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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN - DEGA E GJYKATËS VITI DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM DIVIZIONI PENAL duke vendosur sipas gjyqtarit Nexhat Aliu, me  
Sek. Juridike, Azize Rama, në qështjen penale të akuzuarit  H.B   nga  Vitia, rr. “....” 
p.n, i akuzuar  për shkak të veprës penale,  vjedhja e shërbimeve komunale  nga neni 
320, të KPRK-së, e sipas aktakuzës  PP.II.nr.1412/2014, të datës 26.06.2014, dhe pas 
mbajtjes së shqyrtimit fillestar, me dt.13.09.2018 dhe  me 14.09.2018, shpallë këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 
 
I akuzuari   H.B.   nga babai  ...  dhe nëna ..., i vajzeris   ...,  i lindur  ... ne fsh ... 
Komuna e Vitisë ,ka jetuar ne ...., ndersa tani jeton në Viti Rr.”...” pa nr, me nr 
personal ..., ka te kryer shkollën e  mesme,  I pa pune,    me gjendje të mesme  
ekonomike, I   martuar , baba i 3 femijeve deri më tani kinse i pa denuar, shqiptar, 
shtetas i Republikës së  Kosoves.  
    

 
ËSHTË  FAJTORË 

SEPSE 
 
  Prej dates së pavërtetuar deri me datën 13.05.2014 në Kllokot,në kohë të pa 
përcaktuar  i pandehuri në shtepinë e tij, në mënyre te  pa autorizuar ka shfrytezuar 
energjinë elektrike në atë mënyre, që ne brendi te njehsorit elektrik me nr.... per rreth 
qelqit nga ana e majtë, ka future shiritin filmik, dhe në këtë mënyrë është penguar 
puna e diskut, me q’ rast KEDS-it, I ka shkaktuar dëm në vlerë prej 162.93 E, sipas 
faturës DGL.... 
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  -me cka ka   kryer vepër  penale,   vjedhja e shërbimeve komunale   nga neni 320 të 
KPRK-së.   
 
Andaj gjykata në bazë të nenëve 41,42, 50,51,46 dhe neni  73  të KPRK-së, dhe neni 365 
të KPPRK-së. 
 
 

E   GJ Y K O N 
 
Me denim burgu në kohzgjatje prej 60 (gjashtdhjet ) ditësh, i cili dënim nuk do të 
egzekutohet, ME KUSHT  që në afat prej 12 muajsh mos të kryej vepër tjetër penale, 
dhe    
Me dënim  gjobë në shumë prej 200.00 Eu, (dyqindë euro).  i cili dënim nuk do të 
egzekutohet, ME KUSHT  që në afat prej 12 muajsh mos të kryej vepër tjetër penale, 
 
  
Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguaj 
shumën prej 10,00 € (dhjeteuro), kurse në emër të paushallit gjyqësor shumën prej  
10,00 € (dhjeteuro). 
 
   E dëmtuara KEDS-it, nga Gjilani, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 
udhëzohen në kontest civil.  
 
 

A r s y e t i m 
 
PSH-re, nga Gjilani, me dt.26.06.2014, ka ngritur aktakuzën PP.II.nr.1412/2014 kundër 
të akuzuarit    H.B   nga Vitia, Rr.”...”, për shkak të veprës penale, vjedhje e 
shërbimeve komunale  nga neni 320  të KPRK-së, dhe ka kërkuar që të  njëjtin ta 
shpallë fajtorë, dhe ta dënoj me dënim meritor sipas ligjit.  
 
 I akuzuari   H.B.  ka pranuar fajsin për veprën penale e cila i vihet në barrë si në aktin 
akuzues. Edhe pse ka qenë i njoftuar me pasojat  dhe favoret e pranimit të fajsisë. 
 
PSh-re, nga Gjilani, Bahtije Ademi në fjalën përfundimtare të palve  ka deklaruar se ne 
shyqrtimin e sotrem gjyqsor i akuzuari H.B e pranoj fajsin per kryerjen e vepres 
penale  e cila i vihet ne barr qka do te thot se u vertetuar gjendja faktike ne tersi asht 
siq eshte pershkruar ne dispozitivin e aktakuzen lendore. I akuzuari fajsin e pranoj ne 
menyrë vullnetare dhe vetdije te plot edhe për kundër asaj qe nga ana e gjykatës u 
njoftuar lidhur me favoret dhe pajsojat e pranimit te fajsis. Mbetëm pran aktakuzës 
dhe propozimeve te cilat e njejta i permban dhe kerkoj nga gjykata qe te akuzuarin 
H.B. ta shpall fajtor dhe të njetit ti shqipton  sanksionet e parapara ligjore. 
Gjykatës i propozoj që para se te pëcaktohet për llojin dhe lartsin e denimeve te 
vlerson te gjitha rrethanat  letsuse dhe renduse dhe pastaj te akuzuarit ti shqiptohet 
denime adekuate penale në mënyrë që shqiptimi i sankisioneve penale te jet si 
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preventiv për te akuzuari por edhe për rrethin që jeton që në te ardhmen mos te kryj 
vepër penale. 
 
I akuzuari  H.B.   në  fjalën përfundimtar të palve ka kërkuar  nga gjykata  që t’ i  
shqipton ndonjë denim ma të butë, është  penduar për kryrjen e kësaj vepre penale,  
dhe I ka  premtuar gjykatës se ne te ardhmme nuk do te kryj vepere penale te ketij lloji 
apo te ndonje lloji tjeter. 
 
Gjykata analizoi mbrojtjen e të akuzuarit, provat e adminstruara dhe erdhi në 
përfundim se i akuzuari    H.B     nga  Vitia,  ka kryer veprën penale   vjedhja e 
shërbimeve komunale   nga neni 320  të KPRK-së, që u vërtetua nga pranimi i fajsisë 
nga ana e vet  të akuzuarit për këtë vepër penale.  
 
 Gjatë matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata ka pasë parasysh sjelljen korrekte në 
gjykatë ,pranimin e  fajsisë pa asnjë hezitim, gjendjen e varfer ekonomike, është 
penduar thellë për kryerjen e kësaj vepre penale, i ka premtuar gjykatës se në të 
ardhmen  nuk do të kryej vepër  penale të këtij lloji apo llojit tjetër. 
 Ndersa si rrethana rënduese gjykata merrë parasysh shkallën e përgjegjsisë penale, 
rrezikshmërin shoqrore, dhe dëmin e  shkaktuar të dëmtuarës me këtë vepër penale. 
   
 
 Për këtë arsye i shqiptoj dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke qenë e bindur 
se edhe ky dënim kumulativ do të ndikoj pozitivishtë tek i akuzuari.  
 
Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është i bazuar në nenin 450, ndersa 
vendimi mbi kërkesën pasurore juridike konform nenit 458, të KPPRK-së. 
 
Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   
 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN - DEGA E GJYKATËS VITI  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

                                                              P.nr.389/2014 

2018:029481, 14.09.2018 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Nexhat Aliu 

 

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

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

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 


