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Numri i lëndës: 2020:109968 

Datë: 11.05.2021 

Numri i dokumentit:     01772106 

P.nr.218/20             

                                                       NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PEJE, DEGA NË ISTOG – Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Penal, sipas Gjyqtarit të vetëm gjykues, Arben Mustafaj, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtores profesionale Shkurte Nekaj Januzaj,  në lëndën penale kundër të akuzuarit A. 

S.  nga fsh. .........,  K ....., i akuzuar për shkak të veprës penale “vjedhja  e shërbimeve ” nga neni 

314  par 1  të KPRK-se,  duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore  ne Pejë–

Departamenti i Përgjithshëm me numër PP./II.nr.1227/2020  të datës 31.08.2020  në seancën 

publike të shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 13.04.2021,  në pranin e Prokurorit te Shtetit 

Sadije Muriqi   të akuzuarit A. S., dhe dëshmitarit V. L., Gjykata të njëjtën ditë publikisht mori 

dhe shpalli, ndërsa me datë 11.05.2021,   përpiloje këtë: 

                                                 A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari  A. S. i lindur me .............,  në ....., ku edhe banon rr. :............ :   nr.25, f.sh. ....... K 

.....,   i biri i A.   dhe nënës A.  e gjinisë Sh.,  i  martuar, baba i tre  fëmijëve,   ka të kryer pesë 

klasë të shkollën e  mesme,  me profesion kuzhinier,  i gjendjes së dobët  ekonomike, i 

identifikuar në bazë të letërnjoftimit me nr................,  Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës,  

mbrohet në liri.  

 

ËSHTË FAJTOR 

Për shkak se: 

Me parë e gjërë me dt.25.04.2019, në shtëpinë e tij në fshatin ..........  K. ...., përmes mënyrave 

tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të kompensimit dhe 

shmang pagesën për shërbime të tilla, në atë mënyrë që i pandehuri në shtëpinë e tij në fshatin e 

lartcekur, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar është kyçur direkt në rrjetin elektrik me 

kabull prej 4x16 mm nga shtylla në shtëpi dhe më këtë ka anashkaluar njësorin elektrik dhe 

energjia e shpenzuar përmes pajisjeve elektrike nuk regjistrohet dhe më këtë kompaninë KEDS 

e dëmton në vlerë prej 333.23, euro (treqindetridhjetetre euro e njëzetetre cent),           

 

-me çka ka kryer veprën penale “vjedhja e shërbimeve ”  nga neni 314 par 1  të KPRK-së.   

 

Gjykata duke vendosur  në kuptim të nenit 7,8,9,10,17,21, 40,42,46,47,48,49,69,70, nenit     314 

par 1  të KPRK-së, si dhe nenit 359, 360, 361, 365, 366,450 te KPPRK.  

 

E gjykon me: 

 

DËNIM ME KUSHT 
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Ashtu qe: 

 

1.Të akuzuarit A. S.  gjykata i përcakton dënim me burg ne kohëzgjatje  prej 6  (gjashtë) muaj,  

i cili  dënim nuk do te ekzekutohet, ne qofte se i njëjti brenda afatit verifikues  prej 1 (një) viti, 

pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nuk kryen ndonjë vepër të re penale.  

 

2.I akuzuari obligohet që në emër te shpenzimeve të procedurës penale të paguaj shumen prej  

30 (njëzete) euro, paushallin gjyqësor ne shumë prej 20 (njëzete) euro.   

 

3. Përfaqësuesi i autorizuar i te dëmtuarës KEDS, distrikti ne Pejë, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil.  

 

                          A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë - Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj Gjykate me datë 

14.12.2020, ka ngritur aktakuzën me numër PP/.II.nr.1227/20,  ndaj të akuzuarit A. S. nga fshati 

......... K ......, duke e akuzuar për vepër penale “vjedhja e shërbimeve ” nga neni 314 par 1 lidhur 

me nenin 77 të KPRK-së.    

 

Pas pranimit të aktakuzës, gjykata sipas detyrës zyrtare konform nenit 242 par. 3 lidhur me par. 

4 të KPPK-së, pasi ka vlerësuar dhe konstatuar se ka kompetencë lëndore dhe territoriale për të 

proceduar me këtë çështje penale juridike, me datë 01.02.2021,  ka caktuar shqyrtimin fillestar    

e në të cilën seancë i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë dhe ka hequr dorë nga kundërshtimi i 

provave apo kërkesa për hudhjen e aktakuzës dhe mbajtjes së seancës së dytë, andaj gjykata ka 

urdhëruar mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor për datë  10.03.2021  ku është dhënë fjala hyrëse e 

palëve, janë dëgjuar dëshmitaret F. S. zyrtar i  KEDS në Distrikti- Pejë,  është bërë administrimi 

i provave materiale, ndersa Gjykata ka aprovuar propozimin e prokurorit të rastit qe në cilesimnn 

e dëshmitarit të dëgjohet V. L..  

 

Shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar me dt.13.04.2021, në praninë e prokurorit të shtetit Sadije 

Muriqi, të akuzuarit  A. S., si dhe dëshmitari V. L..  

 

Prokurorja e shtetit ne fjalën përfundimtare deklaroj se në këtë shqyrtim gjyqësor pas 

administrimit te provave materiale dhe atyre personale siç janë dëgjimi i dëshmitareve F. S.  dhe 

sidomos dëgjimit te dëshmitarit te fundit V. L., u vërtetua kjo gjendje faktike si në vijim se i 

akuzuari A. S. me parë e gjerë me dt. 25.04.2019,  ne shtëpinë e tij në fsh. ......... KK- Istog, 

përmes mënyrave tjera siguron shërbime për te cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim 

të kompensimit dhe shmang pagesat për shërbimet e tilla në atë mënyrë qe i pandehuri në 

shtëpinë e tij në fshatin e lartcekur pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar është kyçur direkt 

në rrjetin elektrik me një kabull prej 4x16mm,  nga shtylla në shtëpi dhe me këtë ka anashkaluar 

njësorin elektrik dhe energjia e shpenzuar përmes pajisjeve elektrike nuk regjistrohet dhe me 

këtë kompanisë së KEDS-it i shkakton dëm në vlerë prej 333.23 euro, me çka ka kryer vepër 

penale “ vjedhja e shërbimeve” nga neni 314 par 1 lidhur me nenin 77 KPRK-së. Po ashtu pas 

dëgjimit te dëshmitarit V. L. u vërtetua fakti se i njëjti kishte blerë shtëpinë nga këtu i akuzuari 

dhe i njëjti përmes përmbaruesit privat me dt. 13.06.2019 kishin dalur ne vendin e ngjarjes ku 

këtu i akuzuari e kishte bërë dorëzimin e çelësave dhe lirimin e shtëpisë po ashtu kjo është e 

mbështetur edhe ne provat materiale siç është kontrata mbi shitblerjen e shtëpisë e lidhur ne mes 

dëshmitarit dhe te akuzuarit si dhe procesverbali i përmbaruesit privat F. Sh. P.nr.27/2017 e 

dt.13.06.2019, po ashtu nga dëshmia e te akuzuarit i cili në tërësi pranon veprën penale sa i 

parkete  vlerës së dëmit te shkaktuar KEDS-it ne shumën prej 333.23 euro, ndërsa sa i përket 
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vlerës prej 211 euro,  siç është cekur ne procesverbalin e dt. 05.08.2019 pas dëgjimit te 

dëshmitarit V. L. i cili ne dëshminë e tij deklaroj se pasi është liruar shtëpia nga këtu i akuzuari 

këtë shtëpi ia ka dhënë në shfrytëzim mikut te tij S. K. nga ............. për çka kjo prokurori do te 

inicioj procedurë penale ndaj këtij te fundit, andaj nga te lartcekurat i propozon  gjykatës qe te 

akuzuarin A. S. ta shpallë fajtor, ta gjykoj sipas ligjit dhe ta obligoj ne pagimin e shpenzimeve 

te procedurës penale, Sa i përket  mbrojtjes së të akuzuarit ai e pranon se kjo kabullë është në 

shtëpinë e tij dhe kinse me këtë kabullë përmes njësorit elektrik furnizon një dhomë, mirëpo 

kësaj mbrojtje nuk mund t’i falët besimi se sikur te ishte e vërtet atëherë pse kjo kabull do të 

kishte rrymë pasi qe është fikur në njësorin elektrik, prandaj konsiderojmë  se është bere vetëm 

me qellim të ikjes së veprës penale ngase kemi 5 prova qe shikojmë në foto të aktakuzës karshi 

mbrojtjes se të akuzuarit andaj nga te lartcekurat jam i bindur se gjykata në kuptim të nenit 365 

ndaj të akuzuarit do të marrë aktgjykimin fajësues.  

 
I akuzuari  A. S. ne fjalën e tij përfundimtare deklaroj  qe nga fillimi unë e kam pranuar fajësinë 

për veç procesverbalit te fundit të cilin KEK-u, e ka përpiluar me dt.05.08.2019 kur unë me këtë 

datë siç u vërtetua nuk kam qenë fare ne këtë shtëpi andaj sa i përketë pjesës time te përgjegjësisë 

jam i penduar për veprimet e mia  dhe jam i gatshëm qe tia kompensoj ne mundësinë e parë qe e 

kam dëmin ndaj KEDS-it.  

 

Administrimi i Provave :   

 

Ne seancën e shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me dt.10.03.2021, gjykata ka administruar provat 

personale dhe materiale, ku në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar  F. S. punëtor i KEDS-it – 

Distrikti Pejë,  si dhe dëshmitari  po ashtu janë administruar edhe provat materialë si: Fatura mbi 

demin e shkaktuar  me nr. DPEHP19132 e dt. 23.01.2019, fatura mbi demin e shkaktuar DPEHP-

1913424 e dt.30.04.2019, fatura mbi demin e shkaktuar DPEHP-1913750 e 

dt.07.08.2019,Procesverbali nr.2186328 e dt.19.01.2019, Procesverbali nr.2296611 i 

dt.25.04.2019, Procesverbali nr.2150118 i dt.05.08.2019, fotografitë e vendit të ngjarjes. Ndërsa 

në seancën e dt.13.04.2021, është degjhuar dëshmitari V. L., është dhen mbrojtja e të pandehurit. 

 

Nga dëshmia e dëshmitarit F. S.  e dhënë në seancën e dt.10.03.2021, ku  i njëjti deklaron se i 

përmbahet  procesverbaleve te dt.25.04.2019 dhe 05.08.2019 të cilat i kam nënshkruar dhe 

qëndroj pran të njëjtave. Ne këtë shtëpi kanë  shkuar ne bazë urdhëresës se KEDS-it,  për 

kontrollimin e humbjeve te ky konsumator njësori është i vendosur ne shtyllë elektrike, dhe tek 

i njëjti është shkyçur nga distanca. Herën e parë kur kemi shkuar aty mesa me kujtohet ka qenë 

një zonjë shtëpia ka qenë e banueshme, njësori ka qenë i shkyçur nga distanca ndërsa furnizimi 

është bere me një kabllo direkt jashtë njësorit, unë nuk e kam dit se kush është pronar i shtëpisë 

por procesverbalin e kemi shënuar në bazë të dhënave qe i posedojmë ku ka rezultuar qe pronar 

i atij njësori është A. S.. Në pajisjet e cekura si ne dy procesverbalet i kemi shënuar pasi qe një 

anëtar i familjes na i ka dhëne këto të dhëna. Unë pas  një kohe e kam takuar A. në zyret e KEDS-

it,  dhe e ka  njoftuar lidhur me gjendjen e njësorit,  duke  deklaruar se   i njëjti  shumicën e kohës 

e kam gjet aty një grua e moshës 45 vjeçare dhe sa her kemi komunikua  me te i kemi afruar 

marrëveshje me KEDS-in,  por ajo se ka marr parasysh. Dëshmitari me tej shton se këto paisje 

na i ka konfirmuar ajo gruaja qe i kanë në shtëpi. Unë nuk mund ta di kush ka qenë ajo gruaja 

dhe nuk mund te them e ka qen familjare e A. pasi qe  njëjta nuk është prezantuar fare, ajo tha 

se A.  nuk e kam kurrgjë. Heren e fundit kur kanë  shkruar ne dhjetor te vitit te kaluar aty ka dal 

një grua tjetër e cila nuk ishte e njëjta me ate te paren dhe na tha se është ndërruar pronari, mirëpo 

na prape njëjti kemi vepruar dhe kallëzimin penal e kemi bërë ne emër te pronarit te vjetër A. S.,  

si dhe  asnjëherë këtë të akuzuar nuk e kem takuar aty mirëpo vetëm një grua siç deklaroj  më 

lart, dhe pas këtij rasti unë e kam kuptuar se shtëpia e kujt është nuk kam ditur qe ky e ka shitur 
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shtëpinë por procesverbalet i kemi shënuar ne emër te konsumatorit ne emër te cilit është 

regjistruar njësori qe ne këtë rast ka rezultuar ne emër te A. S.,  duke shtuar  se ne kur nuk na 

jepin te dhënat se kush eshte shfrytëzues atëherë procesin e shkruajmë ne emër te pronarit të 

njësorit  dhe kam pas raste tjera kur i kam shënuar ne këtë mënyrë, si dhe ka deklaruar se  jo nuk 

kanë hyr  ne shtëpi por paisjet i kanë  shënuar ne bazë të asaj qe na ka thëne ajo gruaja. Ndërsa 

te  njëjtit  e  konstatuan se ne shtëpi ka rrymë dhe konsumatori është i kyqur jasht njësorit  direkt 

me kabllo, ketë gjendje kjo shtëpi e ka edhe sot, ne  e kemi eliminuar këtë defekt disa herë por 

kjo gjendje  eshte tu banu aty dhe ai pa rrymë nuk rrin.  

 

Nga dëshmia e dëshmitarit V. L. e dhënë në seancën e dt.13.04.2021,  është e vërtetë se i njëjti 

shtëpinë e ka blerë prej A. S. ku  e ka  edhe  kontratën e noterit, edhe meqenëse A.  nuk ja  ka 

leshu shtëpinë sipas kontratës i njëjti  e ka  dëbuar atë përmes përmbaruesit privat ku i njëjti me 

dt.13.06.2019 se bashku me përmbaruesin privat kanë dal ne vend te ngjarjes ku ka hartuar edhe 

procesverbalin ne te cilin janë nënshkruar qe te dy palët dhe përmbaruesi ku me atë datë i ka  

pranuar edhe çelësat e shtëpisë dhe prej asaj date unë e kam shfrytëzuar shtëpinë dhe e njëjta 

është nën menaxhimin tim. Unë pastaj në këtë shtëpi  kam vendosur një mik timin i quajtur S. 

K. nga fsh. .............K Skenderaj, i cili ende është duke banuar ne këtë shtëpi dhe posedon nr.tel. 

049/445-725.  

 
I pandehuri ne mbrojtjen e tij deklaroj  se është e vërtet qe kjo shtëpi qe shihet ne foto ka qenë 

shtëpia e tij  po qe nga viti 2015 ajo nuk është më shtëpia e tij dhe ne bazë kontratës qe e kanë  

arrit te noteri me dt. 26.11.2015 shtëpia ka kaluar ne emër te V. L., i njëjti  ne fillim te 2018 i ka 

hequr mobilet nga shtëpia, ne atë shtëpi unë nuk e di qe u hy me banuar kush pasi qe çelësat nuk 

i ka dorëzua  deri me dt. 13.06.2019, është e vërtet qe njësori elektrik ka qenë në bander, dhe për 

shkak te borxhit ata e kanë  shkyq nga distanca, i njëjti  asnjëherë nuk i ka  kyqur telat jashtë 

njësorit, duke  deklaruar  se i njëjti  nuk ka  qenë fare ne shtëpi por edhe ai duhet ta dëshmoj se 

kush ka qen ajo zonjë qe ka biseduar me të,  me tej shton  se i njëjti  ka  prit derisa te përfundojnë 

proceset gjyqësore dhe lidhur me këtë shtëpi ne momentin qe me ka ardh vendimi prej gjykatës 

se Apelit i kam dorëzuar çelësat te përmbaruesi privat F. Sh. me dt.13.06.2019, prej kësaj date 

unë nuk e di se kush ka banu ne atë shtëpi dhe nuk mund te jepi përgjegjësi,  edhe se është  i 

gatshëm qe ti pranoj borxhet sipas faturave  te datës 23.01.2019 dhe 25.04.2019,  edhe pse nuk 

kam banuar në atë kohë në shtepi por për shkak  te sinqeritetit i pranoj si te tilla.  

 

Vlerësimi i Provave :  

 

Gjykata i fali  besimin e plotë dëshmisë së dëshmitarit  S. S. punëtor i KEDS-it, e cila dëshmi 

është në përputhje të plotë në mes veti, e po ashtu  është në harmoni edhe me procesverbalin 

nr.2150118, i dt.05.08.2019, si dhe procesverbali me nr.2296611, i dt.25.04.2019, ku është 

konstatuar kyçje ilegale duke i analizuar procesverbalet e  lartcekura, gjykata i ka falur besimin 

e plotë kësaj prove materiale, pasi që e njëjta është në harmoni edhe me dëshminë e dëshmitarit 

të lartcekur, dhe me faturën mbi rikthimin e humbjeve nr.1913750 e dt.07.08.2019.  

 

        

 

Gjykata i fali besimin e plotë dëshmisë së dëshmitarit V. L. e dhënë pranë kësaj gjykate, e cila 

dëshmi është në përputhje dhe në harmoni me shkresat e lendes kur nder te tjera potencon  se i 

njëjti shtëpinë e ka blerë prej A. S. ku  e ka  edhe  kontratën e noterit, edhe meqenëse A.  nuk ja 

ka leshu shtëpinë sipas kontratës i njëjti  e ka  dëbuar atë përmes përmbaruesit privat ku i njëjti 

me dt.13.06.2019 se bashku me përmbaruesin privat kanë dal ne vend te ngjarjes ku ka hartuar 

edhe procesverbalin ne te cilin janë nënshkruar qe te dy palët dhe përmbaruesi ku me atë datë i 
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ka  pranuar edhe çelësat e shtëpisë dhe prej asaj date unë e kam shfrytëzuar shtëpinë dhe e njëjta 

është nën menaxhimin tim. Unë pastaj në këtë shtëpi  kam vendosur një mik timin i quajtur S. 

K. nga fsh. .............K ..........., i cili ende është duke banuar ne këtë shtëpi  

 

Gjykata pjesërisht i fali besimin mbrojtjes se të pandehurit ku deklaroj se i njëjti  ne fillim te 

2018 i ka hequr mobilet nga shtëpia, ne atë shtëpi unë nuk e di qe u hy me banuar kush pasi qe 

çelësat nuk i ka dorëzua  deri me dt. 13.06.2019, është e vërtet qe njësori elektrik ka qenë në 

bander, dhe për shkak te borxhit ata e kanë  shkyçur nga distanca.        

 

Mirëpo Gjykata nuk ia fali besimin mbrojtjes se të pandehurit A. S. i cili deklaroj  se është e 

vërtet qe kjo shtëpi qe shihet ne foto ka qenë shtëpia e tij  po qe nga viti 2015 ajo nuk është më 

shtëpia e tij dhe ne bazë kontratës qe e kanë  arrit te noteri me dt. 26.11.2015 shtëpia ka kaluar 

ne emër te V. L., i njëjti  ne fillim te 2018 i ka hequr mobilet nga shtëpia, ne atë shtëpi unë nuk 

e di qe u hy me banua kush pasi qe çelësat nuk i ka dorëzua  deri me dt. 13.06.2019, është e 

vërtet qe njësori elektrik ka qenë në bandër, dhe për shkak te borxhit ata e kanë  shkyç nga 

distanca, i njëjti  asnjëherë nuk i ka  kyçur telat jashtë njësorit, duke  deklaruar  se i njëjti  nuk 

ka qenë fare ne shtëpi por edhe ai duhet ta dëshmoj se kush ka qen ajo zonjë qe ka biseduar me 

të,  me tej shton  se i njëjti  ka  prit derisa te përfundojnë proceset gjyqësore dhe lidhur me këtë 

shtëpi ne momentin qe me ka ardh vendimi prej gjykatës se Apelit i ka  dorëzuar çelësat te 

përmbaruesi privat F. Sh. me dt.13.06.2019, prej kësaj date unë nuk e di se kush ka banu ne atë 

shtëpi dhe nuk mund te jepi përgjegjësi,  edhe se është  i gatshëm qe ti pranoj borxhet sipas 

faturave  te datës 23.01.2019 dhe 25.04.2019,  edhe pse nuk kam banuar në atë kohë në shtëpi 

por për shkak  te sinqeritetit i pranoj si te tilla.  

 

Një mbrojtje e tillë gjykata konsideron se është në kundërshtim të plotë me provat e 

administruara sidomos me dëgjimin e dy dëshmitareve të cilët në mënyre të çartë para gjykatës  

deklaruan se aty kanë hasur një kabllo të lidhur jashtë njësorit elektrik dhe pas testimeve të bëra 

ndaj të njëjtit kanë konstatuar se energjia qe kalon përmes këtij kabulli nuk regjistrohet fare, për 

çka të njëjtën e kanë eliminuar dhe të gjitha këto i kanë konstatuar edhe në procesverbal duke ja 

bashkangjitur edhe fotot nga vendi i ngjarjes.  

 

Gjykata, pas shqyrtimit të deklaratave të dëshmitarëve dhe pas administrimit të provave 

materiale gjatë shqyrtimit gjyqësor, dëgjimit të mbrojtjes së të akuzuarit dhe pas vlerësimit me 

ndërgjegje të secilës provë një nga një dhe në lidhje reciproke me njëra tjetrën, konform nenit 

361 të KPPK-së, vërtetoi gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Nga provat e administruara e të cilave gjykata ua fali besimin pa dyshim u vërtetua se i akuzuari 

A. S.  me parë e gjërë me dt.25.04.2019, në shtëpinë e tij në fshatin ..........  K. ......, përmes 

mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, në atë mënyrë që i pandehuri në shtëpinë 

e tij në fshatin e lartcekur, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar është kyçur direkt në rrjetin 

elektrik ( me kabull prej 4x16 mm nga shtylla në shtëpi) dhe më këtë ka anashkaluar njësorin 

elektrik dhe energjia e shpenzuar përmes pajisjeve elektrike nuk regjistrohet dhe më këtë 

kompaninë KEDS e dëmton në vlerë prej 333.23, euro (treqindetridhjetetre euro e njëzetetre 

cent),           

Andaj nga gjendja e vërtetuar faktike si është përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit, pa dyshim  

rrjedhë se në veprimet e të akuzuarit A. S.,  qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale, 

“vjedhja e shërbimeve ” nga neni 314 par.1. të KPRK-së. 
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Gjykata nga te gjitha provat e lartcekura materiale dhe personale gjeti këto rrethane jokontestuese 

sa i përket të akuzuarit A. S.:  

 

Nuk është kontestues fakti se zyrtari i KEDS-it, F. S.   i cili u dëgjua  edhe në cilësinë e 

dëshmitarit  ka qenë në kontroll me dt.25.04.2019,në shtëpinë e të akuzuarit në fshatin .........  K- 

Istog.  

 

Nuk ka qene kontestuese fakti se ditën kritike ne shtëpinë e të lartcekurit është gjetur një kabllo 

4x16 mm2, nga shtylla në shtëpi e kyçur direkt në shtëpinë e të pandehurit, dhe energjia e 

shpenzuar përmes pajisjeve elektrike nuk është regjistruar.   

 

Nuk është kontestues fakti se i akuzuari A. S. i ka shitur shtëpinë V. L., kjo është vërtetuar edhe 

nga kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmerine e vërtetuar me aktin noterial numër rendor 

4056/15 referencë  numër727/2015 i dt.26.11.2015.     

 

Nuk është kontestues fakti se i akuzuari i ka lëshuar shtëpinë  blerësit V. L.  në bazë të urdhrit të 

përmbaruesit privat,   P.nr.27/17 i dt.23.03.2017, si dhe procesverbalit i përpiluar në vend të 

ngjarjes nga përmbaruesi privat i dt.13.06.2019, ku i pandehuri në këtë rast është pajtuar që të ja 

liroj shtëpinë blerësit të lartcekur.   

   

Gjykata i ka vlerësuar me shumë kujdes të gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor 

dhe ka ardhur në përfundim se duhet t’i falet besimi i plotë provave të propozuara nga Prokurori 

i Shtetit të cilat në tërësi e vërtetojnë dyshimin e bazuar mirë se i akuzuari ka kryer veprën penale 

e cila i vihet në barrë, pasi që të gjitha provat e prezantuara në shqyrtim kanë lidhshmëri logjike, 

kohore, dhe janë bindëse dhe të qarta dhe janë në harmoni të plotë si me provat personale ashtu 

edhe me provat e tjera materiale.  

 

Gjykata pas vlerësimit të rrethanave të rëndësishme bazuar në faktet dhe provat e lartshënuara 

konstatoi gjendjen faktike si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, nxjerri konkluzion të drejtë dhe 

të ligjshëm dhe gjeti se në veprimet e të akuzuarit A. S., pa dyshim qëndrojnë të gjitha elementet 

e veprës penale me të cilën akuzohet, i njëjti ketë   vepër penale e ka kryer me dashje pasi qe ka 

qenë i vetëdijshëm për veprimet kundërligjore të tij dhe i ka dëshiruar ato, andaj  Gjykata  e gjeti 

si penalisht përgjegjës, dhe vlerësoj se nuk ekzistojnë rrethana që e përjashtojnë përgjegjësinë 

penale të tij, dhe njëkohësisht të njëjtin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënimin e paraparë ligjor 

të precizuar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

 

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat  

lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së. Kështu si rrethana lehtësuese 

për të akuzuarin gjykata ka vlerësuar faktin se i njëjti  kishte, sjellja te mira në Gjykatë si dhe 

gjendja e dobët ekonomiko-sociale, është i pa punë. Të gjitha këto rrethana kjo gjykatë i ka 

pranuar si rrethana lehtësuese në dobi te të akuzuarit. Rrethana rënduese Gjykata nuk gjeti.  

 

Gjykata ka ardhur në përfundim së dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit si ne dispozitiv te këtij 

aktgjykimi është në përputhje të plot me shkallën e përgjegjësisë penale të tij, dhe me intensitetin 

e rrezikimit të vlerave të mbrojtura të shoqërisë. Gjykata gjithashtu është e bindur së vendimi 

mbi dënim do të shërbej për arritjen e qëllimit të dënimit, në pengimin e të akuzuarit në kryerjen 

e veprave penale në të ardhmen, dhe se i njëjti dënim do të ndikoj edhe si preventive e 

përgjithshme për personat tjerë që të përmbahen nga kryerja e veprave penale te tilla apo tjera 

në përputhje me nenin 38 të KPRK-së.  
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Duke u bazuar në nenin 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.6 të KPPK-së, gjykata ka përcaktuar 

shpenzimet procedurale dhe paushallin gjyqësor, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë, konform nenit 39 par. 3 nën par. 

3.1 të Ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

Vendimi për udhëzimin e te dëmtuarës, për realizimin e kërkesës pasurore juridike është marr 

konform nenit 463 të KPPRK-së. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 370 të KPPK-së është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

                                GJYKATA THEMELORE NË PEJË - DEGA ISTOG 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.218/20, më datë 13.04.2021.  

 

 

 

Bashkëpunëtorja Profesionale                                Gjyqtari Gjykues 

    Shkurte Nekaj                                                        Arben Mustafaj 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:  

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit në Prishtinë,  në afat 

prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa  dorëzohet përmes 

kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 

 

 

 


