
              P.nr.3351/13 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren e 

vetme gjykuese Lumnije Krasniqi, me sekretaren juridike Ganimete Krasniqi, në çështjen penale 

kundër të akuzuarit D.K., për shkak të veprës penale Lidhje e paautorizuar në shërbime nga neni 

321 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Departamenti i 

Përgjithshëm PP.II.nr.4633/2013, të dt.20.09.2013, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit fillestar 

publik, në të cilën kanë marrë pjesë prokurori i shtetit Rexhep Maqedonci dhe i pandehuri, më 

datë 24.12.2018, mori dhe të njëjtën ditë shpalli publikisht këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M  

 

I akuzuari:  

 

D.K. nga i ati O., data e lindjes..., në fshatin B., me vendbanim në fshatin P. në O. ”O.-1” nr...,..., 

analfabet, pensionist, i martuar dhe baba i ... fëmijëve, i gjendjes se dobët ekonomike, rom, 

shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal ...  

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse: 

 

Me datë 26.06.2013, në shtëpinë e tij në fshatin P. në O., është rilidhur në përçuesin e rrymës 

elektrike pa autorizim të furnizuesit të autorizua, në atë mënyrë  që nga njehsori elektrik me 

numër 62274741 ka bërë rikyqjen e rrymës edhe pse më parë ka qenë i çkyqur nga rrjeti elektrik,    

 

- me këtë ka kryer veprën penale Lidhje e paautorizuar në shërbime nga neni 321 të KPRK-së. 

 

Prandaj, kjo Gjykatë, në bazë të nenit 4, 7, 17, 41, 49, 50, 51, 52, 73 dhe 74 të KPRK-së, dhe 

nenit 297, 359, 361, 365, 366, 450 dhe 463 të KPPRK-së, i shqipton :  

 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

Me të cilin i vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve dhe dënimin me 

gjobë në shumën prej 200 (dyqind) euro, të cilat dënime nuk do të ekzekutohen nëse nuk kryen 

vepër tjetër penale për kohën e verifikimit në kohëzgjatje prej 1 viti nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

Detyrohet që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 (njëzetë) euro, në afat prej 

15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
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I dëmtuari përfaqësuesi i KEK-ut - Divizioni i Rrjetit në Prishtinë, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, udhëzohet në kontest civil.  

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.4633/2013, të dt.20.09.2013, e ka akuzuar D.K. për shkak të veprës penale Lidhje e 

paautorizuar në shërbime nga neni 321 të KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me datën 24.12.2018, 

në të cilën kanë prezantuar prokurori i shtetit Rexhep Maqedonci dhe i akuzuari, në të cilën 

Prokurori i shtetit lexoi aktakuzën dhe menjëherë të pandehurit iu dha mundësia për ta pranuar 

fajësinë apo të deklarohet i pafajshëm, dhe i akuzuari në shqyrtimin fillestar, deklaroi se e ka 

kuptuar aktakuzën në tërësi, me vullnet të plotë, dhe e vetëdijshme për pasojat e pranimit të 

fajësisë, e ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës. 
 

Prokurori i e shtetit, lidhur me pranimin e fajësisë nga i akuzuari, ka deklaruar se pajtohet me 

pranimin e fajësisë, sepse pranimi i fajësisë është në përputhje të plotë me dispozitën ligjore nga 

neni 248 të KPPK-së, dhe i bazuar në provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës bazuar në të 

cilat është mbështetur aktakuza. 

  

Nga pranimi i fajësisë në mënyrë të plotë dhe të vullnetshme nga e akuzuara gjykata në bazë të 

nenit 248 të KPPK-së, në seancën e shqyrtimit fillestar, me aktvendim pranoi pranimin e fajësisë 

nga e akuzuara pasi që është bindur plotësisht se i akuzuari ishte e vetëdijshëm për pasojat e 

pranimit të fajësisë dhe se e pandehura e ka pranuar fajësinë pa presion dhe me vullnetin e tij të 

plotë. Andaj, Gjykata nuk administroi prova por vazhdoj me matjen e dënimit. 

 

Nga thëniet e vet të akuzuarit në shqyrtimin fillestar u vërtetua se i njëjti me datë, kohë dhe vend 

si në dispozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tijj, ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, 

gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit formësohen të gjitha elementet qenësore objektive dhe 

subjektive të veprës penale veprës penale, Lidhje e paautorizuar në shërbime nga neni 321 të 

KPRK-së, për të cilën akuzohet.  

 

Andaj, gjykata të njëjtin e shpalli fajtor, pasi qe gjeti se është penalisht i përgjegjshëm dhe e 

gjykoi si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata me rastin e matjes dhe përcaktimit të lartësisë dhe llojit të sanksionit penal për të 

akuzuarën, i vlerësoi të gjitha rrethanat relevante rënduese dhe lehtësuese, në kuptim të nenit 73 të 

KPPK-së, andaj si rrethanë lehtësuese mori faktin se i akuzuari e pranoi fajësinë në shqyrtimin 

fillestar, se më parë nuk është dënuar, se është i gjendjes së vështirë ekonomike dhe pensionist, 

dhe veçanërisht ka pas parasysh moshën e tij dhe gjendjen e rëndë shëndetësore, ndërsa rrethanë 

rënduese nuk gjeti. Andaj, konform nenit 50 të KPRK-së, Gjykata i shqiptoi dënim me kusht duke 

i vërtetuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej tre (3) muajve dhe dënim me gjobë në shumë prej 

200 euro, të cilat dënime nuk do të ekzekutohen nëse e akuzuara brenda afatit prej një viti nuk 

kryen vepër tjetër penale, me bindje se dënimi i shqiptuar është në përputhshmëri të plotë me 

shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe përgjegjësisë penale, dhe se i njëjti  do 

të ndikojë në riedukimin dhe risocializimin e të akuzuarit dhe parandalimin e të njëjtit për 

kryerjen e veprave të tilla a të ngjashme penale, si dhe në përmbajtjen e personave tjerë nga 
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kryerja e veprave penale, çka është edhe qëllimi i përgjithshëm dhe i veçantë i dënimit konform 

nenit 41 të KPPK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor është 

marrë në bazë të nenit 453 të KPPK-së. 

 

Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-juridike në kontest 

të rregullt civil, është marrë konform nenit 463 të KPPRK-së.  

 

Nga arsyet e cekura më lartë, e në pajtim me dispozitat ligjore nga neni 297, 359, 361, 365, 366, 

450 dhe 463 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

-Departamenti i Përgjithshëm- 

P.nr.3351/13, dt.24.12.2018 

 

Sekretarja juridike,                                                                                        Gjyqtarja e çështjes, 

Ganimete Krasniqi                                                                                 Lumnije Krasniqi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë në afat prej 15 ditëve  

nga dita e marrjes së të njëjtit, e përmes kësaj gjykate. 

 

 


