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Numri i lëndës: 2020:116069 

Datë: 06.04.2021 

Numri i dokumentit:     01665755 

 

 

                  P.nr.318/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË- DEGA  NË LIPJAN, në përbërje prej 

gjyqtarit të vetëm  Avdirrahman Gashi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nexhmije Ahmeti,  

duke vendosur në lëndën penale kundër të pandehurit S.G.  nga fsh. A.., K. L..të cilët i akuzon 

PTH në Prishtinë, me aktakuzën e saj PP.II.nr.3433/2020, të datës 14.09.2020, për shkak të 

veprës penale Vjedhja e sherbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 të KPRK-së, në seancen 

gjyqesore të mbajtur  me datën 17.03.2021, në prani të prokurores Fatmire Cacaj, dhe të 

pandehurit në të njejten dite merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Kundёr tё pandehurit: 

S. G., i lindur me dt.01.01.1976, nga fshati A.., K.L.., nga i ati A.., me nr personal 10..., 

shqiptar, shtetas i Republikes se Kosoves, mbrohet ne liri, me pare i pa denuar, mbrohet ne liri. 

 

Ë SH T Ë   F A J T O R  

 

Sepse: 
Prej datës së pavërtetuar e deri më datë 05.10.2020, i pandehuri, me anë të lajthimit, 

largimit ose mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohet vetëm në 

shkëmbim të kompensimit dhe shmangë pagesën për shërbime të tilla duke e keqpërdorur 

energjinë elektrike në atë mënyrë ku nga një kontrollë i ekipeve kontrolluese të KEDS-it tek i 

pandehuri me numër unik DFE 5... është konstatuar se ka qenë i shkycur nga distanca por ka 

bërë lidhje direkte në rrjetin elektrik dhe në këtë mënyrë është furnizuar me ernergji elektrike pa 

matje, me c’rast të dëmtuarës KEDS-it, i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 282.6.-€.- 

-me këtë ka kryer veprën penale-Vjedhja e sherbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 

të KPRK-së.  

Andaj gjykata, në konform  dispozitave të neneve, 1, 2, 4, 6, 7, 17, 21, 39, 46, 47, 48, 49, 

69 dhe nenit 314 par.6 lidhur me par.1 të KPRK-së si dhe nenit 365 tё KPPRK-sё, të pandehurin 

e gjykon:  

 

DËNIMIN ME GJOBË TË KUSHTËZUAR 

 

Me denim me gjobë ne shume prej 200.-€, i cili denim nuk do të ekzekutohet nese i 

pandehuri ne afat prej 1 viti nuk kryen veper tjeter penale ne te kunderten denimi i kushtezuar 

konform nenit 50 te KPRK-së do te revokohet.  



 Numri i lëndës: 2020:116069 
 Datë: 06.04.2021 
 Numri i dokumentit: 01665755 
 

2 (3)  

   
2
0
2
0
:1
1
6
0
7
0

 

Detyrohet i akuzuari qe te dëmtuarës KEDS-Distrikti ne Ferizaj t’ia kompenzoi demin 

material ne lartesi prej 282.6.-€, ne afat prej 15 dite pas plotfuqishmerise se ketij aktgjykimi. 

DETYROHET i pandehuri S.. A..G..që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë  

shumën prej 20 €  pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, si dhe për kompensimin e viktimave 

të krimit shumën prej 30-€, në afat prej 15 dite nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi.   

 

A r s y e t i m 

 

    Prokuroria Themelore në Prishtinë me aktakuzën e saj PP.II.nr.3433/2020 të datës 

14.09.2020, e ka akuzuar të pandehurin S.. A. G..nga fshati A.. K.L.., për shkak të veprës penale 

Vjedhja e Sherbimeve nga neni 314 par. 6 lidhur me par. 1 të KPRK-së. 

  Prokurorja e shtetit  me rastin e pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit kishte 

deklaruar se pajtohet me pranimin e fajsisë nga ana e te pandehurit sepse ky pranim i fajsisë ka 

mbështetje ne shkresat e lendes si dhe bazë ligjore konform neni 248 te KPRK-së, andaj i ka  

propozuar gjykatës qe t’i vlerësoj rrethanat rënduse dhe lehtësuese me rastin e marrjes se dënimit.  

              I pandehuri ne seancen gjyqesore ka deklaruar se e pranon fajësinë per vepren penale e 

cila i vihet ne barre dhe njeherit shton se ndihet i penduar për kete dhe i premton gjykatës se nuk 

do te përsërit sjellje te tilla si dhe shton se eshte i gjendjes se veshtire ekonomike, mbajtes i 

familjes andaj lut gjykaten qe ti shqiptoi dënim sa me te but. 

Gjyqtari i vetëm gjykues pasi bindet se i pandehuri e ka kuptuar natyren dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë është bër në mënyrë vullnetare dhe pas konsultimit të 

mjaftushëm me mbrojtësin e tij, pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që i përmban 

aktakuza dhe se aktakuza nuk është e përfshir në shkelje të qarta ligjore se as gabime faktike, 

konformë nenit 248 të KPPK-së, gjykata e pranoi pranimin e fajësisë të tё pandehurit, për veprën 

penale Vjedhja e Sherbimeve nga neni 314 par. 6 lidhur me par. 1 të KPRK-së. 

 Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit pёr tё pandehurin, gjykata pati 

parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe ato rёnduese konform nenit 69 tё KPRK-sё, ashtu që 

prej rrethanave lehtësuese, gjykata vlerësoi rrethanat para kryerjes se vepres penale pra faktin se 

i njejti per her te pare ka ren ndesh me ligjin, rrethanat personale dhe familjare, pra faktin se і 

akuzuari është mbajtës i famijes  dhe i gjendjes së dobët ekonomike, sjelljen pas kryerjes së 

vepres penale, pra faktin se i njejti është penduar per vepren penale dhe ka  premtuar se në të 

ardhmen nuk do t’i përsërisë sjellje te tilla, e veqanërisht pranimin e fajsisë ndërsa si rrethana 

rënduese gjykata vlerësojë, shkallën e përgjegjësisë penale të t’akuzuarit, pra faktin se і njejti ne 

kohen e kryerjes se vepres penale ka qe qenë і aftë t’і kuptoi sjelljet  dhe veprimet e veta 

inkriminuese dhe duke marr për bazë  shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale, andaj 

të njejtit i shqiptoi  denimin e paraparë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke qenë i bindur se 

një denim i tillë do të arrihet qëllimi i tillë konform nenit 47 të KPRK-së.   

           Vendimi për shpenzimet e procedures u bazua në nenin 450 par. 1 dhe 2 pika 1 dhe 6 të 

KPPK-së, ku shuma prej 20.-€, për paushall gjyqësor u bazua në bazë të ndërlikueshmerisë së 

rastit, ndërsa shuma prej 30.-€, u bazua në nenin 39 të Ligjit për Mbrojtjen e Viktimave të Krimit. 

          Vendimi mbi realizimin e kërkesës pasurore u bazua konform  nenit 463  të KPPK-sё. 

          Nga arsyet e cekura më lartë  u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

          GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINЁ-DEGA NË LIPJAN.  

          P.nr.318/20 dt.17.03.2021. 

          Sekretarja juridike                         GJYQTARI  

          Nexhmije Ahmeti                                                          Avdirrahman Gashi  
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          UDHЁZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi  është e lejuar ankesa, në afat prej 15 dite 

nga dita e dorëzimit të të njëjtit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

gjyk 

 

 

 

 

 

 


