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Numri i lëndës: 2018:029971 
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Numri i dokumentit:     00517291 

 

 

 
P.nr.645/17 

 
 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ - DEGA KAÇANIK, Gjyqtari Burim Çaka, 

sekretarja juridike Suzane Rudi, në çështjen penale kundër të akuzuarit H.K nga ...., për shkak 

të veprës penale Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 paragrafi 1. të KPRK–së, sipas aktakuzës 

PP/II.nr. 1995-6/17 të datës 23.10.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik në praninë 

e Prokurorit të Shtetit Paulin Pashku, të akuzuarit H.K, më datë 11.09.2019 mori dhe publikisht 

shpalli, ndërsa më datë 17.09.2019 përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari H.K nga...., i lindur më datë ...., nga i ati D...dhe e ëma A....gjinisë B.... me numër 

personal....,  i martuar,  ka të kryer shkollën e fillore, i pa punë, i gjendjes së varfër ekonomike, 

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

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

 

Prej datës së pavërtetuar e deri më datën 29.07.2017 në shtëpinë e tij në ..... gjatë një kontrolli 

nga ana e punëtorëve të autorizuar të KEDS-it, Distrikti..... është hasur duke përvetësuar në 

mënyrë të kundërligjshme energjinë elektrike, për vete, në atë mënyrë që është kyçur direkt në 

rrjetin elektrik pa njësor pasi që njësori elektrik i është konfiskuar për shkak të mos pagesës së 

rrymës, me  ç’rast enerigjia e shpenzuar nuk është regjistruar fare në njësor, me të cilin veprim 

ka dëmtuar KEDS-in në shumën prej 244.43€. 

 

Me të cilin veprim kreu veprën penale Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 paragrafi 1. të 

KPRK–së. 

 

Andaj gjykata në bazë të nenit 2, 41,46, 50, 51, 73, 74, 75, 76 të KPRK-së, si dhe nenit 359, 

360, 361 dhe 365 të KPPK-së, të akuzuarit i shqipton  : 
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DËNIM  ME  KUSHT 

 

 

Të akuzuarit H.K i shqipton dënim me gjobë në shumën prej 300 (tre qind) eurove, i  cilin 

dënim  nuk  do të ekzekutohet po që se i akuzuari në afat prej 1 viti nuk kryen ndonjë vepër 

tjetër penale nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën gjykata do t’i 

revokon dënimin me kusht  

 

Detyrohet i akuzuari që palës së dëmtuar t’ia paguaj dëmin në shumë prej 244.43€. 

 

I akuzuari lirohet nga shpenzimet e procedurës konform nenit 453 par.4 të KPP-së. 

 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

1. Pjesa hyrëse  

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti i Përgjithshëm, më datë 23.10.2019, ka ngritur 

aktakuzën PP.II.nr.1995-6/17, kundër të akuzuarit H.K nga ...., për shkak të veprës penale 

Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 paragrafi 1. të KPRK–së. 

  

2. Rrjedha e çështjes 

 

Gjykata me datë 09.01.2019  ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin ishin prezent prokurori i 

shtetit Agim Kuka, i akuzuari,  në të cilin shqyrtim i akuzuari pas leximit të aktakuzës nga ana 

e prokurorit së shtetit nuk e ka pranuar fajësinë lidhur me veprën penale e cila i vihet në barrë. 

 

Gjykata me datë 11.09.2019 ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor në të cilin ishin prezent 

prokurori i shtetit Paulin Pashku, si dhe i akuzuari H.K.   

 

Para leximit të aktakuzës gjykata bënë rikualifikim juridik të veprën penale nga neni 320 të 

KPRK-së me numër Nr.04/L-82, në veprën penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par 1 të 

KPRK –së të KPRK-së me numër Nr.06/L-074 si dispozitë më e favorshme për palën  

 

Pas leximit të aktakuzës, i akuzuari e ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat e katkauzës. 

 

3. Fjala përfundimtare e palëve: 

 

Prokurori i shtetit gjatë fjalës përfundimtare deklaroi se pas leximit të provave materiale si 

procesverbali me numër 2255357 datës 29.07.2017, faturës numër 408410 datës 31.07.2017, në 

bazë të vetëmbrojtjes së të akuzuarit, foto dokumentacionit të lëndës gjeti se është vërtetuar 

përgjegjësia penale e të akuzuarit në drejtim të veprës penale Vjedhja e shërbimeve nga neni  

 314 paragrafi 1 të KPRK-së, kërkon nga gjykata që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ti jep një 

sanksion penal të paraparë me ligj, si dhe nga pranimi i fajësisë nga i akuzuari  mbetet në tërësi 
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pranë aktakuzës kundër të akuzuarit H.K nga ...., për shkak të veprës penale Vjedhje e 

shërbimeve nga neni 314 paragrafi 1. të KPRK–së. 

 

Andaj i ka propozuar gjykatës që i akuzuari të shpallet fajtor dhe ti shqiptohet një sanksion 

penal i parapara me ligj. 

 

I akuzuari në fjalën përfundimtare të tij e pranoi fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës, kërkoi 

nga gjykata që t’i shqiptoj një dënim sa më të butë dhe se është penduar për këtë vepër penale 

dhe për shkak gjendjes së varfër ekonomike nuk ka pasur mundësi ta paguaj rrymën elektrike, 

por pasi tash ka mbushur moshën për pension dhe e merr i  premtoi gjykatës që nuk do të 

përsërisë vepra të tilla.   

 

 4. Vlerësimi i pranimit të fajësisë nga i akuzuari 

 

Pasi që i akuzuari në fjalën përfundimtare e ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës, 

gjykata vlerësoi se pranimi i fajësisë përputhet me të gjitha provat e administruara në shqyrtim 

gjyqësor, si procesverbali me numër 2255357 datës 29.07.2017, faturës numër 408410 datës 

31.07.2017, në bazë të vetëmbrojtjes së të akuzuarit, foto dokumentacionit të lëndës. 

 

Gjykata për të vlerësuar pranimin e fajësisë e duke pasur parasysh edhe mendimin e Prokurorit 

të Shtetit, shqyrtoi me kujdes faktet e parapara nga neni 248 par. 1 të KPPK-së dhe me këtë rast 

vlerësoi se: 

- I akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit; 

- Pranimi është bërë vullnetarisht; 

- Pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret dhe atë me provat e 

paraqitura nga Prokurori i Shtetit të cilat gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto prova të 

mbledhura gjatë procedurës hetimore; 

- Akuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 

paragrafi 1. të KPRK–së, si më datë, vend dhe kohë siç është përshkruar në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi. 

 

   

5. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit duke u bazuar në nenet 73 dhe 74 të KPRK-

ës, ka marrë për bazë rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit në këtë aspekt si 

rrethanë veçanërisht lehtësuese ka marrë pranimin e fajësisë nga i akuzuari, sjelljen e të 

akuzuarit, rrethanat familjare pasi që është mbajtës i familjes dhe premtimin që nuk do të 

përsërisë vepra të tilla në të ardhmen, ndërsa rrethana rënduese gjykata nuk gjeti, përpos 

veprimet që plotësojnë figurën e veprës penale nga i akuzuari. 

 

6. Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e 

përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 
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Sipas bindjes së Gjykatës dënimin me kusht i shqipton duke u bazuar në të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese dhe mundësitë ekonomike të pagesës së të akuzuarit dhe a konstatuar 

se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit nga neni 41 të KPRK-së, i cili 

konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale dhe rehabilitimin e tij, 

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. 

 

7. Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të akuzuarit, 

Gjykata  duke u bazuar në nenin 453 të KPP-ës, ka vendosur që i akuzuari të lirohet që të 

paguaj shpenzimet e procedurës dhe shumën e paushallit gjyqësor për arsye se është pensionist. 

 

Vendimi për kompensimin e dëmit palës së dëmtuar, është marrë në bazë të nenit 458 par.2 të 

KPPK-së.  

 

Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEGA KAÇANIK 

P.nr.645/17, më datë 17.09.2019 

 

 

Sekretarja Juridike          Gjyqtari 

Suzane Rudi                                                            Burim Çaka 

 

 

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. 

 

 

 


