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Numri i lëndës: 2018:042317 

Datë: 14.09.2018 

Numri i dokumentit:     00121928 

 

P.nr. 543/16 
 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

  GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjyqtares 

Luljete Shabani, në lëndën penale ndaj të akuzuarit K.M. nga Gjilani, për shkak të veprës penale Lidhja 

e paautroizuar në shërbime, nga neni 321 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, PP. II. nr.7602/14, të datës 

26.04.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, më datën 14.08.2018, mori dhe publikisht 

shpalli, ndërsa, më dt. 13.09.2018, përpiloi këtë:  

 

                                                                      A K T GJ Y K I M 
 

 I akuzuari K.M., nga babai Sh. dhe nëna Xh., i lindur më ... në Kamenicë, jeton në Gjilan, në rr. 

“ ... ” nr. ..., me nr. Personal të letërnjoftimit ..., i martuar, baba i tre fëmijëve, analfabet, i papunë, i 

gjendjes së varfër ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës, i dënuar më pare, nuk 

udhëhiqet procedurë tjetër penale ndaj tij,  

    

Ë SH T Ë   F A J T O R  

 

 Sepse, nga data e pavërtetuar e deri më datë 30.10.2015, në shtëpinë e tij në Gjilan, në rr. “ ... ” 

si shfrytëzues i energjisë elektrike, me qëllim të përfitimit të kundërlgjishëm pasuror, ka vjedhur energji 

elektrike, në atë mënyrë që nga punëtorët e autorizuar të KEDS-it, ekipi i kontrollit,është konstatuar se 

konsumatori ka bërë lidhje direkte, pa njehsor elektrik dhe në këtë mënyrë e ka keqpërdorë energjinë 

elektrtike, me ç’rast, të dëmtuarës KEDS-Distrikti në Gjilan, i ka shkaktuar dëm material në shumë prej 

11.02 €,   

         - me çka ka kryer veprën penale Lidhja e paautorizuar në shërbime, nga neni 321  të KPRK, andaj, 

në bazë të dispozitave të lartcekura ligjore dhe neneve  86, 7,17,21,51,69, 73,114, të KPRK-së, dhe nenit 

365, 453   të KPPRK-ës.  

:  

 

VËREJTJE GJYQËSORE 

 

 Ashtu që të akuzuarit K.M., i bëhet me dije se ka kryer një vepër të dëmshme dhe të rrezikshme, 

që përbën vepër penale për të cilën nëse ai sërish kryen vepër të tillë gjykata do të shqiptojë sanksion më 

të rëndë penal.                
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I akuzuari lirohet nga pages e shpenzimeve procedurale, për shkak të gjendjes së vështirë 

materiale.Shpenzimet bien në barrë të buxhetit të gjykatës.  

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, ka ngritur aktakuzën PP.II.nr. 760/16, të dt. 26.04.2016 ndaj 

të akuzuait K.M. nga Gjilani, për shkak të veprës penale, Lidhja e paautorizuar në shërbime, nga neni 

321  të KPRK. 

 

Gjyqtarja e vetme gjykuese, pas dëgjimit edhe të Prokurorit të Shtetit konstatoi se janë 

përmbushur të gjitha kushtet ligjore, nga neni 248 paragrafi 4 të KPPRK për pranimin e fajësisë,  ngase 

i akuzuari e kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, se pranimi është bërë vullnetarisht nga i 

akuzuari, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara 

nga prokurori i shtetit, si dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

  Andaj, duke u bazuar në këto që u ceken më lartë, gjykata e vërtetoi këtë gjendje faktike:  

Se i akuzuari  K.M., e ka kryer veprën penale Lidhja e paautorzuar në shërbimei, nga neni 321 

të KPRK, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar në dispozitivin e këtij aktgjykimi.   

  

Me rastin e shqiptimit të vërejtjes gjyqësore, gjyqtarja e vetme gjykuese, i ka marrë për bazë të 

gjitha rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, sipas nenit 86 të KPRK, ku si rrethana 

lehtësuese, e ka marrë për bazë sjelljen shumë të mirë dhe korrekte të të akuzuarit gjatë mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor, se i akuzuari është  familjare, baba i tre fëmijëve, se e ka pranuar fajësinë, se ka 

shprehur keqardhje për kryerjen e kësaj vepre penale, se është hera e parë që ndeshet me ligjin, ndërsa, 

vlera e dëmit të shkaktuar është shumë e vogël. 

  

           Sipas bindjes së kësaj gjykate, shqiptimi i vërejtjes gjyqësore është i drejtë, në harmoni me peshën 

e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarës, si dhe është e mjaftueshme që të arrihet 

qëllimi i dënimit, ngase vepra penale është kryer në rrethana lehtësuese, të cilat e bëjnë veprën penale 

veçanërisht të lehtë. 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, si dhe paushallin gjyqësor është marrë në bazë të 

nenit 453 të KPPRK.    

  

         Nga të cekurat e më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:042317, 13.09.2018 

  

G j y q t a r j a, 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Luljete Shabani 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


