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Numri i lëndës: 2019:233079 

Datë: 13.11.2020 

Numri i dokumentit:     01268575 

 

 

     P.nr.571/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NЁ LIPJAN, nё përbërje prej 

gjyqtarit të vetëm gjykues Avdirrahman Gashi, me pjesëmarrjen e procesmbajtëses Nexhmije 

Ahmeti,  duke vendosur nё çёshtjen penale, ndaj  tё akuzuarit K. H. nga  fsh. B.K. L., të cilin e 

akuzon PTH në Prishtinë, me aktakuzën saj PP.II.nr.4373/2019 tё dt.10.10.2019, pёr shkak tё 

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

shqyrtimin kryesor publik, tё mbajtur me dt.10.11.2020, nё prani tё përfaqësuesit tё PTH-sё, 

prokurorit Esat Rama, dhe te akuzuarit, merr dhe publikisht shpall ndërsa me daten 12.11.2020 

e përpiloi kёtё: 

 

A K T G J Y K I M 

 

Ndaj tё akuzuarit: 

  K. H., i lindur me dt............., me vendbanim në fshatin B., K. L., me numër personal 

................, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i padënuar, mbrohet në liri. 

 

Ë SH T Ë    F A J T O R 

             Sepse 
            Me datë 27.03.2019, në fshatin B. K-L., në shtëpin e pandehurit, punëtorët e autorizuar 

të KEDS-it, kishin konstatuar se i njëjti me qëllim që ti shmanget kompensimit në emër të 

shpenzimeve të energjis elektrike, kishte bërë lidhje direkte jashtë njëhsorit elektrik, duke e 

anashkaluar të njëjtin, në atë mënyrë që energjia elektrike e shpenzuar të mos regjistrohej fare, 

me ç’rast të dëmtuares KEDS-it, i kishte shkaktuar dëme materiale në vlerë prej 167.90-.E, 

   

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

tё KPRK-së. 

Andaj gjykata konform neneve  1, 2, 4, 6, 17, 21, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 69 dhe 314 par.6 

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

 

             DËNIM ME KUSHT 

 

 Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet, nëse i akuzuari  në afat prej 1 (një) viti nuk kryen vepër tjetër penale. 

DETYROHET, i akuzuari që të dëmtuarës KEDS-it, t’ia kompensoj shumën e dëmit tё 

shkaktuar në vlerë prej 167.90-€ në afat prej 15 dite pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 

nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
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DETYROHET i akuzuari që kësaj gjykate, në emër të shpenzimeve të paushallit 

gjyqësor të ia paguajë shumën prej 20-€ si dhe shumën prej 30-€  ne Fondin e Viktimave te 

Krimit, këto në afat prej 15 dite pas plotëfuqishmërisë 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.4373/2019 tё 

dt.10.10.2019, e ka akuzuar të akuzuarin K.H. nga fsh. B. për shkak të veprës penale Vjedhja e 

shërbimeve nga neni 314 par.6, lidhur me par.1  tё KPRK-së. 

  Në shqyrtimin fillestar përfaqësuesi i Prokurorisë ka mbetur në tërësi pranë aktakuzës 

dhe është pajtuar me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit nga se pranimi i tillë është i 

mbështetur  në dispozitat ligjore, dhe në përputhje me provat që gjendën në shkresat e lëndës, 

dhe në të njëjtën kohë gjykatës i ka propozuar që të pandehurin ta shpallë fajtor dhe ta dënoi 

sipas ligjit. 

              I pandehuri nё shqyrtimin fillestar, pasi që e ka kuptuar në tërësi aktakuzën, i njëjti e ka 

pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës, dhe njёkohёsisht nga gjykata ka kёrkuar qё t’i 

shqiptohet njё dёnim sa mё i butё, me arsyetimin se i njejti është i gjendjës së varfur ekonomike, 

ka qenë hera e parë që ka ra ndesh me ligjin dhe dënimin e ka te faturuar në faturë të cilin dënim 

i njejti ka premtuar se do ta paguanë me këste dhe kёsaj gjykate i ka premtuar qё nё te ardhmen 

nuk do ta pёrsёrisë veprën penale dhe do tё jetë me i kujdesshёm gjatë veprimeve të tija. 

        Gjyqtari i vetëm gjykues i bindur se i akuzuari i 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 qe i përmban  aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë 

ligjore ose gabime faktike, konform nenit 248 të KPPK-së gjykata e pranoi pranimin e fajësisë 

të  pandehurit, për veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 314 par.6 lidhur me par.1  të 

KPRK-sё.  

               Me rastin e vendosjes se llojit dhe të lartësisë së dënimit pёr tё akuzuarin, gjykata pati 

parasysh tё gjitha rrethanat lehtёsuese dhe ato rёnduese tё parapara me nenin 69 tё KPRK-sё, 

ashtu që si rrethan letësuese gjykata vlërsoi sjelljen e mëparshme të kryerësit pra, faktin se i njejti 

për herë të pare ka rën ndesh me ligjin, rrethanat personale se i pandehuri është i gjendjës së 

varfur ekonomike, sjellja pas kryrjes se vepres penale pra, faktin se i njejti ka premtuar se në të 

ardhmen nuk do ta përsërisë veprën penale apo të ngjajshme, e veçanërisht pranimin e fajesisë 

nga ana e të pandehurit, ndërsa si rrethan renduese gjykata vlerësoi shkallёn e pёrgjegjёsisё 

penale të t’pandehurit pra, faktin se i njejti ne Kohen e kryerjes se vepres penale ka qen i aftë ti 

kuptoj sjelljet dhe veprimet e veta inkriminuese dhe duke marrë për bazë shkallën e 

rrezikshmerisë shoqërore të vepres penale të njëjtit i shqiptoi dënimin e paraparë si në dispozitiv 

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

nenit 50 të KPRK-së,  e cila dispozitë ka për qëllim që të mos zbatohet dёnimi pёr vepra tё lehta 

penale, kur vlerёsohet se tёrheqja e vёrejtjes me kërcënimin e dёnimit ёshtё e nevojshme tё 

ndalojё qё kryesit tё mos kryejnё vepra penale.    

Vendimi për shpenzimet e paushallit gjyqësor u bazua në nenin  450 par. 2 pika 2.1 dhe 

pika 2.6 tё KPPK-së, ndersa shuma per kompenzim ne Fondin e Viktimave tё Krimit  bazohet 

në nenin 39 par. 3 pika  3.1 tё Ligjit pёr Kompensimin e Viktimave tё 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. 571/19 dt. 10.11.2020 

          Sekretarja juridike                         GJYQTARI  
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          Nexhmije Ahmeti                                                          Avdirrahman Gashi 

                                      

 

          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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


