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Numri i lëndës: 2019:253006 

Datë: 22.03.2021 

Numri i dokumentit:     01618037 

       P.nr.1227/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL e përbërë nga gjyqtari i vetëm Shabi Idrizi dhe me bashkëpunëtorin 

profesional  Driton Ahmeti, në çështjen penale kundër të pandehurit I.A.nga Shtime, për shkak 

të veprës penale Vjedhja e shërbimeve komunale në vazhdim nga neni 314 par.1 lidhur me 

nenin 77 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj 1903-4/2019, pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar të dt.01.03.2021, në praninë e përfaqësuesit të akuzës - 

Prokurorit të Shtetit Paulin Pashku, të pandehurit I.A., si dhe përfaqësuesit të të dëmtuarës 

KEDS, Ferat Krasniqi, me datë 01.03.2021 mori dhe publikisht komunikoi, kurse me datë 

15.03.2021, përpiloi me shkrim këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

I pandehuri: I.A., i lindur me dt......, nga i ati H. dhe e ëma H., e gjinisë Z., me vendbanim në 

Shtime, në lagjen “...”, i martuar, prind i pesë fëmijëve, shqiptar, shtetas i Republikës se 

Kosovës, me nr. personal ..., i pa dënuar më parë, mbrohet në liri. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

Për shkak se, 

I. 

Prej datës së pa vërtetuar e deri me dt.06.05.2019, në lagjen “....”, në Shtime, me qëllim 

që vetes t’i sjell përfitim të kundërligjshëm saktësisht në shtëpinë e tij ka siguruar 

shërbime (energjinë elektrike) për të cilën energji dihet se mundësohet vetëm në 

shkëmbim të kompensimit dhe shmang pagesën në atë mënyrë që gjatë një kontrolli të 

bërë nga ekipi i kompanisë KEDS ka konstatuar se i pandehuri ka bërë ndërhyrje në 
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rrjetin e energjisë elektrike duke u kyçur direkt në rrjet duke anashkaluar pikën matëse 

me çka energjia e shpenzuar nuk është matur fare meqë rast ndërmarrjes së dëmtuar 

KEDS-Distrikti në Ferizaj, i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 33.44€. 

 

II. 

Prej datës së pavërtetuar e deri me dt.07.06.2019, në lagjen “....”, në Shtime, me  qëllim 

që vetes t’i sjell përfitim të kundërligjshëm saktësisht në shtëpinë e tij ka siguruar 

shërbime (energjinë elektrike) për të cilën energji dihet se mundësohet vetëm me 

shkëmbim të kompensimit dhe shmang pagesën në atë mënyrë që gjatë një kontrolli të 

bërë nga ekipi i kompanisë KEDS ka konstatuar se i pandehuri ka bërë ndërhyrje në 

rrjetin e energjisë elektrike duke u kyçur direkt në rrjet duke anashkaluar pikën matëse 

me çka energjia e shpenzuar nuk është matur fare meqë rast ndërmarrjes së dëmtuar 

KEDS-Distrikti në Ferizaj, i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 34.94€. 

 

III. 

Prej datës së pavërtetuar e deri me dt.10.07.2019, në lagjen “....”, në Shtime, me  qëllim 

që vetes t’i sjell përfitim të kundërligjshëm saktësisht në shtëpinë e tij ka siguruar 

shërbime (energjinë elektrike) për të cilën energji dihet se mundësohet vetëm me 

shkëmbim të kompensimit dhe shmang pagesën në atë mënyrë që gjatë një kontrolli të 

bërë nga ekipi i kompanisë KEDS ka konstatuar se i pandehuri ka bërë ndërhyrje në 

rrjetin e energjisë elektrike duke u kyçur direkt në rrjet duke anashkaluar pikën matëse 

me çka energjia e shpenzuar nuk është matur fare meqë rast ndërmarrjes së dëmtuar 

KEDS-Distrikti në Ferizaj, i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 36.01€. 

 

- me të cilën ka kryer veprën penale Vjedhja e shërbimeve në vazhdim nga neni 314 

par.1 lidhur me nenin 77   të KPRK-së. 

 

Andaj, Gjykata në bazë dispozitës së lartë shënuar si dhe neneve: 2, 17, 21, 38, 69, 70, 71, 

72, 81 dhe 82 të KPRK-së, si dhe në bazë të neneve 365, 370, 453, 463, të KPP-së, te 

pandehurit I.A.i shqipton,  

 

VËREJTJE GJYQËSORE 
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Me të cilën të pandehurit i bëhet  me dije se ka kryer vepër të dëmshme dhe të 

rrezikshme që përbën vepër penale dhe nëse kryen prapë vepër të tillë, gjykata do ti 

shqiptoj sanksion më të rëndë penal. 

 

Obligohet i pandehuri t’ia kompozoj dëmin të dëmtuarës në vlerë prej 104,39 euro 

 

Obligohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguaj shumën 

prej 30 /tridhjetë/ €uro, si dhe komfor nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, për 

kompensimin e viktimave të krimit, të paguaj shumën prej 30 /tridhjetë/ €uro, brenda 

afatit prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore nga Ferizaj, me Aktakuzën e saj PP.II.nr.1903-4/2019 e datës 

31.10.2019, ka ngarkuar të pandehurin  I.A., me vendbanim në Shtime, lagjja “....”, për shkak 

të veprës penale Vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 314 par.1 lidhur me nenin 77 të 

KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze, caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me 

datë 01.03.2021, në të cilën përfaqësuesi i akuzës-prokurori i shtetit lexoi aktin akuzues, dhe 

gjyqtari pasi që u bind se i pandehuri e ka kuptuar akuzën, komfor nenit 246 par. 4 të 

pandehurit i ofroi mundësinë që t’a pranojë fajësinë ose të deklarohet i pafajshëm.  

 

            I akuzuari I.A.në shqyrtimin fillestar  ka deklaruar se e pranon fajësinë për të gjitha 

pikat e aktakuzës, është i penduar, ka kërkuar falje dhe premton se në të ardhmen nuk do të 

përsëris veprime të tilla apo të ngjashme penale. 

 

Prokurori i shtetit me rastin e paraqitjes së mendimit të tij, ka propozuar që të pranohet pranimi 

i fajësisë për të akuzuarit, pasi pranimi fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare pa presion dhe 

në përputhje me dispozitat ligjore te nenit 248 si dhe mbështetet në provat materiale të 

shkresave të lëndës. 

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës KEDS ka deklaruar se nuk e konteston pranimin e fajësisë nga i 

akuzuari, ndërsa ka parashtruar kërkesën pasurore juridike.. 
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Gjykata për të vlerësuar pranimin e fajësisë shqyrtoi me kujdes kushtet e parapara nga 

neni 248 par. 1 të KPPR-së dhe me këtë rast vlerësoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht, pranimi i fajit mbështetet në faktet 

dhe prova të rastit konkret dhe atë:   procesverbali me nr.2253917 i dt.10.07.2019, 

procesverbali me nr.2239040 i dt.07.06.2019, procesverbali me nr.2479324 i dt.06.05 i t..2019, 

fatura e rikthimit të humbjeve DFE 19HP17184 i dt.17.07.2019, fatura e rikthimit të humbjeve 

DFEHP1.... i dt.10.06.2019, fatura e rikthimit të humbjeve DFEHP...... i dt.07.05.2019, foto 

dokumentacioni nga vendi i ngjarjes, si dhe shkresat e tjera të cilat gjenden në lëndë.  

 Me qenë se i akuzuari ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e 

përshkruara më lartë, andaj gjyqtari individual  komfor nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, ka 

vlerësuar se nuk është e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit 

dhe për këtë arsye ka vazhduar me shqiptimin e dënimit, (nëse i pandehuri në shqyrtimin 

fillestar pranon fajësinë dhe kryetari i trupit gjykues vlerëson se pranimi i fajit është bërë në 

pajtim me ligjin mund të vazhdoj procesin me shqiptimin e dënimit pa plotësuar trupin gjykues 

dhe pa e mbajtur fare shqyrtimin gjyqësor, lidhur me këtë shih mendimin juridik te Gjykatës 

Supreme të evidentuar si GJA.nr.207/13 të dt.19.03.2013). 

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

të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale Vjedhja e shërbimeve komunale nga 

neni 314 par.1 lidhur me nenin 77 të KPRK-së , meqë me datë, vend dhe kohë siç është 

përshkruar hollësisht në diapozitivin e këtij aktgjykimi, i pandehuri ka kryer veprën penale 

duke shkaktuar fillimin  e procedurës penale. 

 

       Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, Gjykata vlerësoi 

rrethanat në kuptim të nenit 73 dhe 74  të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese 

që në shqyrtim fillestar i pandehuri ka pranuar fajësinë, pendimin për veprën penale të kryer, 

kurse në rastin konkret nuk gjeti ndonjë rrethanë veçanërisht rënduese përveç që vlerësoi 

shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. 

 

Mbi bazën e këtyre rrethanave, gjykata është e bindur se dënimi i shqiptuar është në harmoni 

me peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë  penale të të pandehurit, duke marrë parasysh 

edhe faktin se i njëjti ka bërë pranimin e fajësisë, duke vlerësuar se edhe me sanksion të 

posaçëm penal si vërejtja gjyqësore, me anë të së cilit kryerësit i jepet qortim dhe i bëhet me 

dije se ka kryer vepër të dëmshme dhe të rrezikshme, andaj shqiptimi i saj është i mjaftueshëm 

për të arritur qëllimin e dënimit i paraparë në nenin 38 të KPRK-ës, përkatësisht vërejtja e 
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shqiptuar është plotësisht e justifikueshme, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, 

rrezikshmërinë e saj dhe të autorit të saj, që do të shërbej në parandalimin e kryesit nga kryerja 

e veprave penale në të ardhmen (preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi  që ti përmbaj 

personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale). 

 

Komfor nenit 463 të KPPRK-së, gjykata ka obliguar të pandehurin t’ia kompensoj 

dëmin të dëmtuarës në vlerë prej 104,39 euro. 

 

          Vendimi mbi shpenzimet paushallë është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 1 

lidhur me nenin 450 par. 2 nënpar.2.6 të KPPK-së. 

 

         Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë komfor nenit 39 par 3 pika 

3.1, Nr. 05/L-036 të ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Në bazë të thënave  më lartë u vendos  si në diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:253006, 01.03.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

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

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të njëjtit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 


