shfrytëzohet vetëm përmes pagesës, me çka edhe janë 

konsumuar elementet e veprës penale të lartcekur.  

 

Prandaj, si përfundim Gjykata, nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor ka vërtetuar 

për tej çdo dyshimi se i akuzuari  ka kryer veprën penale: Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 

par. 1 të KPRK -së. 

 

Caktimi i llojit dhe lartësisë së dënimit: 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe renduese për matjen e dënimit ne mbështetje të nenit 69 të KPRK-së. Gjykata, si 

rrethanë rënduese për të pandehurin ka vlerësuar shkallën e përgjegjësisë penale, që gjykata ka 

vërtetuar se i pandehuri ishte i përgjegjshëm dhe përgjegjës për këtë vepër penale, i aftë për t’i 

kuptuar sjelljet dhe veprimet  e tij, veprën penale e kishte kryer me dashje direket. Ndërsa, si 

rrethanë lehtësuese gjykata e ka vlerësuar rrethant personale, ashtuqë i njëjti rezulton i pa punë, 

me të ardhura të dobëta, çka për gjykatën nënkupton gjendjen e vështirë ekonomike dhe niveli i 

ulët i rrezikshmërisë shoqërore i kësaj vepre.  

 

Gjykata vlerëson se dënimi i shqiptuar në rastin konkret është i drejtë dhe i ligjshëm, në 

harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, shkallën e rrezikshmërisë së veprës 

penale dhe me intensitetin e rrezikimit apo dëmit që i është shkaktuar vlerës së mbrojtur nga 

kryerja e kësaj vepre penale. Po ashtu, gjykata vlerëson se një dënim i tillë do të ndikojë në 

parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmën si dhe në rehabilitimin 

e tij, në parandalimin e personave tjerë nga kryerja e veprave penale, në kompensimin e palës 

së dëmtuar për humbjet ose dëmet e shkaktuara nga vepra penale si dhe në shprehjen e gjykimit 

shoqëror në raport me veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit në shoqëri, duke ndikuar në këtë mënyrë në përmbushjen e qëllimit të 

dënimit, të paraparë në nenin 38 të KPRK-së. 

 

Kërkesa pasurore juridike: 

Në bazë të nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPK-së, pala e dëmtuar është udhëzuar në kontest civil 

për realizimin e kërkesës pasurore-juridike. Kjo nga fakti se të dhënat e mbledhura nuk kanë 

paraqitur bazë të sigurt për gjykimin e plotë edhe sa i përket kërkesës pasurore juridike dhe se 

gjykata nuk mund që ta aprovoj kërkesën pasurore juridik duke u mbështetur vetëm në 

pretendimin e palës së dëmtuar pa një mendim dhe konstatim me të bazuar, andaj gjykata të 

dëmtuarën e ka udhëzuar që kërkesën pasurore juridike mund ta realizon në kontestin civil 

juridik në mbështetje të nenit 463 të KPP-së. 

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.6 

të KPP-së, që kanë të bëjnë me shpenzimet e paushallit gjyqësor. Ndërsa taksa për 

kompensimin e viktimave të krimit, në kuptim të nenit 39 par. 3 të Ligjit nr. 05\L-036 per 

Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 365, 450, 453 të KPP-së nga arsyet e lartcekura ka 

vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.815/2018 dt.19.11.2019 

2019:164317, 19.11.2019 

  

 

Procesmbajtësja:                                                      Gjyqtari                                                                                  

Selvije Kostërci                                                                                      

                                                                                                                        _______________ 

 Rrahman BEQIRI 

 

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve 

nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj 

gjykate. 


