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Numri i lëndës: 2019:123105 

Datë: 20.07.2020 

Numri i dokumentit:     01031942 

                                     

    P.nr.349/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i përgjithshëm,  

gjyqtari i vetëm gjykues Drilon Haraçia, me procesmbajtësen Valbone Hoxha, në lëndën 

penale kundër të akuzuarit L.Sh nga Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale vjedhje e 

shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, me numër PP/II.nr.624/19, të 

datës 27.05.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, publik, me datë 20.07.2020, në prezencën 

e Prokurorit të shtetit Armend Zenelaj dhe përfaqësueses së palës së dëmtuar N.P. dhe të 

akuzuarit, në të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli dhe e përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari: 

 

    L.SH., nga i ati M., dhe e ëma D., e gjinisë Gj.,data e lindjes... Komuna e Gjakovës, ku 

edhe banon, ka kryer dy vjet shkollë fillore, i martuar, atë i 3 fëmijë, pensioner, i gjendjes së  

dobët ekonomike,  Shqiptar, shtetas i R. Kosovës, me numër personal ... 

 

Ë SH T Ë  F A J T O R  

 

  Sepse nga data e pa vërtetuar e gjer me datë 13.10.2018, në shtëpinë e tij familjare në 

fsh. ... K Gjakovës, gjatë një kontrolli të bërë nga ekipi i kompanisë K., rezulton se i pandehuri 

me qëllim që të përfitoj në mënyrë të kundërligjshme nga shërbimi komunal, shfrytëzon 

energjinë elektrike në mënyrë direkt dhe jashtë njehsorit elektrik nr. .... me nr. Unik të 

konsumatorit : DGj..., ka lidhur daljen direkt në hyrje, ashtu që energjia e shpenzuar nuk është 

regjistruar, me ç’rast ndërmarrjes së dëmtuar K., Distrikti në Gjakovë i ka shkaktuar dëm 

material në vlerë rreth 238.20 euro. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale: vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.6 

lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17 par.1, 38, 69, 70, 81, 82, dhe nenit 314 par.6 

lidhur me par.1 të KPRK-së, të akuzuarit i shqipton:    
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V Ë R E J T J E  GJ Y Q Ë S O R E 

 

Të akuzuarit L.Sh nga fsh... Komuna e Gjakovës, i bëhet me dije se ka kryer një vepër 

të dëmshme dhe të rrezikshme që përbën vepër penale dhe nëse aj sërish kryen vepër të tillë, 

gjykata do të shqiptojë sanksion më të rëndë penal.  

 

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

udhëzohet në kontest të rregullt juridiko civil. 

 

I akuzuari L.Sh lirohet nga shpenzimet e procedurës penale, dhe të njëjtat bien në llogari 

të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë- Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

ngritur aktakuzën me numër PP/II.nr.624/19 të datës 27.05.2019, kundër të akuzuarit L.Sh. nga 

fsh.... Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.6 

lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

Prokurori i shtetit Armend Zenalaj, gjatë shqyrtimit fillestar ka qëndruar në tërësi pranë 

aktakuzës kundër të akuzuarit dhe ka propozuar që i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas 

ligjit.  

 

I akuzuari L.Sh. në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se e pranon fajësinë sipas aktakuzës, 

shton se jam penduar për veprën penale të kryer, duke marrë për bazë edhe moshën, premtoi se 

në të ardhmen nuk do të kryej vepër penale, andaj propozoi gjykatës që të më shqiptoi një dënim 

sa më të lehtë, duke marrë për bazë edhe moshën, pasi që jetoi vetëm me bashkëshorten dhe që 

të dy jemi pensioner. 

   

 Prokurori i Shtetit Armend Zenelaj ka deklaruar se nuk e kundërshtoi pranimin e fajësisë 

nga ana e të akuzuarit pasi që pranimin e fajësisë e ka bërë me vullnet të lirë, po ashtu pasi që 

ka pranuar pasojat dhe favoret e fajësisë, gjithashtu duke marrë për bazë faktin se aktakuza është 

mbështetur në prova materiale dhe personale, në bazë të cilave është paraqitur gjendja faktike 

në dispozitiv, ku edhe përmbushen të gjitha elementet e veprës penale, me të cilën ngarkohet i 

akuzuari, po ashtu i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet në bazë të ligjit, po ashtu të obligohet 

të paguaj shpenzimet procedurale. 

    

 E autorizuara e të dëmtuarës N.P. ka deklaruar se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë 

nga ana e të akuzuarit, i bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe kërkon kompensim dëmi. 

 

 Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: në tërësi është vërtetuar 

se i akuzuari L.Sh. nga data e pa vërtetuar e gjer me datë 13.10.2018, në shtëpinë e tij familjare 

në fsh. ... K Gjakovës, gjatë një kontrolli të bërë nga ekipi i kompanisë K., rezulton se i 



 Numri i lëndës: 2019:123105 
 Datë: 20.07.2020 
 Numri i dokumentit: 01031942 
 

3 (4)  

   
2
0
1
9
:1
2
3
1
0
6

 

pandehuri me qëllim që të përfitoj në mënyrë të kundërligjshme nga shërbimi komunal, 

shfrytëzon energjinë elektrike në mënyrë direkt dhe jashtë njehsorit elektrik nr. ... me nr. Unik 

të konsumatorit : DGj..., ka lidhur daljen direkt në hyrje, ashtu që energjia e shpenzuar nuk 

është regjistruar, me ç’rast ndërmarrjes së dëmtuar K., Distrikti në Gjakovë i ka shkaktuar dëm 

material në vlerë rreth 238.20 euro. 

 

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

i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, gjykata ka ardhur në përfundim se 

pranimi i fajësisë nga i akuzuari është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit 

të fajësisë gjyqtari i vetëm gjykues konstatoi se i akuzuari 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 

dhe se nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara në nenin 253 paragrafët 1 dhe 2 të KPP-së 

për hedhjen e aktakuzës përkatësisht pushimin e procedurës penale.  

 

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

formohen të gjitha elementet e veprës penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur 

me par.1 të KPRK-së dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta gjykojë 

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

 

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

rrethanat në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë, 

rrethanat personale të akuzuarit: se është e moshës së vjetër 74 vjeçare, i pa punë, pensioner 

jeton vetëm me bashkëshortën, në gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt, pendimin dhe 

premtimin e tij se në të ardhmen nuk do të përsëritë veprime të këtilla si dhe faktin që më parë 

nuk ka qenë e dënuar për ndonjë vepër penale. Ndërsa si rrethana posaçërisht lehtësuese gjykata 

ka vlerësuar pranimin e fajësisë në shqyrtimin fillestar për veprën penale për të cilën ngarkohet. 

Kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese për të akuzuarin gjykata ka ardhur në përfundim 

se në rastin konkret duhet të aplikohet dispozitat e nenit 82 par.3 të KPRK-së dhe ka shqiptuar 

vërejtje gjyqësore, pasi që gjykata konsideron se edhe me anë të vërejtjes gjyqësore do të arrihet 

qëllimi i dënimit, që të akuzuarit ti jepet qortimi, e që në rastin konkret edhe vërejtja gjyqësore 

është sanksion i mjaftueshëm për të arritur qëllimin e dënimit dhe qëllimin e vërejtjes gjyqësor 

nga neni 38 dhe 81 të KPRK-së dhe se ky sanksion 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.  

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuara për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

në kontest civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 par. 2 të KPP-së.  

 

Vendimi mbi lirimin nga shpenzimet e procedurës penale për të akuzuarin është marr 

konform nenit 453 par.4 të KPP-së, për faktin se gjykata konsideron se me pagimin e 

shpenzimeve do të rrezikohej gjendja materiale e të akuzuarit pasi që është i gjendjes shumë të 
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varfër ekonomike, si dhe duke marr për bazë faktin është pa punë, pensioner dhe mbajtës i 

vetëm i familjes.  

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform neneve 498 

par.1 dhe 2 dhe 499 par.1, 2, 3 lidhur me nenin 365 të KPP-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË  GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.349/19, me datë 20.07.2020 

 

Procesmbajtësja,                                       Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Valbone Hoxha                                    Drilon Haraçia 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit,  në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

Gjykate.     


