
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINE  - DEGA E GJYKATËS LIPJAN 
 

 

1 (3)  

   
2
0
1
9
:1
1
7
0
1
3

 

Numri i lëndës: 2019:117012 

Datë: 02.07.2021 

Numri i dokumentit:     01954440 

 

  

     P.nr. 606/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NЁ LIPJAN, nё përbërje prej gjyqtarit 

të vetëm gjykues Selman Salihi, me pjesëmarrjen e procesmbajtëses Hanife Ibrahimi, duke 

vendosur nё çёshtjen penale ndaj të pandehurit B. S. nga fshati M. K.Lipjan, të cilin e akuzon 

PTH në Prishtinë, me aktakuzën e saj PP.II.nr.3165/17 të datës 11.09.2017, pёr shkak të veprës 

penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par. 6 lidhur me par. 1 tё KPRK-sё, nё shqyrtimin 

fillestar, tё mbajtur me datën 09.06.2021, nё prani tё përfaqësuesit tё PTH-sё, prokurorit Bekim 

Kodraliu dhe të pandehurit, me datën 14.06.2021, merr dhe publikisht shpall kёtё: 

 

A K T G J Y K I M 

 

Ndaj të pandehurit: 

B. S., i biri i M. dhe S., i vajzërisë Q., i lindur me datën data e lindjes..., në Prishtinë, tani me 

banim në fshatin M. K.Lipjan, i martuar, baba i 2 fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, me 

gjendje të dobët ekonomike, me nr. personal-numri..., shqipёtar shtetas i Republikës së Kosovës, 

mbrohet në liri. 

 

Ë SH T Ё   F A J T O R 

Sepse:  

Me datën 22.02.2017, nga ana e punëtorëve të autorizuar të t’dëmtuarës KEDS, është konstatuar 

se i pandehuri B. S. në shtëpinë e tij në fshatin M., Komuna e Lipjanit me qëllim të shmangies 

së pagesës së energjisë elektrike të shpenzuar dhe vetit t'i sjellë përfitim të kundërligjshëm ka 

keqpërdorur energjinë elektrike, duke bërë lidhje direkte në rrjetin elektrik ashtu që energjia 

elektrike nuk është regjistruar fare përmes pikës matëse me ç'rast të dëmtuarës- KEDS-it, i ka 

shkaktuar dëm material në vlerë prej 231.88.-€,- 

 

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

1 të KPRK-sё.  

 

Andaj gjykata konform neneve 1, 2, 3, 4, 6, 7, 17, 20, 21, 38, 39, 40, 43, 69 dhe 314 par. 6 lidhur 

me par. 1 të KPRK-së, si dhe nenit 365 tё KPPK-sё, tё pandehurin e: 

 

 

 

GJ Y K O N 
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Me dënim me gjobë në shumën prej 150.00-€, e të cilin dënim i pandehuri detyrohet ta paguaj 

në afat prej 15 dite nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit,  në rast se dënimi nuk realizohet 

as me detyrim, gjykata dënimin me gjobë do ta zëvendësojë me dёnim me burgim, konfrom nenit 

43 par.3 tё KPRK-sё,  ashtu që për çdo ditë të kaluar nё burg, të 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 231.88-€, në afat prej 15 ditësh 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-€  si 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.3165/17 të datës 11.09.2017, e 

ka akuzuar të pandehurin B. S., për shkak të veprës penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 

par. 6 lidhur me par. 1  të KPRK-sё. 

 

Në shqyrtimin fillestar përfaqësuesi i Prokurorisë fillimisht e duke u mbështetur në nenin 252 

paragrafi 5 i KPPRK-së dhe aplikimit të parimit të ligjit më të favorshëm për të pandehurin bënë 

ricilesimin e veprës penale nga Lidhja e paautorizuar në shërbime nga neni 321 i KPRK-së, të 

vitit 2013, në veprën penale Vjedhja e sherbimeve nga neni 314 par. 6 lidhur me par 1 të KëPRK-

së, në fuqi me 15.04.2019 dhe pas dekrlarimit të t’pandehurit, ka deklaruar se pajtohet me 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit pasi që e njejta është në pajtim me nenin 248 të 

KPPRK. I pandehuri pranimin e fajësisë e ka bërë në mënyrë vullnetare pa presion duke i kuptuar 

pasojat dhe benefitet e pranit të fajësisë, aktakuza është e përpiluar në bazë të dispozitave ligjore 

dhe në provat bindes të vërtetuar se i pandehuri ka kryer vepren penale, andaj i ka propozuar 

gjykatës që gjatë caktimit të dënimit pranimi i fajësisë të merret si rrethanë lehtësuse. 

 

I pandehuri nё shqyrtimin fillestar ka deklaron se e ndien veten fajtor dhe pranon fajësinë me 

vullnetin e tij pa presion, i bindur për pasojat e pranimit të fajësisë, për shkak të gjendjes 

materiale dhe financiare në familje e është kyq në rrjetin elektrik në mënyrë direkte. Ndër të tjera 

ka shtuar se ka qenë i pa punë, i është dashte të furnizoj familjen të ket dritë fëmijët, perndryshe 

kjo është hera e parë dhe deklaron se nuk e ka përsëritur vepren penale i ka premtuar gjykatës që 

nuk do të përsëris me, është duke punuar për familje dhe e ndien veten shumë keq që është në 

gjyaktë për këtë ndiet i penduar. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, i bindur se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajit, pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë të vullnetshme, pranimi i fajit  mbështet në faktet e 

çështjes që i përmban  aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore, 

konform nenit 248 të KPPK-së gjykata e pranoi pranimin e fajësisë të  pandehurit për veprën 

penale tё pёrshkruar si nё dispozitiv tё kёtij aktgjykimi. 

 

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

rrethanat lehtësuese dhe rёnduese të parapara me nenin 69 të KPRK-së, dhe në rastin konkret si 

rrethana lehtësuese pёr tё pandehurin gjykata vlerësoi së verës penale pra faktin se për herë të 
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parë ka rënë ndesh me ligji, sjelljen pas kryerjes së vepres penale. Eshte perpjekur t’i minimizoje 

pasojat e vpres penale, duke bere perpjekje qe ta paguje borxhin te demtuares KEDS-it. Nuk ka 

tentuar e as kryer vepren penale veprën penale, Poashtu e shpreh qarte pendimin për atë që e ka 

bërë dhe ka premtuar se dhe në të ardhmën nuk do të përsërisë veprën penale. Ndërsa si rrethana 

rënduese për të akuzuarin gjykata vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale. si dhe duke pasur për 

bazë intesitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur, perkastisht objektin mbrojtes te 

vepres penale. Motivi i vepres penale me qellim qe t’i shmaget pageses se shpenzimve te 

energjise eleketrike pa matje permes njehsorit ne menyre te rregullt. Perderisa i pandehuri me 

vepreimet e tij ka shpenzuar jashte njehsorit mates. Ashtu qe njejtit i shqiptoi dënimin e paraparë 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke qenë e bindur se me një dënim të tillë do të arrihet 

qëllimi i dënimit konform nenit 38 të KPRK-së. 

 

 

 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale  bazohet në nenin 450 par. 2, pika  2.1 dhe pika 

2.6  të KPPK-sё. 

 

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

 

Vendimi për kompenzimin e viktimave të krimit u murr në bazë të nenit 39 par. 1 pika 1.3  të 

Ligj për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

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

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINE-DEGA NË LIPJAN. 

P.nr.606/17 me datën 14.06.2021 

Sekretarja juridike                         GJYQTARI  

  Hanife Ibrahimi                                                                           Selman Salihi 

                                          

 

 

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 

gjykate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


