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                                                                                                               P.nr.54/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA NË LIPJAN, nga gjyqtari Selman 

Salihi  me pjesëmarrjen e sekretares juridike Hanife Ibrahimi  në lëndën penale kundër të 

akuzuarit F. M., të cilin e akuzon PTH në Prishtinë me aktakuzën e saj PP.II.nr.7641/18 te dt. 

23.01.2019  për shkak të veprës penale Vjedhja e sherbimeve komunale nga neni 318  të KPRK-

së, me datë 16.07.2021 në të njёjtёn ditё merr dhe publikisht shpallë këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

Ndaj tё  akuzuarit:  

F. M.  nga i ati F. dhe e ёma S.  e gjinisё H., i lindur me dt. data e lindjes... ne Lipjan me 

vendbanim ne fshatin G. e E. i martuar baba i 2 femijeve ka te kryer shkollen e mesme, 

punetor,me numer personal  numri... shqipetar ,shtetas i Republikes i pa denuar me paare ndaj ti 

nuk zhvillohet procedure tjeter penale. 

 

Ë SH T Ë   F A J T O R 

 

SEPSE:  

 

Prej dates se pavertetuar e deri me daten 19.09.2018 neshtepine e tij ne fshatin G. e E. ,Lipjan i 

pandehuri F. M.,me qellim qe vetit ti sjelle pasuri te kunderligjshme, ne kundershtim me 

dispoziten e nenit  61 te Lijgit per energjine elektrike te Republikes se Kosoves, ka shfrytezuar 

energjine elektrike, pa autorizimin e furnizuesit te autorizuar –KEDS-it ne momentin e kontrolles 

konsumatori –I pandehuri F. ka bere lidhje direkte ne rrjetin elektrik pa njehesor, shtu qe energjia 

e shfrytezuar nuk eshte regjistruar fare , ku me ate raste eshte vendosur njehsori me numrin 

numri... dhe pllombohet, me qka te demtuares KEDS-it i ka shkaktur dem ne vleren prej 199 .26 

€. 

 

 

Gjykata bene rikualifikimin e vepres penale dhe ne vend te nenit 320 par 1 te KPRK-se sipas 

vepres penale Vjedhja e sherbimeve komunale tani zbaton dhe aplikon nenin 318 par 1 lidhur 

me par 6 te KPRK-se konform nenit 3 par 1 dhe par 2 te KPRK-se i cili kod eshte ne fuqi tani 

dhe eshte me i favorshem per te akuzuarin . 

-me këtë ka kryer veprën penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 318 par. 6 lidhur me par. 1 të 

KPRK-së. 

 

Andaj gjykata konform neneve 1, 2, 3, 4, 6, 7, 17, 20, 21, 38, 39, 40 ,43, 69, 70, 71, 72. Te 

KPRK-se si dhe 360 365,te KPRK-se, si dhe nenin 365 tё KPPK-sё, të pandehurin e gjykon me, 
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                                                       DЁNIM ME GJOBE  
 

Me dënim me gjobë në shumë prej 100-€, te cilin denim i pandehuri obligohet te paguaj ne afatin 

prej 15 dite nga dita e plotefuqishmerise se aktgjykimit ,nen kercnimin e permbarimit te 

dhunshem ,ne te kunderten denimi me gjobe konform nenit 46 par 3 te KPRK-se do te 

zevendsohet me denim me burgim ,ku per nje dite burgu do tia llogaritet shuma prej 20 € 

 

OBLIGOHET i pandehuri, që të dëmtuarës KEDS-Distrikti ne Ferizaj, t’ia kompensoj shumën 

e dëmit tё shkaktuar në vlerë prej 199.26-€, në afat prej 15 ditesh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

OBLIGOHET i pandehuri që kësaj gjykate, në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të ia 

paguaj shumën prej 20-€ dhe shumën prej 30.-€, në Fondin e Viktimave të krimit, këto në afat 

prej 15 dite pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë me  aktakuzën e saj PP.II.nr.7641/18 të dt. 23.01.2019 e ka 

akuzuar të pandehurin F. M.  për shkak të veprës penale                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vjedhja e sherbimeve komunale nga neni 318 të KPRK-së. 

 

            Prokuroria e shtetit ne shqyrtimin fillestar ka deklauar pajtohem me pranimin e fajsise 

nga ana e te pandehurit i njejti mbshtetet ne dispozitat ligjore te nenit 248 te KPPRK-se poashtu 

edhe ne provat e bashkangjitura lendes, dhe i propozon Gjykates qe te njejtin ta shpalli fajtor dhe 

pas vlersimit te rrethanave lehtesuse dhe renduese ta shqiptoj denimin sipas ligjit.  

 

I Pandehuri ne shqyrtimin fillestar deklaron se e ndien veten fajtor, e ka pranuar fajsine me 

vullnetin e tij ,p presion ,duke e ka kundershtuar aktakuzen dhe se eshte i bindur per pasojat e 

pranimit te fajsise ,eshte hera e pae qe jam ne Gjykate per nje qeshtje penale per keqperdorim te 

energjise elektrike por me eshte dashte per nevoja te familjes per raste te smuar nuk kam pasur 

per momentin te paguaj borgjin njesori me eshte vonuar deri sa me eshte vendosur .  

Une te njejtin borgj e kam paguar kete borgj dhe paguaj ne menyre te rregullt dhe eshte mundesia 

te paguj me rata. Dhe nuk kam perseritur vepren penale dhe nuk do te perseris . 

 

Analizimi i provave dhe konstatimi i fakteve: 

 

Gjyqtari i vetem gjykues ,i bindur se i akuzuari e ka kuptuar natyren dhe pasojat e pranimit te 

fajsise pranimi i fajsise eshte bere ne menyre te vullnetshme ,pranimi i fajsise beshtetet ne faktet 

e qeshtjes qe i ermban aktakuza dhe se aktakuza nuk permban asnje shkelje te qarte ligjore ose 

gabime faktike, konform nenit 248 te KPRK-se gjykata e pranoi pranimin e fajsise te te 

pandehruit per vepren penale te pershkruar si ne dispozitiv te ketij akgjykimi. 
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Gjykata konsttoi se meqense i akuzuari pranoi fajsine ,ashtu qe pr te forcuar bindeshmerin e 

forcimit te pranimit te frajsise .Gjykata analizoi ,shiqoi dhe lexoi e po ashtu krahasoi provat mbi 

faktet bashkangjitur aktakuzes .Ne ate menyre qe aktvendimin e bazoi edhe ne kallzimin penal 

te parashtruar nga e demtuara KEDS-it zyra ligjore procesverbali nga vendi i ngjarjes i perpiluar 

dhe konstatuar nga vendi i ngjarjes dhe nga personat e autorizuar, fotodokomentacioni ,faturat e 

kalkulimit te shpenzimeve dhe fatura e rikthimit te humbjeve.  

Me rastin e caktimit te llojit dhe lartesise se denimit gjykata pati parasyshe te gjitha rrethanat 

lehtesuse dhe renduese per te pandehurin, ashtu qe si rrethana lehtesuse gjykata vlersoi sjelljen 

e meparshme te kryerjes se vepres penale ,premtimin se ne te ardhmen nuk do te perseris veprime 

te tilla, e veqanerisht pranimin e fajsise nga ana e te pandehurit i akukzuari ka sjell deshmi 

Gjykates se e ka kryer obligimin ndaj te demtuares duke i sjell deshmin e pageses. Transaksionin 

financiar ne emer te rikthimit te humbjeve .si rrethane renduse ,pergjegjsia penale e krysit pesha 

e vepres penle eshte kryer me dashje, te njejtit i shqiptoi ,denimin e parapare si ne dispozitiv te 

ketij aktgjykimi. 

 Gjykata me kete eshte e bindur se nje denim te tille do te arrihet qellimi i denimit konform 

nenit 41 te KPRK-se e cila dispozite ka per ellim qe te parandaloje kryersin nga kryerja e veprave 

penale ne te adhmen dhe te beje rehabilitimin e tij, te parandaloje personat tjere nga kryerja e 

veprave penale, te beje kompensimin e viktimave dhe te shpreh gjykimin shoqeror per vepren 

penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit per respektimin e Ligjit.  

Vendimi mbi shpenzimet e procedures penle bazohet ne nenin 450 par 2 ika 2.6 te KPRK-se 

vendimi per detyrimin e te akuzuarit qe tia kompensoje demin respektivisht kerkesen pasurore-

juridike, te demtuares u bazua konform nenit 463 te KPRK-se ndersa vendimi per kompenzimin 

e viktimave te krimit u muarr ne baze te nenit 39 par 1 pika 1.3 te Ligjit per kompensimin e 

Viktimave te Krimit.  

Gjykata konstaton se eshte ne rrezikshmerin shoqerore penale.Andaj konstatohet se me kete 

eshte arritur qellimi i denimit ne drejtim te parandalimit te shmangjes nga veprimet e tilla te  

kunderligjeshme. Ndaj te  pandehurit,me efekt parandalimi edhe ndaj te tjereve Epoashtu , 

qellimi denimit konsiton edhe me vaktin e rehabilitimit dhe risicionalizimit te pandehkurit pas 

kryerjes se veprs penale ne rrethana normale shoqerore te ambijetit ku jeton dhe vepron. 

Vendimi për paushallin gjyqësor u bazua në nenin 450 par.1 dhe 2 nën par. 6 të KPRK-

së ndersa vendimi për pagesen ne fondin e viktimave u bazua në nenin 39 të Ligjit për 

Mbrojtjen e Viktimave. 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA NË LIPJAN. 

P.nr. 54/19 te dt. 16.07.21 i datës  
                                                     

Sekretarja juridike,          GJ Y Q T A R I 

Hanife Ibrahimi                        Selman Salihi 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 dite nga 

dita e marrjes së të njёjtit. Ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit në Prishtinë nëpërmes kësaj 

gjykate. 

 


