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Numri i lëndës: 2019:139316 

Datë: 08.07.2020 

Numri i dokumentit:     01014378 

 

P.nr.361/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRISHTINE 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 G. L. nga fsh. G. e E. K. Lipjan, të cilin e 

akuzon Prokuroria Themelore në Prishtinë, me aktakuzën e saj PP.II.nr.2930/19 dt.26.06.2019, 

për shkak të vepres penale Vjedhja e shërbimeve  nga neni 314 par.1  të KPRK-së, në shqyrtim 

fillestar publik, të mbajtur me dt.30.06.2020, në prani të përfaqësuesit të PTH-së, prokurores 

Fatmire Cacaj,  dhe të pandehurit,  në të njejtën datë, merr dhe publikisht shpall këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 Ndaj të akuzuarit: 

G. L., і lindur me dt. data e lindjes..., në fsh G. e E. K. Lipjan, ku edhe jeton, nga і ati 

D., і gjendjes së mesme ekonomike, shqipëtar, shtetas і R. së Kosovës, me nr.personal numri... 

më parë і padënuar, mbrohet në liri.  

 

             Ë S H T Ë  F A J T O R Ë 

 

            Sepse:           

 Me datën 27.12.2018, nga personat e autorizuar  të t’dëmtuares KEDS-së, për shkakun e 

dyshimeve se і pandehuri G. L., ka qenë duke keqperduror energjin elektrike, është vendosur të 

merret njehësori eletrik nr. numri..., і cili ka qenë ne shfrytëzim nga і pandehuri për tu verifikuar 

ne Qendren e Kalibrimit në Prishtinë, pas kontrllimit nga zyrtarët kompetentë Qendrës së 

kalibimit është konstatuar se і pandehuri me qëllim të vjedhjes dhe keqperdorimit të energjis 

eletrike, dhe vetit te і sjellë pasuri të kundërligjshme, ashtu që njehësorin eletrik ka paraqitur 

simbolin e magnetit ne display, ku ka ndikur që njehsori qe te gaboj në regjistrimin e shprehur, 

në përqindje prej 33%, gjatë regjistrimit të energjisë elektrike të shpenzuar me ç’rast të dëmtuares 

KEDS-it, і ka shkaktuar dëm në vlerë prej 157.53-€. 

          -me këtë ka kryer vepren penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.1 të KPRK-së.    

    Andaj gjykata konformë neneve, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 17, 20, 21, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 69, 

dhe nenit 314 par.1 të KPRK-së, si dhe nenin 365 të KPPK-së, të pandehurin e gjykon me: 

 

 ME DËNIM ME KUSHT  

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse 

i pandehuri në afat prej 1 (njё) viti nuk kryen vepër tjetër penale. 
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DETYROHET: і pandehuri  që të dëmtuares KEDS-it me selinë Ferizaj, tia kompenzoi 

dëmin e shkaktuar ne shumë prej 157.53.-€, ne afat prej 15 dite nga dita e dorezimti te ketij 

aktgjykimi nenkercnimin e përmbarimit të dhunshem.   

 DETYROHET і pandehuri  që t’і paguaj kësajë gjykate shpenzimet e procedures 

penale, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20.-€, dhe në Fondin për mbrojtjen e 

viktimave të krimit shumën prej 30.-€.  

A r s y e t i m 

           Prokuroria Themelore në Prishtinë, me aktakuzën e saj PP.II.nr.2930/2019 të 

dt.26.06.2019, e ka akuzuar të pandehurin G. L. nga fsh. G. e E.K. Lipjan, për shkak të veprës 

penale Vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320  të KPRK-së ndërsa në shqyrtimin fillestar 

e ka rikualifikuar veprën penale sipas Ligjit më të favorshëm për të pandehurin Vjedhje e 

shërbimeve nga neni 314 par.1 të KPRK-së. 

           Prokurorja e shtetit në seancën fillestare me rastin e pranimit te fajësisë nga ana e të 

pandehurit  ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë pasi që pranimi і fajësisë është bërë 

në mënyrë vullnetare  dhe konformë dispozitave ligjore dhe se i njejti paraprakisht e ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, andaj ka propozuar që gjykata ti ketë parasysh të gjitha 

rrethanat lehtuese dhe rënduese me rastin e shqiptimit të dënimit. 

             I pandehuri në seancen fillestare ka deklaruar se e ndien veten fajtor për vepren penale 

që i vihet në barrë, dhe njëherit ka shtuar se njesorin e kane ndërruar punëtoret e të dëmtuares 

dhe me qense njësori gjindet në emeër të tij e ka pranuar fajësinë për vepren e kryer. 

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

pranimit të fajit, pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë të vullnetshme nga ana e të pandehurit,  

pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjës që i përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban 

asnjë shkelje të qartë ligjore e as gabime faktike, konform nenit 248 të KPPK-së se gjykata e 

pranoi pranimin e fajësisë së të pandehurit, për veprën penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 

314 par. 1 të KPRK-së. 

            Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese të parapara me nenin 69 të KPRK-së, ku si rrethana 

lehtësuese gjykata vlerësoi sjelljen para kryerjes së veprës penale pra faktin se і njejti për herë të 

parë ka rëndë ndesh me ligjin,  rrethanat personale dhe familjare, pra faktin se është mbajtës і 

familjes  dhe se është i papunë, sjelljen e tij pas kryerjes së vepres penale, pra faktin se і njejti 

është penduar për veprimet e kryera dhe se ka premtuar se në të ardhmen nuk do të përsërit sjellje 

të tilla, e veçanarishtë pranimin e fajësisë ndërsa si  rrethana renduese gjykata vlerësoi shkallën 

e përgjegjësisë penale të t’pandehurit, pra faktin se і njejti në kohën e kryerjes së vepres penale  

ka qenë і aftë t’і kuptoi sjelljet  dhe veprimet e veta inkriminuese dhe duke marrë për bazë 

shkallën e rrezikshmerisë së vepres  penale të njejtit і shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtijë 

aktgjykimi duke qenë  i bindur se me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit konform 

nenit 38 të KPRK-së. 

           Vendimi për shpenzimet e procedurës penale dhe për paushallin gjyqësor u bazua në nenin 

450 par.1 dhe 2 nën par. 6 të KPPK-së, ndërsa vendimi për kompensimin e shumës në Fondin e 

Mbrojtjës së Viktimave u bazua në nenin 39 të këtij Ligji. 

 Vendimi për realizimin e kërkesës pasuroro-juridike u bazua në nenin 463 të KPPK-së.  

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

            GJYKATA THEMELORE NË PRIHTINË DEGA NË LIPJAN. 

            P.nr.485/19  me dt.30.06.2020. 

Sekretarja juridike                                                                                 GJYQTARI 

  Nexhmije Ahmeti                                                                         Avdirrahman Gashi 

             UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, ne afat prej 15 

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

kësaj gjykate. 
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