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Numri i lëndës: 2018:055737 

Datë: 09.08.2019 

Numri i dokumentit:     00454203 

                                                                                                               P. nr.628/18 

 

                                                       NË EMËR TË POPULLIT 

 

              GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm,  Gjyqtarja 

Diana Sina, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit B.M., 

K.Gjakovë, për shkak të veprës penale, vjedhje e shërbimeve në vazhdimësi, nga neni 314 

par.6 lidhur me par.1 lidhur me nenin 81 të KPRK-së, sipas Aktakuzës të Prokurorisë 

Themelore-Departamenti i Përgjithshëm në Gjakovë, PP.nr.1232/2018, të datës 17.09.2018, në 

shqyrtimin fillestar, të mbajtur më datën 09.08.2019, në prani të Prokurorit të shtetit Mone 

Syla, të akuzuarit, të mbrojtësit të tij av.P.P., të njëjtën ditë mori dhe shpalli këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

               I akuzuari B.M., i biri i S. dhe i ëmës F. e gjinisë Sh., data e lindjes..., K.Gjakovë, ku 

edhe tani banon, shqiptar, shtetas i R. të Kosovës, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së 

dobët ekonomike, i pa punë, i martuar- atë i 3 fëmijëve, me numër personal... 

 

Ë sh t ë      f a j t o r: 

 

             Sepse:  

 

             1.Ndërmjet datës së pavërtetuar e gjer me dt.04.11.2015, në Restorantin e tij-

komercial, në Komuna e Gjakovës, me qëllim që vetës ti sjell përfitim pasuror, në mënyrë të 

kundërligjshëm, në kundërshtim me dispozitën e nenit 39 të Ligjit për energjinë elektrike të 

Republikës së Kosovës, ka shfrytëzuar rrymën elektrike, në atë mënyrë që nga një kontrolle e 

rastit nga ekipet kontrolluese për të dyshuarin me numër unik DGJ-..., në vazhdimësi nga 

shikimi i njehsorit elektrik nr...., (grupit tarifor 7/02 63899922), i ka hequr bllombat 

distributive, hyrjet dhe daljet i ka vendosur në një vend, me këtë veprim energjia elektrike e 

shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’ rast ndërmarrjes së dëmtuar i ka shkaktuar dëme 

materiale në shumën rreth 612.58 euro. 

 

            2. Në vazhdimësi ndërmjet datës së pavërtetuar e gjer me dt.31.05.2016, në Restorantin 

e tij-komercial, në Komuna e Gjakovës, me qëllim që vetës ti sjell përfitim pasuror, në mënyrë 

të kundërligjshëm, në kundërshtim me dispozitën e nenit 39 të Ligjit për energjinë elektrike të 

Republikës së Kosovës, ka shfrytëzuar rrymën elektrike, në atë mënyrë që nga një kontrolle e 

rastit nga ekipet kontrolluese për të dyshuarin me numër unik DGJ-..., në vazhdimësi nga 

shikimi i njehsorit elektrik nr...., (grupit tarifor 7/02), i ka hequr bllombat distributive, e ka 

hequr kapakun e poshtëm, ka anashkaluar njehsorin elektrik përmes kabllos është lidhur direkt 

në rrjetin elektrik në shtyllë, me këtë veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është 
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regjistruar, me ç’ rast ndërmarrjes së dëmtuar i ka shkaktuar dëme materiale në shumën rreth 

6.227.00 euro. 

 

            3. Në vazhdimësi ndërmjet datës së pavërtetuar e gjer me dt.10.11.2016, në Restorantin 

e tij-komercial,në fsh. Komuna e Gjakovës, me qëllim që vetës ti sjell përfitim pasuror, në 

mënyrë të kundërligjshëm, në kundërshtim me dispozitën e nenit 39 të Ligjit për energjinë 

elektrike të Republikës së Kosovës, ka shfrytëzuar rrymën elektrike, në atë mënyrë që nga një 

kontrolle e rastit nga ekipet kontrolluese për të dyshuarin me numër unik DGJ-..., në 

vazhdimësi nga shikimi i njehsorit elektrik nr...., (grupit tarifor 7/02,) i ka hequr bllombat 

distributive, e ka hequr kapakun e poshtëm, ka anashkaluar njehsorin elektrik përmes kabllos 

është lidhur direkt në rrjetin elektrik në shtyllë, me këtë veprim energjia elektrike e shpenzuar 

nuk është regjistruar, me ç’ rast ndërmarrjes së dëmtuar i ka shkaktuar dëme materiale në 

shumën rreth 5,035.85 euro. 

 

          4. Në vazhdimësi ndërmjet datës së pavërtetuar e gjer me dt.29.03.2017, në Restorantin e 

tij-komercial,në Komuna e Gjakovës, me qëllim që vetës ti sjell përfitim pasuror, në mënyrë të 

kundërligjshëm, në kundërshtim me dispozitën e nenit 39 të Ligjit për energjinë elektrike të 

Republikës së Kosovës, ka shfrytëzuar rrymën elektrike, në atë mënyrë që nga një kontrolle e 

rastit nga ekipet kontrolluese për të dyshuarin me numër unik DGJ-..., në vazhdimësi nga 

shikimi i njehsorit elektrik nr...., (grupit tarifor 7/02), e ka demoluar i ka hequr bllombat 

distributive, e ka anashkaluar njehsorin elektrik, përmes kabllos 5x2.5 të cilën e ka lidhë direkt 

në rrjetin elektrik – në shtyllë, me këtë veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është 

regjistruar, me ç’ rast ndërmarrjes së dëmtuar i ka shkaktuar dëme materiale në shumën rreth 

2,854.09 euro. 

 

            - me çka ka kryer veprën penale, vjedhje e shërbimeve në vazhdimësi, nga neni 314 

par.6 lidhur me par.1 lidhur me nenin 81 të KPRK-së. 

 

               Gjykata në bazë të nenit 4,17 par.1,41,42,43,46,73, 74 dhe nenit 314 par.6 lidhur me 

par.1 lidhur me nenin 81 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPK-ës. 

 

I  SHQIPTON 
 

 Dënim me gjobë në shumë prej 500 (Pesëqindtë) Euro, të cilën dënim është i detyruar 

që ta paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

 

            Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, Gjykata në bazë të nenit 

46 par.3 të KPPK-ës, dënimi me gjobë do ta zëvendësoi me dënim burgu në kohëzgjatje prej 25 

(Njëzetepesë) ditësh, duke llogaritur çdo ditë të qëndrimit në burgim nga 20.-€.(njëzet) Euro, 

të gjobës. 

 

            Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve procedurale, në emër të paushallit 

gjyqësor të paguaj shumën prej 30,oo.-Euro, ndërsa për programin për kompensimin e 

viktimave të krimit shumën prej 30.oo- Euro, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi 

 

            E dëmtuara K.-D.Rr.– Distrikti në Gjakovë,  kompensimin e dëmit mund ta realizon në 

kontest civil. 

  

                                                          A r s y e t i m 
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 Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti i përgjithshëm, ka ngritë Aktakuzë 

PP.nr.1232/2018, të datës 17.09.2018, kundër të akuzuarit B.M. nga Gjakova, për shkak të 

veprës penale,vjedhje e shërbimeve komunale në vazhdimësi, nga neni 320 lidhur me nenin 81 

të KPRK-së. 

 

              Prokurori i shtetit në shqyrtimin fillestar pasi lexoi aktakuzën bënë rikualifikimin e 

veprës penale komfor nenit 3 të KPRK-së, duke marr parasysh se kodi penal i rij me nenin 314 

ka përcaktuar veprën penale vjedhje e shërbimeve për të cilën vepër përcaktohet dënimi me 

gjobë ose dënimi me burgim deri në 3 vjet, për dallim nga kodi i vjetër që parasheh për këtë 

vepër dënim komulativë përkatësisht gjobë dhe dënim me burg deri në 3 vjet, duke marr 

parasysh faktin se në rast se ligji në fuqi ndryshon para shqyrtimit të vendimit të formës së 

prerë atëherë ndaj kryesit të veprës penale zbatohet ligji që është më i favorshëm dhe duke u 

mbështetur në këtë parim, atëherë bëri kualifikimin e veprës penale nga neni 320 në nenin 314 

par.6 lidhur me par.1 lidhur me nenin 81 të KPRK-së, sepse është më i favorshëm për të 

akuzuarin, ndërsa pjesa tjetër e aktakuzës mbetet e pa ndryshuar.  

 

            I akuzuari B.M. gjatë shqyrtimit fillestar lidhur me fajësinë deklaron se e pranon 

fajësinë ashtu siç janë përshkruar në  dispozitivat e aktakuzës, për të cilat vepra jam penduar pa 

masë, këto keqpërdorime tani janë eliminuar, por e kundërshtoi lartësinë e dëmit material të 

precizuara në dispozitivat e aktakuzës por veprat penale të kryera i pranoi, shton se tani për 

momentin jam i pa punë, mbajtës i vetëm i familjes, si dhe për herë të parë paraqitem në 

gjykatë për një vepër të kryer penale por premtoi se do të jetë edhe hera e fundit, andaj i 

propozoi gjykatës që me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit ti merr parasysh 

rrethanat e lartë cekura dhe të më shqiptoi një dënim më të butë. 

 

             Mbrojtësi i të akuzuarit av.P.P. deklaron, dakordohem me pranimin e fajësisë të bërë 

nga ana e të mbrojturit tim, sepse i njëjti pranim është bërë në baza vullnetare duke i ditur që 

më parë pasojat dhe favoret e pranimit të fajësisë, andaj duke marr parasysh faktin se i 

mbrojturi im është pronar i restorantit “K.” me seli në fshatin G., K.Gjakovë, dhe se i njëjti me 

marrëveshje me të dëmtuarën ka paguar shumën prej 13 mij euro, për vendosjen e trafos së 

veçantë për restorant, mirëpo më vonë nga ana e të dëmtuarës është refuzuar e vendosja e 

trafos kështu që i njëjti për shkak të aktivitetit të restorantit ka qenë i detyruar që të furnizohet 

në mënyrë direkte, mirëpo me kalimin e kohës ka bërë zgjedhje alternative me gjenerator, 

kështu që nga viti 2017 më nuk e ka përsëritur, ndërsa sa i përket shumave të dëmit të 

shkaktuar nga ana e të mbrojturit tim të përshkruara si në dispozitivat e aktakuzës 

konsiderojmë se kemi të bëjmë me shumat paushallë pa ndonjë ekspertizë dhe duke marr 

parasysh faktin se i njëjti restorant punon gjatë sezonës së verës dhe sezonës së dimrit dhe atë 

gjatë kohës së dasmave dhe ceremonive të tjera, konsiderojmë se të njëjta shuma janë tejet të 

larta, andaj e kundërshtojmë si të pa bazuara, andaj duke marr parasysh këto rrethana fakti se 

është hera e parë që përgjigjet për një vepër të tillë apo të ngjashme, pranimin e fajësisë, është 

mbajtës i vetëm i familjes, i propozoi gjykatës që ti shqiptoi një dënim me  të butë respektivisht 

dënim të kushtëzuar me qëllim që të arrihet qëllimi i dënimit. 

 

           Duke u deklaruar lidhur me mendimin lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, prokurorja e shtetit ka deklaruar se, nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë, pasi që i 

njëjti kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin i fajësisë e bënë me vullnet 

dhe vetëdije të plotë, si dhe pranimi i fajësisë mbështetet në provat dhe faktet që përmban 

aktakuza, duke i propozuar gjykatës që të aprovoi pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të 

akuzuarit dhe unë si përfaqësuese e prokurorisë pasi nuk kam ekspertizë të veçantë për dëmin e 
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shkaktuar atëherë bëjë ndryshimin e secilit dispozitiv të aktakuzës ku janë vlerat e precizuara 

dhe para vlerave duhet të jetë fjala  rreth, ndërsa pjesa tjetër e aktakuzës mbetet e pa ndryshuar, 

për derisa i akuzuari e ka pranuar fajësinë dhe nuk i ka kundërshtuar veprimet e tija të 

kundërligjshme të përshkruara në dispozitivat e aktakuzës, propozoi gjykatës që gjatë marrjes 

së vendimit mbi dënimin ti ketë parasysh si rrethana rënduese vlerat e dëmit të shkaktuara. 

 

           Gjyqtarja e vetme gjykuese në shqyrtim fillestar pas dëgjimit të palëve ka marr 

aktvendim me të cilën ka pranuar pranimin e fajësisë nga i akuzuari B.M. për shkak të veprës 

penale, vjedhje e shërbimeve në vazhdimësi, nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 lidhur me 

nenin 81 të KPRK-së ,nga se ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë  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, pas 

konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij av.P.P., duke u mbështetur edhe në faktet dhe 

provat që i 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, 

andaj ka aprovuar pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të akuzuarit. 

 

      Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

                Në tërësi u vërtetuar se i akuzuari B.M.; 1.Ndërmjet datës së pavërtetuar e gjer me 

dt.04.11.2015, në Restorantin e tij-komercial, Komuna e Gjakovës, me qëllim që vetës ti sjell 

përfitim pasuror, në mënyrë të kundërligjshëm, në kundërshtim me dispozitën e nenit 39 të 

Ligjit për energjinë elektrike të Republikës së Kosovës, ka shfrytëzuar rrymën elektrike, në atë 

mënyrë që nga një kontrolle e rastit nga ekipet kontrolluese për të dyshuarin me numër unik 

DGJ-..., në vazhdimësi nga shikimi i njehsorit elektrik nr...., (grupit tarifor 7/02 ......, i ka hequr 

bllombat distributive, hyrjet dhe daljet i ka vendosur në një vend, me këtë veprim energjia 

elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’rast ndërmarrjes së dëmtuar i ka shkaktuar 

dëme materiale në shumën rreth 612.58 euro. 

 

            2. Në vazhdimësi ndërmjet datës së pavërtetuar e gjer me dt.31.05.2016, në Restorantin 

e tij-komercial, Komuna e Gjakovës, me qëllim që vetës ti sjell përfitim pasuror, në mënyrë të 

kundërligjshëm, në kundërshtim me dispozitën e nenit 39 të Ligjit për energjinë elektrike të 

Republikës së Kosovës, ka shfrytëzuar rrymën elektrike, në atë mënyrë që nga një kontrolle e 

rastit nga ekipet kontrolluese për të dyshuarin me numër unik DGJ-..., në vazhdimësi nga 

shikimi i njehsorit elektrik nr...., (grupit tarifor 7/02, i ka hequr bllombat distributive, e ka 

hequr kapakun e poshtëm, ka anashkaluar njehsorin elektrik përmes kabllos është lidhur direkt 

në rrjetin elektrik në shtyllë, me këtë veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është 

regjistruar, me ç’ rast ndërmarrjes së dëmtuar i ka shkaktuar dëme materiale në shumën rreth 

6.227.00 euro. 

 

            3. Në vazhdimësi ndërmjet datës së pavërtetuar e gjer me dt.10.11.2016, në Restorantin 

e tij-komercial, Komuna e Gjakovës, me qëllim që vetës ti sjell përfitim pasuror, në mënyrë të 

kundërligjshëm, në kundërshtim me dispozitën e nenit 39 të Ligjit për energjinë elektrike të 

Republikës së Kosovës, ka shfrytëzuar rrymën elektrike, në atë mënyrë që nga një kontrolle e 

rastit nga ekipet kontrolluese për të dyshuarin me numër unik DGJ-..., në vazhdimësi nga 

shikimi i njehsorit elektrik nr...., (grupit tarifor 7/02, i ka hequr bllombat distributive, e ka 

hequr kapakun e poshtëm, ka anashkaluar njehsorin elektrik përmes kabllos është lidhur direkt 

në rrjetin elektrik në shtyllë, me këtë veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është 

regjistruar, me ç’ rast ndërmarrjes së dëmtuar i ka shkaktuar dëme materiale në shumën rreth 

5,035.85 euro. 
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          4. Në vazhdimësi ndërmjet datës së pavërtetuar e gjer me dt.29.03.2017, në Restorantin e 

tij-komercial, Komuna e Gjakovës, me qëllim që vetës ti sjell përfitim pasuror, në mënyrë të 

kundërligjshëm, në kundërshtim me dispozitën e nenit 39 të Ligjit për energjinë elektrike të 

Republikës së Kosovës, ka shfrytëzuar rrymën elektrike, në atë mënyrë që nga një kontrolle e 

rastit nga ekipet kontrolluese për të dyshuarin me numër unik DGJ-..., në vazhdimësi nga 

shikimi i njehsorit elektrik nr...., (grupit tarifor 7/02, e ka demoluar ika hequr bllombat 

distributive, e ka anashkaluar njehsorin elektrik, përmes kabllos 5x2.5 të cilën e ka lidhë direkt 

në rrjetin elektrik – në shtyllë, me këtë veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është 

regjistruar, me ç’ rast ndërmarrjes së dëmtuar i ka shkaktuar dëme materiale në shumën rreth 

2,854.09 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, për shkak të cilës 

gjykata nuk ka administruar provat si dhe pranimi i fajit mbështet në faktet e çështjes që 

përmban aktakuza. 

 

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

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpall fajtor dhe të 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 dispozitave të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së të cilat ndikojnë në 

caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

rrethanat personale të akuzuarit: se është baba i tre fëmijëve, gjendjen e tij ekonomike, mbajtës 

i vetëm i familjes, pranimin e fajësisë, pendimin e tij dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të 

kryejë vepra penale, e sidomos faktin se për herë të parë ndeshet me ligjin, ndërsa si rrethanë 

rënduese Gjykata murr rrethanat në të cilat është kryer vepra, motivet për kryerjen e veprës, 

intensiteti i rrezikimit të vlerës së mbrojtur, andaj duke marr parasysh këto rrethana, Gjykata të 

njëjtit i shqiptoj dënim me gjobë në shumë prej 500 (pesëqindtë) Euro, të cilin dënim është i 

detyruar që ta paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, do të 

arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 41 i KPRK-së dhe ky dënim 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 për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-ës. 

 

                 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës në emër të paushallit gjyqësor është marrë 

komfor nenit 450 par.2, nën parg.2.6 të KPPK-së, ndërsa për programin për kompensimin e 

viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

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

365 të KPP-së. 
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                                      GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.628/18 me datën 09.08.2019 

 

 

Sekretarja juridike,                                                Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

Lamije Kuqi                                            Diana Sina  

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

Gjykate. 
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