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P.nr.50/2017 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

       GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA 

NOVOBËRDË,Departamenti i përgjithshëm sipas gjyqtarës  Emine Salihu, me 

pjesmarjen Referentes se larte Mimoza Mehmeti,  në lëndën penale kundër të  

akuzuarit S. J.,  nga fsahti I., K.Novoberde, për shkak të veprës penale Vjedhja 

e sherbimeve nga neni 314 par.1 te KPRK-se, sipas aktakuzës  së Prokurorisë 

Themelore në Gjilan,  PP.II.nr.1186/17 të dt.12.07.2017, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestare   dhe pas mbajtjes së shqyrtimeve gjyqësore, orale dhe 

publike më dt.28.10.2019, 09.12.2019, 13.01.2020, 10.02.2020 në prezencën e 

prokurorit të shtetit – Departamenti përgjithshëm, te akuzuarit , dhe mbrojtesit 

te te akuzuarit Av. Ljubomir Pantoviq,   muar  dhe  publikisht  të njëjtën ditë  

më dt. 10.02.2020,shpalli këtë: 

 

 

A  K T  GJ Y  K I M 

 

 I akuzuari  S. J.,  pa pseudonimin dhe emër të rrejshëm nga babai D., e ëma N.,  

e lindur C., i lindur më dt......, ne fsh. ..., K.Novoberde, ku edhe jeton 

perkohësisht, jeton ne Gragujevc, ka të kryer shkollen e larte- akademine 

pedagogjike ne Gjilan,  i martuar – babë i dy fëmijëve, i gjendjes së mesme 

ekonomike, serb , shtetas i R.Kosovës, dhe i Serbisë,  i pa gjykuar, si dhe nuk 

udhëhiqet procedurë për vepër tjetër penale.  

 

 

 

ËSHTË FAJTORË 

      

 Se prej datës së pavërtetuar e deri më datë 30.05.2016, në kohë të 

papërcaktuar , në shtëpinë e tij në fshatin I...Komunës së Novobërdës, në mënyrë 
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të vazhdueshme dhe të paautorizuar ka përfituar nga shërbimi komunal-rrjeti i 

shpërndarjes së rrymës se KEDS-it, në atë mënyrë që në njehësor të tij elektrik 

me NR...., mbajtësin e epërm të diskut ia ka thyer dhe me këtë veprim e ka 

penguar regjistrimin e rrymës së shpenzuar elektirke me qrast KEDS-in , 

distriktin në Gjilan, e ka dëmtuar për shumën e të hollave në vlerë prej 368.23 

euro.  

 

- Me çka ka kryer veprën penale Vjedhja e sherbimeve nga neni 314 par.1 

tëKPRK-së. 

 

 

Andaj, gjykata  duke u bazuar në dispozitat e cituara ligjore nenin 4,41,42, 

45,49,50,51,52,53,73, të KPRK-ës  si dhe nenit  365 të KPPK-ës, 

 

                                                       E   GJ Y K O N 

 

- Të akuzuarin S. J.,  për veprën penale (Vjedhja e sherbimeve 

nga neni 314 par.1 te KPRK-se.), me dënim burgu në kohëzgjatje prej  6 

(gjashtë)muajve, i cili dënim nuk do të iu ekzekutohet në çoftë se i akuzuari 

në kohën prej 1 (një) viti, nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi nuk kryen 

vepër tjetër penale, në të kundërtën gjykata do t’ia revokojë dënimin  me 

kusht. 

 

E dëmtuara përfaqësuesi i KEDS-it, Distrikti në Gjilan, për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

I akuzuari S. J., obligohet që  kësaj gjykate në emër të paushallit gjyqësor 

ti paguajë shumën prej 25 €, si dhe shpenzimet e procedurës penale sipas 

llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate.  

Në konform të nenit 39 paragrafi 3.1të Ligjit për Kompenzimin e Viktimave 

të Krimit – Ligji nr. 05/L-036 obligohet i akuzuari që në emër të taksës për 

kompenzimin e viktimave të krimit të paguaj shumën prej 30 euro, në afat prej 15 

ditëve, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm . 

 

 A  r  s  y  e  t  i  m  

 

- Prokuroria Themelore –  -DP,në Gjilan , me aktakuzën 

PP.II.nr.1186/17 të dt.12.07.2017, ka akuzuar të akuzuarit S. J.,  nga Fsh. 

.., K.Novoberde, për shkak të veprës penale Vjedhe e rëndë  nga neni 253 

par.1 nënparagrafi 1 lidhur me nenin 23 të KPK-ës. Vjedhja e sherbimeve 

nga neni 314 par.1 te KPRK-së. 
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Në shqyrtimin e mbajtur gjyqësor dhe publik, prokurori i Prokurorisë Themelore 

– D.P. në Gjilan, në fjalën përfundimtare të shqyrtimit gjyqësorë , ka bere 

rikualifikimin e vepres penale nga vepra penale Vjedhja e sherbimeve komunale 

nga neni 320 ne vepren penale Vjedhja e sherbimeve nga neni 314  par. 1 te 

KPRK-se, meqe ky ligj eshte me I favorshem per te pandehurin, me propozim qe i 

pandehuri  S. J., të shpallet fajtorë dhe të dënohet sipas ligjit.  

 

Dëshmitari I. K.- punëtor në KEDS, në Departamentin e operimeve në Prishtinë,  

në shqyrtimin e mbajtur gjyqësor deklaron: Në kohën kur është kryer kjo vepër 

penale kam punuar në Qendrën e kalibrimit në Prishtinë. Verifikimin e njehsorit 

elektrik të pandehurit S. J. e kemi bërë me kolegët e mi B. G.ashi, unë dhe A. D.. 

Gjatë verifikimit të këtij njëhsori kemi përpiluar procesverbal bashkë me kolegët 

e përmendur dhe të njejtin procesverbal e kem nënshkruar dhe firmos të gjithë.

  

Meqë tek ne në Qendrën e kalibrimit, njëhsorët elektrik  vin pa emër dhe 

mbiemer të pronarit dhe pa shifër ashtu që vin vetëm me të dhëna teknike.Tek 

njëhsori konkret me nr,.... kemi konstatuar se njëhsori i ka bllombat në rregull 

dhe nga ana e jashtme njëhsori ka qenë pa dëmtime dhe në rregull. Por me rastin 

e hapjes së njëhsorit  kemi vërejtur se mbajtësi i epërm i diskut është i thyer ku 

njëhsori nuk mund të regjistroj harxhimin e energjisë elektrike. 

Unë nuk mund ta dij se si rezultat i qkafit ka ardhur deri te thyerja e 

mbajtësit të këtij disku. Ne nuk kemi vërejtur kurrfarë intervenimi nga jashtë se 

me çka është thyer mbajtësi i diskut.Nuk ka kurrfarë mundësie që gjatë punës  së 

rregullt dhe   të amortizimit të thehet mbajtësi i diskut. Unë nuk e di se si ka 

ardhur deri te thyerja e këtij disku siç thash se neve njëhsori na ka ardhur në 

qendrën e kalibrimit na është lënë në tavolinë dhe ne kem vepruar dhe kemi 

konstatuar njjë gjendje tëtillë si më lartë. Njëhësori në fjalë i të pandehurit është 

prodhuar në v.1974. njëhsori elektrik është paisje teknike që shërban për 

llogaritjen e energjisë së shpenzuar. Ne kemi hasur edhe në paisje të prodhuara 

në v.1930 e të cilat kanë qenë në gjendje të rregullt. Tek ne njëhsori ka ardhur 

dhe nuk mund ta di se nga ana e kujt është thyer. 

Kur thehet mbajtësi i diskut në çdo kohë e pengon regjistrimin e rrymës 

plotësisht. Ne nuk jemi kompetent për të vlerësuar a ka regjistruar shpenzim të 

energjisë njëhsori në fjalë në muajin prill 2016. 

Ne veprojmë sipas të dhënave që na vjen njehësori në qendrën e kalibrimit.  Nuk 

më kujtohet meqë ka kaluar kohë e gjatë se njëhsori elektrik në qendrën e 

kalibrimit a është dorëzuar me kese speciale të mbyllur po edhe e bllombuar, e ne 

pyetjen e perfaqsuesit – te demtuares KEDS, dëshmitari pergjigjet:gjatë 

kontrollimit të njëhsorit elektrik bashkë me kolegët e tu a i ka pas njehësori 

bllombat shtetërore në rregull dhe a e ka pasur të vendosur bllomben 

distributive, dhe se bllombat i ka pasur njëhsori mirëpo bllomben distributive nuk 

e ka pasur meqë kur është hequr njëhsori elektrik nga vendi ku ka qenë i vendlsur 
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në shtëpinë e të pandehurit nuk ka mundur të hiqet pa ju hjekur bllomba 

distributive. Njëhsori i të pandehurit ka qenë një tarifor. 

 

Ne shqyrtimin e mbajutr gjyqesor perfaqsuesi i KEDS-it, ka propozuar qe ne 

cilesi te deshmitarit të dëgjohet  deshmitari F. P.,ndersa Prokurorja e shtetit ka 

propozuar qe ne cilesi te deshmitarit te degjohet edhe A. D.. 

 

Dëshmitari F. P.- Punetor ne KEDS, Ekspert per monitorim dhe humbje në 

shqyrtimin e mbajtur gjyqësor deklaron: 

Ditën kritike gjegjësisht me date 20.04.2016, ora nuk më kujtohet unë 

bashkë me kolegët e mi B. F., A. I., M. B., derisa ishin duke bere kontrolla 

rutinore kemi shkuar ne shtepine e te pandehurit, dhe i kemi konstatuar se 

njehesori elektrik ka qenë njefazor-monofaz, i vjeter dhe nje tarifor, dhe meqe 

njehesori ka qene i vjeter kemi dyashuar ne regjistrimin e energjise se hargjuar, 

dhe gjithashtu pse ka qenë nje tarifor e kemi ndërruar njehësorin për arsye se 

njehësorët e rinjë janë me dy tarifa ndërsa i pandehuri ka pasur njehesorin nje 

tarifor, që shkon ne interes të konsumatorëve. Bllombën e kapakut të poshtëm nuk 

e ka patur të cilën e vendos kompania jonë për të penguar konsumatorini ne 

nderhyrjen në njehësor. Mirpo ne rastin konkret diten kritike konsumatori nuk ka 

qenë duke e vjedhur energjinë elektrike sepse kabllot kanë qenë të vendosura në 

mënyrë të rregullt. Ne njehësorin e kemi marrur, e kemi vendosur në qese 

speciale e cila është vetëm për njehësor, dhe të njëjtin e kemi derguar në qendrën 

e kalibrimit e te cilet jane kompetent eksluzive për hapjen dhe kontrollimin e 

njehesorit. Ne diten kur kemi shkuar te konsumatori rryme ka pasur por a ka 

regjistruar energjine e hargjuar elektrike nuk e di, gjegjesisht në atë moment ka 

qenë e mundur të kenë qenë të shkyqura të gjitha paisjet elekrtike brenda 

shtëpisë. 

E në pyetjen e prokurores së shtetit se Pse janë regjitraur paisjet elektrike 

te ky konsumator pas pranimit te raportit nga qendra e kalibrimit gjegjesisht kur 

konstatohet se ka pasur manipulim për ta llogaritur energjinë e shpenzuar 

elektrike , dëshmitari pergjigjet: Ka raste kur në momentin e ndërrimit të 

njëhesorit në e bëjmë edhe regjistrimin e paisjeve që mos ta trazojmë 

konsumatorin, ne nuk mundemi të vërejmë dhe të konstatojmë se a ka qenë 

mbajtësi i epërm i diskut i thyer , ashtu siq shkruan ne procesverbalin e 

kalibrimit, sepse atë e bëjnë vetëm qendra e kalibrimit, nuk ka pasur kurfarë 

mundësie që njehësori elektrik gjatë vendosjes nga ana jonë të jetë dëmtuar. 

Është e vërtetë që në si komision  e kemi nënshkruar 2 procesverbale. 

Kur e kemi hap njehësorin kabllat që e bëjnë hyrjen dhe daljen e njehësorit 

kanë qenë në rregull mirëpo siq e ceka edhe më herët ka qenë monofaz, njetarifor 

dhe ka qene njehësor që kemi dyshuar për shkak të vjetërsisë së njehësorit.  Tek 

njehësori i konsumaroti në fjalë ka munguar bllomba komplet ku edhe e kemi 

paraqitur edhe me foto, ku shihet qartë se bllomba mungon, ( në foto të njehësorit  

me nr.......). Ne foto në shkrasat e lëndës me nr.15, është mbollmbë shtetërore e 
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pjesës së epërme të njehësorit. A ka qenë në regull kjo bllombë unë nuk jam 

kompetent ta vlerësoj por këtë e vërteton qendra e kalibrimit.  Mbrojtësi i të 

pandehurit me lejen e gjyqtares ia prezenton në shiqim dëshmitarit 

procesverbalin me nr.... te punuar me date ...,me nr.16/30, unë nuk mund të 

sqaroj konstatimin se plompat  a kanë qenë në rregull , mirëpo këtë konstatim e 

jep qendra e kalibrimit qka edhe këtë konstatim e ka dhënë në procesverbalin e 

lartshënuar. Unë nuk kam njohuri se i pandehuri a e ka thyer mbajtësin e eperm 

të diksut të njehesorit apo jo meqë ajo gjendet në brendësi të njehësorit, ashtu që 

nuk mund të shihet nga jashtë pa u hapur njehësori se a është penguar regjistrimi 

i energjise së shpenzuar. Në procesverbalin nr  të datës ...., është shënuar se 

mungon numri i plombës, derisa me ....., është shënuar nr. i plombës. Numri i 

plombës i cekur në pyetjen e prokurorit është nr.i  plombës i njehesorit të ri i 

vendosur tek konsumatori. Na e marim njehësorin dhe ia dorozjmë personit i cili 

është i autorizuar për pranimin e njehësorit dhe personit në fjalë bashkë me 

njehësorin në qese ia dorëzojmë proceverbalin si në shkresat e lëndës me nr....., 

të datës ...., ku figuron edhe nr. i plombës, AN86141.  

 

Deshmitari A. D.,  në shqyrtimin e mbajtur gjyqësor deklaron: Kohën kur 

është kryer kjo veper penale gjegjësisht që nga tetori i vitit 2014 deri ne vitin 

2018,  kam punuar në qendrën si tektnik i humbjeve në qendrën e kalibrimit në 

Prishtnë.  

Komisioni ne perberje prej 3 antarve i caktuar nga kordinatori i 

laboratorit pjese se se ciles kam qenë edhe unë ku e dëshmoj me nr tim te punes 

dhe firmen time ne proces,  e kemi marrë njehësorin per veriofikim dhe si 

rrjedhojë ne pasi që e kemi vendosur njehesorin ne tavoline kemi konstatuar se 

njehësori ploombat i ka në rregull bashkarisht nga ana a e jashtme nuk kemi 

vërejtur dëmtime, këto i kemi fotografuar dhe pasi që i kemi keputur plombat dhe 

e kemi hapur njehësorin pëer ta pare gjendje në brendi ne kemi konstatuar se 

mbajtësi i eperm i diskut është i thyer ku njehësori nuk ka mundur të regjistrojë 

hargjimin e energjisë elektrike.  

I kemi fotografuar ku në brendi në bazë të fotove shihet edhe copa e thyer e 

mbajtësit të diskut, më pas e kemi mbyllur njehesorin, e kemi blombuar me një 

blombë distribuive, për tu ruajtur gjurmët e dëmtimit, dhe më pas e kemi 

nënshkruar procesin ne tre antaret dhe atë B. G., I. K. dhe une A. D.. I cili 

procesverbal është nënshkruar edhe nga kordinatori i laboratorit F. K., dhe 

procesverbali është proceduar me tutje. Gjithë njehësorët nga  shtatë distriketet 

sa janë në Kosovë, të ndara në qendrën e kalibrimit, vijnë vetëm me nr. nga 

tabela e të dhënave teknike të njehësorit, nuk e dijmë shifrën e as emrin e 

konsumatorit, mandej e përshkruajmë gjendjen momentale të njehësorit. 

Njehësori prej epikës së ndërrimit në qendrën e kalibrimit ka ardhur në qese 

plastike dhe i blombuar me blombë distribuive, ku e kemi edhe foton qe e kemi 

bërë gjatë hartimit të procesverbalit, e të cilat gjenden në shkresat e lëndës. Ne si 

komision në konstatimin e tretë që e kemi bërë në brendi të procesit pas asaj qe e 
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kemi verejtur se mbajtësi i e epërm i diskut është i thyer e kemi konstatuar se 

njehësori nuk ka mundur të regjistrone hargjimin e energjisë eletrike, e me kete 

konstatoj se kopmania e Ked-S,ka qene e dëmtuar meqë njehësori nuk ka 

regjistruar hargjimin e energjise eletrike,e sa i perket demit se sa eshte shkaktuar 

jane njesitet tjera që e bëjnë vlerësimin e dëmit. Se si ka ardhur deri te dëemtimi i 

mbajtësit te diskut te eperm te ketij njehesori  ne vetem e kemi konstatuar se eshte 

i demtuar, ndersa shkakun e demtimit te ketij disku ne nuk mund ta dijme se nga 

ka ardhur- shkaktuar. Mbajtesi i diskut eshte pjese perberse e njehesorit e cila 

gjendet ne brendesi te njehesorit. 

E ne pyetjen e mbrojtesit se a është e mundur që dikush ndonjë person pa i 

dëmtuar fare blombat e njehësorit elektirik, pa e dëmtuar nga ana e jashtme 

njehesorin elektrik- qe dmth. Pa e hapur fare njehërsorin elektrik ta thej 

mbajtësin e brendshëm të diskut, i njëjti përgjigjet: Nuk e di, meqë nuk jam 

ekspert por jam vetëm teknik, dhe nuk e di a ekziston mundësia qe mbajtësi i 

epërm i diskut të thyhet për shkak të vjetërsisë së njehësorit elektrik. Te 

pandehurin eshte hera e pare qe e shoh dhe e njoh, dhe nuk kam njohuri se i 

njëjti a kryer veper penale ne vazhdimësi siq ceket në dispozitivin e aktakuzes.  

 

 

I akuzuari S. J.,  gjatë fazës së hetimeve edhe gjatë mbajtjes së shqyrtimit 

gjyqësorë mohon kryerjen e veprës penale e cila i vihet në barrë e i cili thekson 

se: : eshte e verete se une jetoj ne Kragujevc te Rep. se Serbisë dhe atë qënga viti 

2009, dhe pas largimit tim nga shtëpia ne Fsh. Izvor, në shtëpinëtime nuk jeton 

askush. Me së paku 4 herëe në vit kam ardhur ne Fsh. ... Dhe gjatë këtyre 

ardhjeve une qëndroj 3-7 ditë, asnjëherë nuk më ka ra ndërmend që ta prek 

njehësorin elektrik në shtepinë time, 15 ditë para se puntorët zyrtar të KED-s, ta 

nderrojnë njehësorin elektrik të rrymës si te une ashtu edhe te i gjithe fshati unë 

kam qenë me bashkëshorten time në shtëpi në muajin mars te vitit 2016, edhe 

kam qëndruar një jave kurse ata njehësorin e kanë ndërruar në muajiin prill të 

vitit 2016, ku kane vendosur njehësorin e ri digjital . Gjithashtu gjykatës ia 

prezentoj edhe faturën e pagesës së rrymës të muajit mars të datës 21.03.2016, e 

cila eshte e bazuar ne gjendjen e njehësorit elektrik ne momentin kur puntoret e 

Keds e kanë ndërruar njehesorin elektrik, si dhe dëftesa e pagesës e datës 

05.04.2016, në shumë prej 3.30 euro, për hargjimet në bazë të gjendjes se 

njehësorit elektrik . Njehësori elektrik është i regjistruar ne emrin tim personal, e 

edhe akoma vazhdon te jete ne emrin tim. Gjithmonë faktuarat e hargjimit të 

energjinë elektrike të hargjuar vijnë në emrin tim personal dhe unë meqë nuk 

qëndroj rregullisht në Kosovë, e kam obliguar fqiun tim N. I., që ta bën pagesën e 

energjisë elektrike. Njehësori elektrik ka qenë i vendosur në terasë të shtepisë 

sime, e cila terasë është e mbyllur me qels. E përsëris edhe një herë se në 

shtepinë time në fshatin I., nuk jeton askush. 
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-  Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësorë dhe administrimit të provave si dhe 

vlerësimit të tyre një nga një dhe në lidhje me provat tjera, konform nenit 

361 të KPPK-ës, trupi gjykues vërtetoi këtë gjendje faktike, se iakuzuari S. 

J.,  ka kryer veprën penale  Vjedhja e sherbimeve nga neni 314 par.1 te 

KPRK-se, të përshkruar më për së afërmi si në dispozitivin nën I të këtij 

aktgjykimi. 

 

Këtë gjendje faktike gjykata e vërtetoi nga deklaratat dëshmitarëve I. K., F. 

P. dhe A. D.,si provave materiale, procesverbalit mbi nderrimin dhe heqjen e 

njehesorit elektrik me nr.serik  i dates 20.04.2016, procesverbalit me nr.serik ... i 

dates 01.06.2016, procesverbalit me nr.serik ... te dates 20.04.2016, 

procesverbali i departamentit AMR e kalibrimit NJ.Org.02nr ... i dates 

31.05.2016, shkresa e KES/CO, per kalkulimn e RH, me nr.të ID të rastit .... dates 

15.06.2016,dhe paisjet e angazhuara bashkë me faturen me nr. e dates 

15.06.2016, si dhe fotodokumentacioni nga vendi i ngjarjes. 

Nga deklarata e deshmitareve I. K., F. P. dhe A. D., dhe procesverbali i 

departamentit AMR-kalibrim S. i kalibrimit në Prishtinë NJ.Org...nr.... të datës 

31.05.2016, deshmohet se në brendi te njehësorit komisioni ka vërtetuar se 

mbajtesi i eperm i diskut është i thyer, ku njehësori nuk ka mundur te regjistroje 

shpenzimin e energjisë elektrike, e që një fakt të tillë e vërteton fakti se njehesori 

elektrik me nr. si ne dispozitiv te aktgjykimit eshte i regjistruar ne emrin e të 

pandehurit dhe akoma vazhdon te evidentohet ne emrin personal të tij, dhe gjithë 

fakutrat e hargjimit te energjise elektrike te hargjuar vijne ne emer te te njejtit, e 

që kete fakt e verteton edhe vet i akuzuari gjate mbajtjes se shqyrtimi gjyqësor. 

Nga provat materiale – transaksionet e konsumatorit me nr...., te dates ..., 

vërtetohet fakti se i akuzuari S. J., ka paguar vetem tatimet e Njehesorit per 

shpenzim te energjise elektrike ndersa në këtë periudhe deri me date 30.05.2016, 

nuk ka paguar shpenzimet e hargjimit të energjisë elektrike meqë shpenzimi i 

hargjuar i energjisë elektrike fare nuk është regjistruar në njehësorin elektrik, gjë 

që vërtetohet edhe nga fakturat e përpiluara nga ana e KEDS-it, për hargjim 

mujor të energjisë elektrike, meqë njëhesori nuk e ka regjistruar shpenzimin e 

energjisë elektrike (Prova të cilat iu kanë bashkangjitur shkresave të lëndës). 

 

Gjykata e analizoi edhe mbrojtjen e të akuzuarit mirëpo të njëjtit nuk ia 

fali besimin, ngase i njëjti me një mbrojtje të tillë dëshiron të i ikë përgjegjësisë 

penale.  

 

Me rastin e vendosjes  gjykata ka patur parasysh edhe provat materiale te 

propozuara nga mbrojtësi i të akuzuarit av. Ljubomir Pantoviq, gjykata  ka 

vlerësuar se provat e propozuara  jane irelevante për shkak se faktet të cilat i 

kanë rrëfyer nuk ndërlidhen drejtë për së drejtë me veprën penale për të cilën 

akuzohet i akuzuari, porse ato nuk kanë patur ndikim në vërtetimin e plotë të 

gjendjes faktike, andaj  edhe nuk i ka arsyetuar në mënyrë të veçantë.  
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Gjykata konstaton se gjate shqyrtimeve te mbajtura gjyqesore nuk ka patur 

deshmi se i akuzuari ka kryer ne vazhdimesi vepren penale ne fjale ashtu siq 

ceket ne dispozitivin e aktgjykimit, meqe nje gjendje e tille nuk eshte vertetuar  

  

 Duke u bazuar në nenin 73 dhe 74 të KPRK-ës, me rastin e shqiptimit të 

dënimit ndaj të akuzuarit S. J., gjykata ka marrë për bazë shumë rrethana që 

ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit. Në këtë aspekt si rrethanë lehtësuese 

për të akuzuarin gjykata i ka marrë për bazë sjelljet tepër të mira të akuzuarit 

gjatë shqyrtimit gjyqësor,  i martuar, më parë nuk ka qenë të dënuar e as që 

udhëhiqet procedurë edhe për ndonjë vepër tjetër penale, .Sipas vlerësimit të 

gjykates këto janë rrethana se me shqiptimin e dënimit  të tillë  mund të arrihet 

qëllimi i dënimit dhe nga i akuzuari me të drejtë mund të pritet që në të ardhmen 

nuk do të kryejë ndonjë vepër tjetër penale. Duke konsideruar se një dënim është 

i drejtë në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të 

akuzuarit.  

 

 Gjyakata gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe 

qëllimi i dënimit, nga neni 41 të KPRK-ës, i cili konsiston në parandalimin e të 

akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e 

tij, të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë 

gjykimin shoqërorë për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit 

për respektimin e ligjit.  

 

  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është bazuar në dispozitën e 

nenit 451 të KPPK-ës.  

 

 I akuzuari , obligohet që  kësaj gjykate në emër të paushallit gjyqësor ti 

paguajë shumën prej 25 € , si dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të kësaj gjykate.  

  

Nga të cekurat e mësipërme e në bazë të nenit 365 të KPPK-ës, u vendos si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  

 

GJYKATA THEMEORE  NË GJILAN 

              DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA  

  Më dt. 10.02.2020   

 P.nr.50/2017 

 

Referente e larte                                             Gjyqtarja 

Mimoza Mehmeti,d.v                             Emine Salihu  ,d.v. 
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E DREJTA NË ANKESË : Kundër këtij aktgjykimit mund të ushtrohet ankesë 

Gjykatës Apelit në Prishtinë , në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij  

aktgjykimit , e nëpërmes të kësaj gjykate.                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


