
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË  - DEGA E GJYKATËS RAHOVEC 
 

 

1 (5)  

   
2
0
1
8
:0
5
4
6
6
0

 

Numri i lëndës: 2018:054659 

Datë: 22.11.2022 

Numri i dokumentit:     03682322 

P.nr.360/2018 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm gjykues Dardan Hoxha, si dhe me sekretarin juridik Ilvi 

Raba, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarit A. Sh. nga Rahoveci, për shkak të 

veprës penale Vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-së, i akuzuar sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, 

PP/II.nr.1264/2018 të datës 11.09.2018, pas përfundimit të seancës së shqyrtimit fillestar, publik, 

me datë 18.11.2022, në prezencën e Prokurori i Shtetit, Anton Hasanaj dhe të akuzuarit A. Sh., 

më datë 21.11.2022, vendosi dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 22 Nëntor 2022, përpiloi 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari,  

A. Sh., i lindur me datë ... në fshatin Rahovec, ku dhe jeton, nga i ati B. dhe e ëma Xh., 

e gjinisë K., i martuar, baba i pesë fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i gjendjes së 

dobët ekonomike, përfitues i ndihmës sociale, me numër personal ..., shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse: 

Nga data e pavërtetuar e deri më datë 14.06.2018, në shtëpinë e tij në Rahovec, në rrugën 

“Xh. H.-T.”, nr...., me qëllim që vetit t’i sjellë përfitim pasuror të kundërligjshëm, në 

kundërshtim me dispozitat e nenit 39 të Ligjit për Energjinë Elektrike të Republikës së Kosovës, 

ka shfrytëzuar rrymën elektrike, në atë mënyrë që jashtë njësorit nr...., përmes kabllo është lidhur 

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

ç ‘rast të dëmtuarës i ka shkaktuar dëm në shumën prej 267.17€. 

 

-Me këto veprime ka kryer veprën penale Vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 

të KPRK-së. 
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Prandaj, kjo gjykatë në bazë të neneve 4, 7, 8, 9, 17, 21, 41, 42 par. 1 pika 1.2, 49 par. 1 

pika 1.1, 51, 52, 73, 74, nenit 320 të KPRK-së, dhe nenit 248, 365 si dhe 370 të KPPRK-së, të 

akuzuarin e: 

 

GJ Y K O N 

ME DËNIM ME KUSHT  

 

Duke i vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej katër (4) muaj dhe dënim me 

gjobë në shumën prej njëqind e pesëdhjetë (150)€uro, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afatin 

prej një (1) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër 

të re penale. 

 

Urdhërohet i akuzuari që të kompensoj palën e dëmtuar K.- Distrikti Gjakovë për dëmin 

e shkaktuar në shumën prej dyqind e gjashtëdhjetë e shtat €uro e shtatëmbëdhjetë cent (267.17€), 

të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

I akuzuari, A. Sh., lirohet nga pagesa e shpenzimeve procedurale.  

  

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë, pranë kësaj gjykate ka parashtruar aktakuzën, 

PP/II.nr.1264/2018 të datës 11.09.2018, kundër të akuzuarit A. Sh. nga Rahoveci, për shkak të 

veprës penale Vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-së. 

 

Gjykata para se të caktoj shqyrtimin fillestar, në vështrim të aktakuzës, ka vlerësuar sipas 

detyrës zyrtare çështjen e kompetencës territoriale dhe të asaj lëndore. 

 

Sa i përket kompetencës territoriale, gjykata vlerëson se në kuptim të nenit 29 paragrafi 

1 i KPPRK-së, kompetencë territoriale për të gjykuar një çështje juridiko-penale ka gjykata në 

territorin e së cilës është kryer ose është tentuar të kryhet vepra penale, apo gjykata në territorin 

e së cilës është shkaktuar pasoja. Në rastin konkret, vepra penale është kryer në Rahovec, andaj 

Gjykata Themelore në Gjakovë – Dega në Rahovec, ka kompetencën territoriale në gjykimin e 

kësaj çështje. 

 

Duke vlerësuar kompetencën lëndore, gjykata konsideron se me qenë se për veprën 

penale Vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-së, parashihet dënim me gjobë 

dhe me burgim deri në tre (3) vite dhe meqenëse të njëjta vepër nuk është paraparë me nenin 22 

të KPPRK-së, atëherë gjykata konstaton se departamenti i përgjithshëm ka kompetencën lëndore 

për gjykimin e kësaj çështje. 

 

Gjykata, duke vepruar sipas aktakuzës, PP/II.nr.1264/2018 të datës 11.09.2018, më datë 

18 Nëntor 2022 ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin fillestar gjyqësor në të cilin shqyrtim i 

akuzuari A. Sh., lidhur me përgjegjshmërinë penale ka deklaruar se: e pranon fajësinë për veprën 
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penale për të cilën akuzohet, duke shtuar se ka bërë kërkesë në K. për kyçje në rrjetin e energjisë 

elektrike, mirëpo K. nuk e ka kyçur, andaj dhe është lidhur jashtë njësorit matës, duke kërkuar 

nga gjykata që ta aprovoj pranimin e fajësisë dhe me rastin e vendosjes te këtë ne konsideratë 

rrethanat lehtësuese. 

  

Prokurori i Shtetit, Anton Hasanaj lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit 

në seancën e shqyrtimit të fillestar gjyqësor ka deklaruar se: nuk e kundërshton pranimin e 

fajësisë sepse k pranim është bërë në mënyrë vullnetare, po ashtu ka mbështetje të plotë edhe në 

provat që e mbështesin aktakuzën, pra me vet pranimin e fajësisë është vërtetuar në tërësi gjendja 

faktike e përshkruar si në dispozitivin e aktakuzës. Andaj, gjykatës i ka propozuar që të aprovoj 

pranimin e fajësisë si shprehje të lirë të vullnetit dhe të akuzuarit ti shqiptoj një dënim meritor 

konfom ligjit si dhe i njëjti të obligohet në pagesën e shpenzimeve procedurale. 

  

Pasi gjyqtari i vetëm gjykues u bind se i akuzuari e ka kuptuar natyrën, benefitet dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë, si dhe pasi që konstatoi se pranimi është në përputhje me nenin 248 

të KPPRK-së, me aktvendim e aprovoi pranimin e fajësisë së të akuzuarit, për veprën penale 

Vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-së. 

 

Bazuar në aktin e pranimit të fajësisë dhe konform dispozitave të nenit 246 e 248 të 

KPPRK-së, gjykata nuk është lëshuar në procedimin e provave në këtë çështje penale. 

 

Gjykata, gjendjen faktike në raport me veprën penale, të përshkruar në aktin akuzues dhe 

në dispozitivin e këtij aktgjykimi, e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga i akuzuari, ku për 

shkak të pranimit të fajësisë, gjykata fare nuk i ka administruar provat e çështjes. 

 

Sipas detyrës zyrtare dhe konform nenit 257 të KPPRK, gjykata nuk gjeti se ekziston 

ndonjë provë e papranueshme, gjithashtu në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale për të cilën akuzohet. Pranimi i 

fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare nga ana e tij, pranimi i fajësisë mbështetet në faktet dhe 

provat materiale të cilat janë parashtruar me aktin akuzues, e për të cilat i akuzuari ka qenë i 

njoftuar me kohë me të gjitha provat materiale dhe të njëjtat nuk i ka kundërshtuar, por ka pranuar 

fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet.  

Gjykata, erdhi në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është bërë në 

pajtim me nenin 248 të KPPRK-së, në pajtim me faktet e provat që përmban akti akuzues, ku në 

veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale Vjedhja e shërbimeve 

komunale nga neni 320 të KPRK-së, ku për këtë gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi 

dënimet sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 73 dhe 74 të KPRK-së, të cilat ndikojnë 

në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Gjykata, nuk gjeti asnjë rrethanë rënduese. Ndërsa 

si rrethana lehtësuese vlerësoi faktin e pranimit të fajësisë në këtë fazë të procedurës nga i 

akuzuari për veprën penale për të cilën akuzohet, pendimi i thellë për kryerjen e veprës penale, 
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ku  gjatë shqyrtimit fillestar gjyqësor, ka theksuar se është penduar për atë që ka bërë, ku këtë 

pendim e dëshmon edhe me vet faktin duke i kërkuar falje para gjykatës, keqardhjen e shfaqur 

nga i akuzuari dhe rrethanat personale të të akuzuarit pasi që i njëjti është i gjendjes së rëndë 

ekonomiko sociale. Nga të gjitha këto, gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e 

shqiptuar, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij dhe ky dënim i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës 

është në proporcion me peshën e veprës penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i 

posedon i akuzuari dhe se në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm dhe do të përmbahet nga 

veprimet e tilla kundërligjore, si dhe një dënim i tillë do t’i parandalojë edhe personat e tjerë nga 

kryerja e veprave penale.  

 

Gjykata pas vlerësimit të rrethanave lehtësuese dhe rënduese të elaboruara si më lartë, të 

njëjtit i shqiptoj dënim me burgim në kohëzgjatje prej katër (4) muaj dhe dënim me gjobë në 

shumën prej njëqind e pesëdhjetë (150) €uro, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afatin prej 

një (1) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re 

penale. Gjykata përkitazi me dënimin me kusht morri për bazë edhe pendimin e shprehur nga i 

akuzuari si dhe gjendjen e tij ekonomike dhe sociale. Gjykata me këtë dënim konsideron se i 

akuzuar e ka kuptuar rëndësinë e veprimeve të dëmshme të shkaktuara dhe pendimin e tij të 

shprehur para gjykatës dhe në këtë mënyrë i dha edhe një  mundësi të akuzuarit. Megjithatë, 

gjykata i ka shqiptuar dënim me burgim prej katër (4) muaj dhe dënim me gjobë  dhe ka lënë një 

periudhë të verifikimit prej një viti, në mënyrë që i akuzuari ta kuptoj rendësin e dënimit dhe se 

gjykata të bindet se i akuzuari nuk do të përsëritë veprimet e tij. Gjykata vlerëson se kryesi i 

veprës penale, në rastin konkret A. Sh., do ta kuptoj rëndësinë e veprës penale të cilën e ka kryer 

dhe në këtë mënyrë i njëjti do të reflektoj që në të ardhmen mos të shkaktoj veprime të ndaluara, 

përkatësisht mos të kryej vepër penale, e çka është edhe qëllimi i dënimit nga neni 41 dhe neni 

50 i KPRK-se. Gjykata ka bindjen se një dënim i tillë është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë 

shoqërore dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit. 

 

 Në rastin konkret siç është theksuar edhe më sipër, po që se gjykata nuk do të gjente asnjë 

rrethanë lehtësuese, marrë për bazë rrethanat rënduese të rastit, të akuzuarit do t’i shqiptonte 

dënim edhe më të ashpër. Megjithatë kjo gjykatë konsideron që ky dënim është i mjaftueshëm 

dhe i domosdoshëm që i akuzuari të kuptojnë rëndësinë e veprës penale që e ka kryer e po ashtu 

edhe rëndësinë që ka për pasojë sanksioni penal. 

 

Nga të gjitha këto, gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar, do të 

arrihet efekti dhe qëllimi i tij dhe ky dënim i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në 

proporcion me peshën e veprës penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i 

akuzuari dhe se në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm dhe do të përmbahet nga veprimet e 

tilla kundërligjore, si dhe një dënim i tillë do t’i parandalojë edhe personat e tjerë nga kryerja e 

veprave penale. 

 

Gjykata, në kuptim të nenit 59 par.1 nën par.1.12 të KPRK-së ka urdhëruar  të akuzuarin 

që ta kompensoj dëmin e shkaktuar me vepër penale në shumën prej 267.17€, pasi që i njëjti në 

tërësi ka pranuar fajësinë duke përfshirë dhe lartasin e dëmit.   
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Gjykata, konform nenit 453 par.4 të KPPRK-së, të akuzuarin e ka liruar nga pagesa e 

shpenzimeve procedurale, pasi që vlerësoi gjendjen e tij sociale dhe ekonomike, i njëjti është 

përfitues i ndihmës sociale, vërtetuar përmes kartelës  me numër 23381 dhe se pagesa e tyre do 

të rrezikonte gjendjen materiale dhe ekonomike të të akuzuarit.  

 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, e në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPRK-së, u 

vendos si dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM  

P.nr.360/2018, datë 22 Nëntor 2022 

  

 

Sekretari juridik,                                                                Gjyqtari i vetëm gjykues,      

Ilvi Raba                                                                     Dardan Hoxha 

_____________ ________________ 

   

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

pesëmbëdhjetë (15) ditëve prej ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, përmes kësaj gjykate, për 

Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë. 


