
 1 

                    
                                                                                                                                    P. nr.614/17 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtarja 

Ilirjana Hoti , me sekretaren juridike Flutur Nagavci, në çështjen penale kundër të akuzuarit A. I. nga 

Gjakova, për shkak të veprës penale lidhje e paautorizuar  ne shërbime nga neni 321 të  KPRK-së, 

sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore -DP në Gjakovë, PP.933/2017 të dt.26.09.2017  shqyrtimin 

fillestar, të mbajtur më datë 18.05.2018, në prani të Prokurorit së shtetit Dëshire Jusaj dhe të akuzuarit, 

të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari  A. I., nga Gjakova , ... i biri i I. dhe i H. , e gjinisë M., data e lindjes ..., në fsh. … 

KK Gjakovë, ka të kryer  shkollim universitar, i pa punë , i  gjendjes së dobët  ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së.Kosovës,  i martuar-at i 1 fëmije, me ID.... 

Ë s h t ë     f a j t o r 

Sepse : 

- nga data e pavërtetuar e deri me dt.19.06.2017, në objektin e tij banesor që gjendet në Rr. ... 

në  Gjakovë , pa autorizim ka bërë lidhjen e një kabllo në orën e të dëmtuarit V. S., orë kjo e cila 

gjendej në korridorin e banesës kolektive në emër të dëmtuarit , në atë mënyrë qemë qëllim që ta 

furnizonte korridorin e ndërtesës së tij , i akuzuari është lidhur direkt në njehsorin elektrik duke bërë 

kështu lidhje të paautorizuar  në dëm të dëmtuarit V. S. 

   -me çka ka kryer veprën penale lidhe e paautorizuar ne shërbime nga neni 321 te 

KPRK-ës 

 

Andaj  Gjykata  në bazë te nenit 4,17,41,46,49,50,51,52par.5, 73 ,neni 321 të KPRK-së dhe 

nenit 365 të KPP, të akuzuarës i shqipton : 

 

                                                          DENIM ME KUSHT  

 

Dënim me burgim ne  kohëzgjatje prej 2(dy) muajve dhe dënim me gjobë ne shumë prej 

100.oo (njëqind) euro, të cilat  dënime  nuk do te ekzekutohen nëse i akuzuari  brenda kohës se 

verifikimit ne afatin prej 1 (një) viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale . 

  

I dëmtuari V. S. për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet ne kontest civil. 

 

 I akuzuari  obligohet që  në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej  20 ,oo €, në afat 

prej 15 ditëve, pasi që Aktgjykimi të merr formë të prerë, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

                                                         A r s y e t i m      

 

 Prokuroria  Themelore në Gjakovë, me Aktakuzën PP..nr.933/2017  të dt. 28.09.2017., të 

plotësuar  me parashtresën  PP.nr.933/17 të dt. 05.03.2018 , ka akuzuar të akuzuarin A.  I. nga 

Gjakova ,  për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-ës.  

Gjatë shqyrtimit gjyqësor  të mbajtur me dt.18.05.2018, përfaqësuesi i PTH-DP, në Gjakovë, 

Prokurori Dëshire Jusaj  , PP.nr.933/17  dt.26.09.2017, të plotësuar me dt. 05.03.2017 e qe për shkak te 
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gabimit teknik me rastin e përpilimit duhet te jete 05.03.2018 si dhe  sa i përket kualifikimit te veprës 

penale dhe duhet te jete lidhje e paautorizuar ne shërbime nga neni 321 te KPRK-ës ndërsa pjesa tjetër 

mbetet e pandryshuar dhe i propozoi gjykatës qe pas nxjerrjes dhe administrimit te provave i akuzuari 

te shpallet fajtor për veprën penale me te cilën akuzohet te dënohet sipas ligjit dhe te obligohet ne 

pagesën  e  shpenzimeve procedurale. Në fjalën përfundimtare deklaroi se me pranimin e fajësisë nga i 

akuzuari  e qe u be i lirshëm e vullnetshëm duke i kuptuar pasojat dhe favoret e pranimit të fajësisë u 

vërtetu mjaftë edhe pse nga shkresat e lendes ka edhe prova tjera bindëse se ka kryer veprën penale   

lidhje e paautorizuar  nga neni 321  te KPRK-ës , e  gjykatës i propozoi qe  te njëjtin ta shpall  fajtor për 

shkallen e përgjegjësisë penale te ta dënoi sipas ligjit dhe ta detyroi ne pagesën e shpenzimeve te 

procedurës. 

 

I akuzuari A. I.  në shqyrtimin gjyqësor duke u deklaruar lidhur me fajësinë thekson se e 

pranon ne tersi fajësinë sipas aktakuzës me te cilën pandehet duke i ditur edhe me pare pasojat e 

pranimit te fajësisë dhe atë ne mënyrë vullnetare dhe pa presion . Në ne fjalën e tij  përfundimtare 

deklaroi se  me pranimin e fajësisë jam penduar për veprën e kryer por nuk kam qene ne dijeni se një 

veprim te tillë dhe sipas meje me pëlqimin e pronarit te banesës V. S. kur e kam bere lidhjen e një 

kabllo te rrymës e cila furnizon korridorin e ndërtesës jam duke kryer vepër penale ,andaj i propozoi 

gjykatës qe duke marr parasysh rrethanat lehtësuese si pranimi i  fajësisë ,premtimin se një veprim i 

tillë nuk do te përsëritet dhe do te jem  me i kujdesshme ,gjendjen e dobët  ekonomike , si dhe faktin se 

asnjëherë me pare nuk kam qene i dënuar nga ana e gjykatës te me shqiptohet një dënim me i butë .  

 

 Pasi 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  ,ky pranim  është bërë 

i pakushtëzuar dhe vullnetarisht  Gjykata  ka  gjetur se janë përmbushur të gjitha kushtet ligjore nga 

neni  326 par.4 te KPPK-së, dhe shqyrtimin gjyqësor e ka përfunduar pa administrimin e provave. 

 

  Me faktet e ofruara, provat që i janë bashkangjitur shkresave të lëndës ,sidomos pranimi i 

fajësisë, është vërtetuar gjendja faktike si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, andaj me veprimet e të 

akuzuarit  ekzistojnë të gjitha tiparet e veprës penale lidhje e paautorizuar ne shërbime   nga neni 321 

të  KPRK-së për të cilën vepër e akuzuari është penalisht përgjegjëse dhe është ndëshkuar si në 

dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

  Me rastin e matjes së dënimit, gjykata ka pasur parasysh të gjitha rrethanat nga neni 73 të 

KPRK-së, të cilat ndikojnë  në zbutjen apo ashpërsimin e dënimit. Rrethana rënduese nuk gjeti ndërsa 

si rrethana lehtësuese gjykata ka marrë parasysh pranimin e vullnetshëm të fajësisë nga i akuzuari, 

gjendjen e dobët ekonomike, sjelljen korrekte të ë akuzuarit  në gjykim  si dhe faktin se e akuzuari  më 

parë nuk ka qene i dënuar, të cilat rrethana ndikuan që Gjykata ti zbatoj dispozitat e zbutjes së dënimit 

të parapara me nenin 75 të KPRK-së, Gjykata të akuzuarit  i shqiptoi dënim me burgim ne kohëzgjatje 

prej 2(dy)) muajve dhe dënim  me gjobë prej 100.oo (njëqind ) euro, me kusht që në afatin prej 1(një) 

viti, te mos kryej ndonjë vepër tjetër penale, me bindje se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i 

dënimit i paraparë nga neni 41 të KPRK-së. 

 

Vendimi për udhëzimin e palës se dëmtuar ne kontest civil për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike është marr bazuar ne nenin 463/2 te KPP-ës. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushalli gjyqësor bazohet në dispozitat e 

nenit 450 par.1dhe 2 nën paragrafi 2.6 te KPPK-së. 
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                 Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi . 

 

                                      GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

                                               P. nr.614/17  më datë 18.05.2017 . 

 

 

Sekretarja juridike,           Gj y q t a r j a, 

  Flutur Nagavci                                     Ilirjana Hoti 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të paraqitet ankesë ,në afatin prej 15   
                         ditësh ,nga dita e marrjes se tij ne dorëzim ,Gjykatës se Apelit ne Prishtinë. 

                        Ankesa në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate. 

                         

     
 


