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Datë: 09.10.2020 

Numri i dokumentit:     01176987 

 
P.nr.935/2019 

          NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal, 
përmes gjyqtarit të vetëm gjykues, Sabedin Mushica, me procembajtësen Blerina Hyseni, në 
çështjen penale kundër të akuzuarit B.B, nga Gjilani, për shkak të veprës penale,  vjedhje e 
shërbimeve nga neni 314 paragrafi 1 të  Kodit Penal të Republikës së Kosovës(KPRK)1, sipas 
aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me numër 
PP.II.nr.1686/2019 të datës 11.10.2019, pas përfundimit të shqyrtimit fillestar dhe publik me 
datë 29.09.2020, mori dhe shpalli këtë :  
 

AKTGJYKIM 
 
I akuzuari B.B, nga babai M…, nëna N…, e lindur B…, i lindur me …. në Gjilan, ku edhe 
jeton, rr. ‘’….’’, pa nr. shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar, baba i dy fëmijëve, 
ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë , i gjendjes së varfër ekonomike.  
 

    ËSHTË FAJTOR 
 
Sepse prej datës së pavërtetuar e deri me datën 01.04.2019, në kohë të papërcaktuar, në Gjilan, 
në rr. “…’’, pa nr. në pronën që ky e shfrytëzon, në mënyrë të kundërligjshme ka siguruar 
shërbime të KEDS-it, Distrikti në Gjilan për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim 
të kompensimit dhe ka shmangur pagesën për shërbime të tilla, në atë mënyrë që është lidhur 
dirket në rrjet të shpërndarjes së rrymës dhe pa autorizim ka shpenzuar energji elektrike pa u 
regjistruar ajo askund si shpenzim, me q’rast KEDS-in Distriktin në Gjilan e ka dëmtuar për 
shumën e të hollave në vlerë rreth 118.02 €. 
 
-Me çka ka kryer, veprën penale, vjedhje e shërbimeve nga neni 314 paragrafi 1 të KPRK-ës.   
  
Andaj, gjykata, në bazë të dispozitës së lartcekur ligjore dhe neneve 4, 38,  39, 46, 47, 48,49, 
69, 70, 71,   dhe 72 të KPRK, neni 248 si dhe nenit 3652, të Kodit të Procedurës Penale,  të  
akuzuarin e lartcekur:  
 

                                                
1 Kodi Penal i Republikës së Kosovës (Në tekstin e mëtejmë KPRK), nr.06/L-074, i datës 23 nëntor 2018, i cili ka 
hyrë në fuqi më 14 prill 2019.     
 
2 Kodi i Procedurës Penale (Në tekstin e mëtejmë KPP), nr.04/L-123, i datës 13 dhjetor 2012, i cili ka hyrë në fuqi 
më 1 janar 2013. 
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 E GJYKON 
 
Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 90(nëntëdhjetë) ditëve, i cili dënim nuk do të 
ekzekutohet nëse i akuzuari nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale brenda periudhës së 
verifikimit prej 1 (një) viti. 
 
Pala e dëmtuar KEDS nga Gjilani për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 
kontest të rregullt juridiko-civil. 
 
Detyrohet i akuzuari që ta paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 25€(njëzet e pesë)euro, 
dhe shumën prej 30€(tridhjetë) euro, në emër të kompensimit të viktimave të krimit, në afat 
prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita pasuese kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, 
nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 
 
 

A r s y e t i m 
1.Rrjedha e çështjes 
 
Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, në këtë Gjykatë, me datë 
14.10.2019,  ka dorëzuar aktakuzën , me numër PP.II.nr. 1686/2019, të datës 11.10.2019, 
kundër të akuzuarit B.B nga Gjilani, për shkak të veprës penale, vjedhje e shërbimeve nga neni 
314 paragrafi 1 të KPRK-së.  

Me datë  29.09.2020, gjykata ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar në të cilën kanë 
prezantuar prokurorja e shtetit Leonora Kadriu, dhe i akuzuari B.B, në të cilën seancë pas 
leximit të aktakuzës nga ana e prokurores, i akuzuari, ka deklaruar se e ka kuptuar në tërësi 
aktakuzën dhe veprën penale për të cilën akuzohet dhe se e pranon fajësinë për kryerjen e 
veprës penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 paragrafi 1 të KPRK-ës.  

2.Vlerësimi i pranimit të fajësisë 
 
Gjykata, pas dëgjimit të palëve dhe në pajtim me nenin  248, paragrafi 1, nën paragrafi 1.1, 1.2, 
1.3 dhe 1.4 të KPP-ës, ka marrë aktvendim me të cilin e ka pranuar pranimin e fajësisë ndaj të 
akuzuarit të lartcekur për veprën penale si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, ngase ka 
konstatuar se janë plotësuar gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë. Në këtë aspekt gjykata  ka 
konstatuar se i akuzuari e ka kuptuar drejtë natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se 
pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht, se i pandehuri nuk ka qenë i detyruar ose e 
shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranonte fajësinë, se pranimi i fajësisë mbështet në faktet e 
çështjes të cilat i përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban ndonjë shkelje ligjore e as 
gabime faktike. 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 
 
Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se i akuzuari  B.B, ka 
kryer veprën penale, vjedhja e  shërbimeve nga neni 314 paragrafi 1, të KPRK-së, në kohën 
vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

4.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 
 
Gjykata, me rastin e shqiptimit të dënimit duke u bazuar në nenit 248 të KPP-ës, ka vlerësuar 
se duhet të pranohet pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe të njëjtit i ka shqiptuar dënim 
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me burgim në kohëzgjatje prej 90(nëntëdhjetë) ditëve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 
akuzuari nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale brenda periudhës së verifikimit prej 1 (një) viti, 
ngase duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe provat ky dënim do të jetë i drejtë dhe në 
harmoni me peshën e veprës penale.  
 
Gjykata, me rastin e matjes së dënimit ka marrë për bazë edhe rrethanat që ndikojnë në llojin 
dhe lartësinë e dënimit duke u bazuar në nenet 69 dhe 70 të KPRK-së, ashtu që për të 
akuzuarin, si rrethanë posaçërisht lehtësuese ka marrë faktin se i njëjti e ka pranuar fajësinë për 
veprën penale për të cilën akuzohet, se i njëjti është penduar dhe i ka premtuar që në të 
ardhmen nuk do të kryejë vepra tjera penale. 

5.Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e përgjegësisë 
penale të pandehurës dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 
 
Sipas bindjes së gjykatës, dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit duke i marr parasysh rrethanat 
lartpërmendura është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale, me mënyrën e 
kryerjes së veprës penale si dhe shkallën e përgjegjësisë së tij. 

Gjykata, po ashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit nga 
neni 38, të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprës 
penale dhe rehabilitimin e saj, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, 
shprehja e gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit 
për respektimin e ligjit. 

6.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
 
Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të akuzuarin 
gjykata, duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur ta obligojë ti paguajë 
paushallin gjyqësor në shumën prej 25€, si dhe shumën prej 30€, për kompensimin e viktimave 
të krimit, në afat prej 15 ditëve pas ditës pasuese të plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 
kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

Pala e dëmtuar KEDS nga Gjilani për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 
kontest të rregullt juridiko-civil. 
 
Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
P.nr.935/2019  

Me datë: 29.09.2020 
 

  Procesmbajtësja,          Gjyqtari i vetëm gjykues, 
    Blerina Hyseni          Sabedin Mushica 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 
Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 
mjaftueshme i paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 
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