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Numri i dokumentit:     01849668 

 
 

P.nr.494/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike  

F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarve Personi Juridik Kompania Kosovare për 

Distrubuim dhe  Furnizim me energji elektrike KEDS Distrikti në Prishtinë dhe V. T. G. nga 

fshati P., për shkak të vepres penale  në bashkëkryrje  shkaktim i rrezikut të pergjithshem nga 

neni 365 par. 1 lidhur  me nenin 31 të KP, e duke vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren 

PP.II.nr. 2886-2/17 të dt. 05.11.2019, pas mbajtjes së shqyrtimin gjyqësor të mbajtur  me dt. 

24.05.2021 , me daten 26.05.2021 në prezencë të PSH Atnor Skoro,  të autorizuarit të personit 

juridik B. P. dhe të dëmtuarit B. Gj., mori dhe publikisht shpalli , ndërsa me daten 04.06.2021 

përpiloi ketë: 

 

                                           A K T G J Y K I M 

Të akuzuarit:  

 

1. Personi Juridik Kompania Kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike 

KEDS SHA  nr. unik 0799364, numër biznesi 70606119, me seli në Prishtinë  Rr.”Bill 

Klinton” bulevardi nr. 5. të cilen e përfaqson i autorizuari Bekim Parallangaj nga Prizreni 

 

2. V. G. nga i ati T., e ëma F., e lindur R.,  i lindur me dt. 11.07.1980, nga fshati P., ku dhe 

tani jeton,  ka të mbaruar  arsimin superior,  i martuar  baba i dy fëmijve,  inxhinier i 

elektros, puntor në KEDS i gjendjes së mesme ekonomike, me numër  personal ..........., 

shqiptar  shtetas i Republikës  së Kosovës.  

 

    JANË  FAJTOR 

   
Se me daten  05.03.2017 rreth orës  23,30 minuta në fsh. S. Komuna e Suharekës, të 

pandehurit në bashkëveprim me energji elektrike  shkaktojnë rrezik të madh për jeten e njerzve, 

apo dëm të konsidrushëm pasuror,  në atë menyrë që i pandehuri V. G. si përgjegjës i elektros – 

koordinator i prishjeve në KEDS- dega në Suharekë, së bashku me kompanin për distribuim dhe 

furnizim me energji elektrike  nuk ndërmarrin veprime për rregullimin e rrjetit prej distancës së 

madhe nga trafostacioni  e deri tek konsumatori  - ku me qrast i dëmtuari B. Gj., pas vënies së 

lidhjes së shkurtër të kabllos fornizuese shkaktohet djegia e kabllos, ku  si pasojë nga zjarri 

përfshihet çatia - kulmi i shtepis së  të dëmtuarit, me çrast  të dëmtuarit i shkakton dëm  pasuror. 
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Me këto veprime në bashkëkryrje  kanë kryer vepren penale shkaktimi i rrezikut të 

përgjithshem  nga neni 365 par. 6 lidhur me par. 1, e lidhur  me nenin  31  të KP. 

  

Andaj gjykata  ne kuptim të neneve 40,41,42,43,46,73,74 dhe 365 par. 6 lidhur me par. 

1 e lidhur me nenin 31 të  KP dhe neneve  365,450 dhe 463 të KPP, të akuzuarve  iu shqipton: 

 

DENIM ME GJOBË 

 

Personit juridik KEDS  duke i caktuar denimin me  gjobë në shumë prej  1000 €,  e cila  

duhet  të paguhet në afat prej  15 ditesh pas plotefuqishmeris së aktgjykimit. 

 

Të akuzuarit V. G. ia shqipton denimin me gjobë në shumë prej 100 € (njëqind Euro), të 

cilin denim i akuzuari  duhet të paguaj nē afat prej 15 ditesh  pas plotëfuqishmeris se këtij 

aktgjykimi, poqēse denimi me gjobë nuk mund tē realizohet as detyrimisht, i njëjti do tē  

zëvendēsohet me denim burgimi prej 5 ditesh, duke llogaritur për 20 €, të filluar  me  një ditë 

burg, konform nenit 46 paragrafi 3 të KP. 

 

Obligohen të akuzuarit  me shpenzimet e procedures  në emër të paushallit  gjyqësor  

shumën  me nga   20 €  dhe taksen për kompenzim të viktimave  shumën  me nga  30 € (veq e 

veq) dhe në emër të ekspertizave elektroenergjetike  shumën prej  201,32 €, në menyrë solidare. 

 

I dëmtuari B. N. Gj.  nga fshati S., për realizimin e kërkeses  pasuroro juridike  udhëzohet  

në kontest  të rregullt  civil. 

 

A r s y e t i m 

 

PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr. 2886-2/17 të dt. 05.11.2019, ka akuzuar Personin 

Juridik Kompania Kosovare për Distrubuim dhe  Furnizim me Energji Elektrike -KEDS në 

Prishtinë dhe V. T. G. nga fshati P., për shkak të vepres penale  në bashkëkryrje  shkaktim i 

rrezikut të pergjithshem nga neni 365 par. 1 lidhur  me nenin 31  të  KP, aktakuzën  në shqyrtimin 

gjyqësore  e ka përfaqësuar  PSH Atnor Skoro, i cili në fjalen perfundimtare të dorzuar me shkrim 

me dt. 11.05.2021 në tërsi  ka ngel pranë aktakuzes  pasi që nga rrjedha e shqyrtimit gjyqësor 

me pamedyshje është vërtetuar se personi juridik KEDS dhe personi pergjegjës V. G.  me 

veprimet e tyre kanë kryer vepren penale shkaktimi i rrezikut te përgjithshem ngan eni  365 par. 

1 lidhur  me nenin 31 te  KP, ngase qe  si pasoj e leshimeve te  tyre është perfshire nga zjarri 

qatia  e shtëpis së të demtuarit B. Gj., me propozim  të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit. 

 

Perfaqësuesi i autorizuar  i të akuzuares  KEDS në fjalen përfundimtare ka deklaruar se  

aktakuza  nuk ka plotesuar  kerkesat formale që në start  e njejta është deshtë te hudhet  pasi që 

nuk janë zhvilluar hetimet  ndaj të pandehurës  KEDS, ka kaluar afati ligjor per ngritje te akuzes 

ndaj  saj, në aktakuzë nuk jan  dhënë të dhënat  bazë  të percaktuara me nenin 241 te  KPP, si 

emeri i personit,  numrri i biznesit,  adrsa, perfaqesuesi i autroizuar e poashtu prokuroria ka 

dështuar të percaktoi se kush ka qenë personi pergjegjës  te personi juridik per rastin në fjalë, 

pasi qe i akuzuari V. G.  ka prezentuar si provë kontraten e punës  ku përshkruhen detyrat  dhe 

obligimet  e tij në punë si kordinator i prishjeve e jo edhe  mirëmbajtje  të rrjetit. Andaj ne 

mungesë  te pergejgjësis  se personit pergjegjës nuk ka as pergjegjësi te personit juridik. Andaj 

mbi kete bazë gjykata duhet të nxjerre aktgjykim lirues. Se persoi juridik KEDS është i pa 

fajshem në ketë rast, është provuar edhe me deklaraten e të dëmtuarit B. Gj. i cili  ka provuar 
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faktin se diten kritike  ka qenë moti i ligë me erëra te lidhja e shkurtër ka ardhur  si rezultat i 

fuqis madhore. Përfundimsiht ka kërkuar që gjykata të nxjerrë aktgjykim lirues. 

I akuzuari V. G. ne fjalen përfundimtare ka kërkuar nga gjykata të lirohet nga akuza në 

mungesë të provave. 

  

Pasi të akuzuarit gjatē séancēs kryesore në mbrojten e tyre nuk e kanë pranuar  fajsin, 

gjykata administroi provat dhe atë:ka degjuar të dëmtuarin B. Gj.,  ekspertin e elektroteknikes 

M.  Gj., ekspertin Y. Z. , raportin e oficerit dhe fotodokumentacioni nga njësiti i forenzikes , tē 

cilat  gjinden nē shkresat e lēndēs, si prova materiale  tē propozuara nga PTH nē Prizren. 

 

Dëshmitari – i dëmtuari  B. Gj. në seancë ka deklaruar se ka qenë natë me shi, rreth ores  

23,30 minuta kur një shtyllë elektrike është rrëzuar e njëjta e ka dëmtuar kabllin dhe nga 

shkëndijat elektrike është djegur kulmi i shtepis. Kablli  ka qenë i kapur në kulm, ndërsa shtylla 

ka qenë në oborr e cila është thyer ndërsa shtylla tjetër ka qene në distancë afërsisht rreth 100 

metra. Shtylla e cila është thyer dhe e ka ngrehur kabllin ka shumë vite, ndërsa  shtylla tjeter   ka 

qenë  e vendour  para 7 – 8 vitesh afërsisht. Kablli  ka qenë i lidhur në shtyllen rreth 100 metra 

larg, ndërsa shtylla në mes vetëm e ka mbajtur atë kabëll dhe ka qenë shtyllë e imporvizuar. 

Kablli ka qenë në gjendje të mirë deri sa nuk ka ardhur tek këputja,  e njëjta edhe sot është aty 

vetëm është riparuar. Kulmi është kallur pjesërisht dhe atë pjesa mbi ballkon është djegur në 

tërsi, është djegur një pjesë e dhomës. Në pjesen e ballkonit  na është dëmtuar një gjenerator dhe 

një fleks, ndërsa në dhomë janë djegur  të gjitha oriendit. Aty jetojmë me prinderit dhe dy 

vëllezrit. Në atë shtepi  kanë qenë dy njësor të vendosur, pasi që ka jetuar në podrum edhe djali 

i axhes. 

 Si i demtuar ka parashtru kërkese  pasurore per dëmin , lartesin e se ciles nuk ka mund 

te percaktoi ne këtë procedurë. 

 

Eksperti M. Gj. në seancë ka deklaruar se në shtepinë e banimit të pronarit  N. Gj. dhe  

N. P. ishin të instaluar dy njësor me numra  që janë cekur në ekspertizë. Kablli i cili ka qenë i 

kyqur në atë shtepi të banimit ka qenë  kablli i perbashket për të dy konsumatoret – për të dy 

njesoret, furnizimit me energji elektrike bëhet nga rrjeti i fshatit  gjegjësisht nga shtylla  e drurit 

e cila ishte në largësi mbi 80 metra. Në ketë distancë prej  40 metra ka qenë i vendosur druri i 

cili ka qenë i improvizuar për të mbajtur  kabllin pë shkak ë distancëes së madhe. Kablli  

furnizues është kabell bistek 4x16 dhe për  shkak të disances së madhe dhe pamundësis së 

terheqjes së kabllit, kablli ka pasur luhatje të shpeshta,për shkak te luhatjeve të shpeshta kablli 

bistek i aluminit ka ndikuar që kablli në piken kyqëse te shtepis – në pjesën  e kulimit të shtepis 

të vie në kontakt në perquesit tjerë. Siguresat në trafostacion ishin në fuqi  250 amper, në daljen 

ku ka qenë e kyqur edhe shtepia e konsumatorve  N. Gj. dhe N. P.. Diten kritike në atë mbrëmje  

për shkak të motit të ligë, erërat që kanë fry vie deri tek lidhja e shkurt e kablles në pjesën ku ka 

qenë i kyqur në objekt - shtepi të banimit, gjatë lidhjeve të shkurta vie deri te paraqitja e zjarrit  

e si pasoj edhe  paraqitja  e djegëjes  së një pjese të kulmit mu në vendin ku është kyqja e kabllit  

e në ekspertize janë prezentuar edhe  fotot në pjesen ku ka filluar paraqitja e zjarrit gjegjësisht 

ku ka qenë  zjarri me i koncentruar. Në rastin konkret  distanca në mes shtyllave duhet të jetë për 

tensionin e ulët 40 metra. Improvizime të shtyllave nuk duhet të ketë në pjesën furnizuese të 

objektit  dhe improvizimi i cili është imporvizim i pa pranushem teknikisht. Kablli furnizues në 

distancë prej 80 metrash teknikisht  ka qenë në gjendje të pa pranushme dhe kontrolli i gjendjes 

teknike dhe kompetencat  për gjendjen e kabllit furnizues  bijnë në përgjegjësi  te operatorit të 

sistemit  shpërndarës  gjegjësisht  KEDS. 

 

Eksperti Y.  Z. në mendimin e tij me shkrim të dhënë me dt.  05.11.2020 ka ardhur te 

perfundimi se shkaktar i zjarrit në shtepin e të dëmtuarit ka qenë energjia elektrike. Zjarri ka 



 Numri i lëndës: 2018:066077 
 Datë: 04.06.2021 
 Numri i dokumentit: 01849668 
 

4 (6)  

   
2
0
1
8
:0
6
6
0
7
8

 

ardhur si pasojë e pa rregullësis  në rrjetin e tensionit të ulët, pasi kablla furnizuese gershet 4x16 

mm, e cila ka shperthyer ne kulmin e shtepis ka pasur  shumë lëshime,  si në plotësimin e 

standardeve të lidhjes  me akcesor  e poashtu  edhe në përmbajtjen  e kriterit  të lartësis  nga toka, 

përfundimisht  ka ardhur te konstatimi se  KEDS është pergjegjës  per zjarrin e shkaktuar  nga 

se  nuk ka  përfillur kodin e shpërndarjes pika 4.5.3.2 a dhe b dhe nenin 9,10 per rregullat  per  

shkyqje  dhe rikyqje te konsmatorve ne sektorin e energjis. Në shqyrtimin  gjyqësor  te dt.  

10.02.2021  në tërsi  ka ngelur prane konstatimit  si ne mendimin me shkrim  pasi që  ka deklaruar 

se ka qenë përgjegjësi e  KEDS-it të instaloi rrjetin e tensionit të ulët  deri në kutin e konsumatorit 

ku edhe ka ndodhur  zjarri, ndërsa  nuk ka pasur asnjë provë  në shkresat  e lëndës që tregon se 

zjarri ka mundur me ardhë nga instalimi i mbrendshëm në objekt.  

  

            I akuzuari  V. G. në mbrojtjen e tij ka theksuar se në kohen kur ka ndodhur ky rast  me 

dt.  16.10.2018 kam punuar si kordinator i prishjeve  që  nënkupton  punën në eliminimin e 

prishjeve në aspektin e kujdestaris, ndërsa  mirëmbjatja e rrjetit  bie në përgjegjësi të 

Departamentit tjetër që është deparatament për mirëmbajtje. Duke u pergjigjur në pytjen se kush 

është përsoni pergjegjës  per mirëmbajtjen e rrjetit  i njejti nuk ka dhënë një përgjigje  me 

arsyetimin se nuk është  përgjegjësi e imja të jap përgjigje ne kete pytje.  

 

Përfaqesuesi i autorizuar i personit juridik  KEDS, ka deklaruar se   personi juridik KEDS  

asnjë herë nuk është thirrë  dhe marrë në pytje në cilesi te akuzuarit lidhur me këte vepër penale 

, as në polici e  as në Prokkurorin e Shtetit. Në ketë drejtim e ka kundërshtuar akuzen. Ka shtuar 

se  nga deklarata  e të dëmtuarit  dhënë në shqyrtim gjyqsor  është vërtetuar fakti se  konsuamtori 

asnjehere  nuk ka paraqitur  ankese lidhur me problemet e furnizimit me energji elektrike, ndersa  

poashtu ka pohur se diten kritike ka pasur  shi  dhe frymë të madhe, të cilin fakt  e ka vertetuar 

edhe eksperti  andaj pretendon se  te dëmi ka ardhur  si rezultat i fuqis madhore qe nuk ka mund 

te parandaloi KEDS dhe nuk është  fajtor  KEDS-i per këtë. Ne pytjen e  PSH  se pjesa ku është 

shkaktuar pasoja te i demtuari  a është  dashtë të mbikqyret nga  KEDS-i , është përgjigjur  po,  

KEDS-i është pergjegjës per mirmbajtje te rrjetit  mirepo ne kete rast  nuk kemi pas ankesa  nga 

konsumatori per ndonjë  prishje apo parregullësi. Në pytjen  se a egziston divizion i veqant per 

prishje dhe  i veqant për mirëmbjatje  apo të njejtat  funksionojnë si një është pergjigjur se duke 

u nisur nga parimi se divizoni në të cilin une punoi është i veqant  dhe egzistojne edhe divizionet 

të tjera te veqanta, egziston edhe divizion per prishje dhe divizon i veqant per mirëmbjatje duke 

mos dhënë asnje emër të personit  përgjegjës per mirëmbjatje te rrjetit. 

  

Gjykata pas shqyrtimit të shkresave tē lendēs vërtetoi  në tërsi gjendjen faktike si në 

dispsozitiv të akuzes. Këtë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar me degjimin e të dëmtuarit  B. 

Gj. në cilësi te deshmitarit i cili ka provuar faktin se diten kritike si pasoj  e lëshimeve teknike të 

KEDS dhe personit pergjegjës  V. G. ka ardhur deri te  zjarri ne kulmin e shtepis së tij me  çrast  

edhe i është shkaktuar dem pasuror. Me kete deshmitar  gjykata ka provuar faktin se  instalimi i 

rrjetit  të tensionit te ulët  nuk ka qenë  sipas standardeve dhe procedurave te  KEDS, pasi që  nga 

kulmmi i shtepis së tij  ku ka qene kyqja deri te shtylla  ka pasur një distancë  rreth 100 metra 

dhe  në oborr të tij  me qëllim që  të mbahet pesha e kabllit gërshet  4x16 mm, është vendosur  

nje dru – shtyllë e improvizume nga  KEDS dhe  si pasoj e kësaj  diten kritike  mot me erë  dhe 

shi  dhe ferkimeve që kanë ndodhur   me kabllen, për shkak të peshës  është rrezuar ajo shtyll e 

improvizuar dhe ka  ardhur deri te zjarri në kulmin e shtepis së tij. Kësaj dëshmie  gjykata  i fal 

besimin e plotë  pasi që  është në perputhje të plotë edhe me të gjeturat dhe konstatimet e 

eksperteve  M.  Gj. dhe Y.  Z.. Eksperti  M.  Gj.  në ekspertizen e dhene me dt. 22.02.2018 ka 

konstatuar se shtepia e banimit  e  të dëmtuarit  është furnizuar nga rrjeti i fshatit  nga shtylla e  

drurit  në një distancë prej  mbi 80 metra dhe në largësi prej  40 metra nga shtepia ka qene i 
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vendosur druri i improvizuar me qellim të mbajtjes se kabllit furnizues  per shkak te distancëes 

së madhe  qka një largesi prej 80 metrash është e pa pranushme dhe distanca e madhe dhe 

pamundësia e terheqjes se kabllit furnizues,  luhatjet e shpeshta te kabllit  gershet te aluminit  

kan ndikuar  në dëmtimin e kabllit  në piken kyqëse  në kulmin e shtepis dhe  si rezultat i demtimit 

te kabllit  dhe lidhjes se shkurtër në ketë kabell ka ardhur edhe  te paraqitja e zjarrit. Kontrolli i 

gjendjes teknike te kabllit është kompetencë  e operatorit të sistemit të shperndarjes  gjegjësisht  

KEDS. Edhe me ekspertin Y.  Z.  gjykata ka vërtetuar faktin se te zjarri ka ardhur me leshimet e 

të akuzuarve  dhe ate si pasojë  e mos perdorimit të akcesorve dhe paisjeve percjellese ne 

instalimin, lidhjen, montimin dhe shtrirjen e linjavet e tensionit te ulet  0,4 kv. Shtylla e 

improvizuar  nuk ka plotesuar  standardet teknike  per rrjetin e tensionit te ulet  e njejta nuk ka 

mund ti perballoj  sforcimet  mekanike te lekundjeve nga era si dhe ngarkesen fizike  nga pesha  

e kabllos gershet. Nga gjendja teknike e rrjetit  argumentohet neglizhencë e  KEDS-it në 

mirëmbjatjen e rrjetit te tensionit te ulët. Perfundimisht ka konstatuar  se shkaktar i zjarrit në 

shtepin e të dëmtuarit  është energjia elektrike. Zjarri ka ardhur  si pasoj e pa rregullësis në rrjetin 

e tensionit të ulët përgjegjës  për qfardo ngjarje qe ndodh para pikës matëse, e nga e cila ngjarje 

(veprim ose mos veprim) ka pasoj konsumatori – i dëmtuari, përgjegjësia bie mbi operatorin  e 

rrjetit  në ketë rast  KEDS. 

 

Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar edhe  me raportin e oficerit nga vendi i 

ngjarjes të dt.  06.03.2017  dhe fotodokumentacioni bashkangjitur  ati raporti  nga  njesiti i 

fornezikës  së Policis se  Kosovës në të cilin  shifet shtylla e  improvizume, shtepia – kulmi i 

djegur te konsumatori dhe lidhja  e kabllit  gershet ne kulmin e konsumatorit e që të gjitha të 

vlersuara veq e veq  dhe së bashku të nderlidhura njera me tjetrën me pamedyshje kanë provuar  

fajsin ketu  të të dy të akuzuarve, V. G. si person pergjegjës  dhe personit  Juridik KEDS, kanë 

kryer vepren penale  shkaktimi i rrezikut të përgjithshem nga neni 365 par. 6 lidhur me par. 1 e 

lidhur  me nenin 31 te KP. Të akuzuarit kanë vepruar  nga pakujdesia – neglizhenca  me mos 

mirëmbajtjen  të rrejtit të tensionit te ulët  sipas standardeve. Te ky përfundim  gjykata ka ardhur 

mbi të gjeturat  si degjimi i të dëmtuarit B. Gj. i cili  ka provuar faktin se naten kritike  ka pasur  

erë, shi dhe shtylla e improvizuar ka qendruar  prej kohesh  në oborrin e tij, e poashtu eksperti i 

elektroenergjetikës  Y. Z. ne perfundimin e tij ne menyre decitive  ka  theksuar  se  te pasoja  ka 

ardhur si rezultat  i neglizhencës  së KEDS-it në mirëmbjajten e rrjetit të tensionit të ulët  andaj 

edhe ne  ketë drejtim gjykata  ka bere rikualifikimin e vepres  penale te shkaktimit te rrezikut te 

pergjithshëm nga neni  365 paragrafi 1 lidhur  me menin  31  në vepren penale  shkaktimi i 

rrezikut  të pergjithshem nga neni 365 par. 6 lidhur  me par. 1 dhe nenit  31 te  KP, për qka edhe 

te akuzuarit i gjen fajtor dhe  u shqipton denimin si ne dispozitiv. 

 

Gjykata  mbrojtjen  e të akuzuarit V. G. se  nuk është ai personi pergjegjës  per 

mirëmbajtjen e rrjetit, por se pergjëgjësi e tij është vetem eliminimi i prishjeve të pershkruaa ne 

kontraten e punës nr. ...../9184, e vlersoi vetem perpjekje për  shmangëje nga pergjegjësia penale 

pasi që në deklaraten fillestare  të dhënë në polici  me dt. 27.08.2018 ka theksuar se” une jam 

kordinator i prishjeve per rrjet dhe per rastet  sikur  ky – rasti ne fjalë  une jamë pergjegjës”. E 

poashtu nga kompania  KEDS  duke vepruar  sipas kerkeses se  PSh  të dt. 16.08.2018  është 

dhënë informacioni se personi përgjegjës  është V. G., për  çka edhe  PSh ka inicuar  fillimin e 

hetimeve kunder  tij.  

Gjykata  pretendimet  e të akuzuarit personit juridik KEDS se aktakuza nuk ploteson 

kerkesat formale për  personin juridik  e hudhë si te pa bazë pasi që  tashmë aktakuza ka kaluar 

fazen  e konfirmimit dhe se Gjykata e Apelit kishte vendosur lidhur me kundërshtimet rreth 

akuzes, e gjithashtu  në shkresat e  lëndës egzistojnë të  dhënat e plota per biznesin nga regjistri 

i ARBK – Ministria e Tregëtis  dhe Industrisë  te  Kosovës. Po ashtu gjykata  refuzon si te pa  

baze kerksen per  lirim nga akuza, me pretendimin se nuk ka fajsi te personit juridik  pa fajsin e 
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personit pergjegjës, nga se ne ketë qështje  ka vërtetuar me pamedyshje fajsin  e personit 

pergjegjës  V. G. si dhe fajsin e personit juridik KEDS. 

 

 Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 73  dhe  74 të KP dhe nenin  9 dhe  10 te Ligjit per përgjegjësin e personave juridik per 

veprat penale. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se të akuzuarit  me parë  nuk kan qenë të 

dënuar,  sjelljen korrekte në gjykatë, gjendjen e tyre ekonomike, kurse  rrethanë posaqerish  

rënduese  nuk gjeti. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit për realizimin e kërkeses pasuroro juridike në 

kontest civil u mor  në kuptim të nenit 463 par. 2 të KPP pasi që  të dhënat  në ketë procedurë 

nuk ofrojnë  bazë të sigurtë per gjykimin e plotë apo të pjesshem te saj. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 450 të KPP. 

  

Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të krimit  

është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit për kompenzimin e viktimave të krimit. 
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G j y q t a r i 

 

                                                                                             _______________ 

 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate Themelore. 


