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P.nr.2021:072981 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Ferizaj, Departamenti i Përgjithshëm – me gjyqtaren Hakile Ilazi, me 

pjesëmarrjen  zyrtarit ligjor Gazmend Bytyqi, në çështjen penale kundër të pandehurit K.H për 

shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve në vazhdim nag neni 314 paragrafi 1 lidhur me 

nenin 77 të KPRK-së, e sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore Ferizaj PP/II.nr.573/21 e 

datës 19.04.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik, në praninë e Prokurorit të 

shtetit Albert Zejnullahu si dhe të pandehurit K.H më datë 24.05.2021 publikisht shpalli, 

ndërsa me datë 25.06.2021përpiloi me shkrim   këtë: 

   

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri: K.H nga Komuna Shtime, i lindur me datën ......., nga i ati S. e ëma H. e gjinisë 

S. ka te kryer shkollën fillore, i martuar baba i katër fëmijëve,  i gjendjes se dobët ekonomike, 

shfrytëzues i ndihmës sociale, me numër të regjistrit ....... shqiptar, shtetas i Republikës se 

Kosoves. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

Sepse prej datë së pavërtetuar e deri më datën 30.09.2020, i pandehuri në shtëpinë e tij në  

Komuna Shtime, me qëllim të sigurimit me energji elektrike për të cilat dihet se mundësohet 

vetëm në shkëëmbim të kompensimit, ashtuqë personat e autorizuar të KEDS-it me rastin e 

kontrolles së njësorit elektrik  me numër ......, kanë hasur në lidhje direkte duke e anashkaluar 
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piken matëse, pa autorizimin e furnizuesit, duke i furnizuar përmes kabllos 2x16AL paisjet 

elektrike me energji, energjia elektrike nuk është matur (regjistruar) me ç’rast të dëmtuarës 

KRDS i ka shkaktuar dëmë prej 105,26 € 

 

me te cilën ka kryer veprën penale vjedhje e shërbimeve në vazhdim nag neni 314 paragrafi 

1 lidhur me nenin 77 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve 4,7,17,21, 43,46 të KPRK-së dhe 35 të 

KPPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPRK-së, të pandehurin e: 

 

        GJY K O N 

          

Me dënim me burgim prej katër /4/ muajve, i cili dënim nuk do te ekzekutohet nëse i akuzuari 

brenda periudhës kohore prej një /1/ viteve pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nuk kryen 

vepër tjetër penale (koha e verifikimit). 

 

Konform nenit 453 par.4 të KPPRK-së, gjykata e liron të akuzuarin nga detyrimi i 

kompensimit të shpenzimeve të procedurës penale ngase pagesa e tyre do ta rrezikonte 

gjendjen materiale të akuzuarit-familjes së tij, pasi që është përfitues i ndihmës sociale   me nr. 

....... te datës 19.08.2019. 

 

E dëmtuara KEDS - Distrikti ne Ferizaj për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet 

ne kontest civil. 

 

          A r s y e t i m i 

 

Gjykata pasi studioi materialet e çështjes penale të paraqitur për gjykim, çmoi se çështja është 

në juridiksionin e saj dhe gjykimi i kësaj çështje penale duhet te realizohet përpara kësaj 

gjykate. Po kështu është në kompetencën lëndore dhe territoriale të kësaj gjykate, pasi vepra 

penale për te cilën është proceduar e akuzuara gjykohet nga gjyqtarja e vetme gjykuese. 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën  PP/II.nr.573/21 e datëst 19.04.2021, ka 

ngarkuar të akuzuarin K.H për veprën penale vjedhje e shërbimeve në vazhdim nga neni 314 
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paragrafi 1 lidhur me nenin 77 të KPRK-së, duke propozuar që i akuzuari të shpallet fajtor dhe 

t’i shqiptohet sanksion penal i paraparë me ligj. 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar me datë 

24.05.2021 në të cilën shqyrtim te pranishëm ishin prokurorja e shtetit dhe i  akuzuari. 

 

I akuzuari K.H pasi është njoftuar nga gjykata ne kuptim te nenit 246 te KPRK-se, lidhur me te 

drejtën për tu deklaruar lidhur me fajësinë apo pafajësinë e veprës penale për te cilën është 

akuzuar ne shqyrtimin fillestar  ka deklaruar se  e pranon  fajësinë  për veprën penale të cilën e 

ngarkon aktakuza për të gjitha pikat e saj, se është i vetëdijshëm për pranimin e fajësisë dhe 

pasojat që mund të vijnë nga ky pranim, duke shtuar se është e vërtetë se  punëtoret e 

autorizuar te KEDS-it ja kanë bërë ç’kyqjen e energjisë elektrike për shkak te një borgji te më 

hershem kurse aj është ri kyçur ne mënyrë te kundërligjshme, me që i njëjti vuan nga një 

sëmundje e lukthit dhe në pamundësi që i njëjti të punoj dhe ti siguroj mjetet për pagesën e 

borxhit është detyruar ta bëjë rikyqjen, i ka premtuar gjykatës se nuk do te përsërisë vepra te 

tjera penale dhe i ka kërkuar gjykatës qe t’i shqiptoje një sanksion sa me te bute penal. 

 

Prokurori i Shtetit duke shprehur mendimin e tije përkitazi me pranimin e fajësisë, ka theksuar 

se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e te akuzuarit, se pranimi i fajësisë është bërë 

komfor dispozitave ligjore te nenit 248 te KPPK-se, se pranimi i fajësisë është bërë ne mënyrë 

vullnetare dhe se ky pranim i fajësisë është i mbështetur në provat dhe shkresat qe përmban 

aktakuza, prandaj i propozoi gjykatës qe te njëjtën ta shpallë fajtor dhe t’i shqiptojë sanksion 

penal në pajtim me ligjin. 

 

Me që i akuzuari e ka pranuar fajësinë gjyqtarja ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha 

kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 par.1 të KPPK-së: i akuzuari  ka kuptuar  

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

fajit mbështetët në faktet e çështjes  që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga 

prokurori i shtetit, dhe ne provat tjera te cilat gjinden ne shkresën e lëndës siç janë: 

procesverbali i gjendjes faktike në teren me numër 0930603 të datës 30.09.2020, fatura numër 

DFE........ i datës 01.10.2020, raporti i kalkulimit të rikthimit të humbjes numër ...... i datës 

01.10.2020, fotografit e vendit të ngjarjes , procesverbali i konstatimit të gjendjes faktike në 

tëren me numër ........ të datës 01.12.2020, fatura numër DFE......... të datës 03.12.2020, raporti 
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i kalkulimit të rikthimit të humbjes numër ........ të datës 03.12.2020 si dhe fotografit e vendit të 

ngjarjes. 

Me qe  i akuzuari ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përshkruara më 

lartë, gjyqtarja 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.  

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të gjitha 

tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale lidhja e pa autorizuar ne shërbime  nga neni 

321  te KPRK-së, ashtu siç është theksuar edhe ne dispozitivin e këtij aktgjykimi të përshkruar 

në datën, vendin, kohen dhe mënyrën apo rrethanat e kryerjes. 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat ne 

kuptim te nenit  69 të KPRK-së, dhe si rrethanë veçanërisht  lehtësuese gjeti faktin se i 

akuzuari e ka pranuar fajësinë, duke shprehur  pendimin e sinqertë dhe real për veprën penale 

të kryer, se deri më tani nuk rezulton të jetë dënuar me ndonjë aktgjykim të formës së prerë, se 

është hera e parë qe bie ndesh me ligjin,  ndërsa sa i përket rrethanave rënduese gjykata nuk 

gjeti ndonjë rrethanë rënduese përveç që vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si 

dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. Andaj duke marrë parasysh tërësinë e këtyre 

rrethanave, të akuzuarit  i shqiptoi dënim si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, me bindjen se në 

rastin konkret do të arrihet qëllimi i dënimit ne kuptim të preventives speciale dhe asaj 

gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të drejtë në raport me peshën e 

veprës penale, rrethanave të kryerjes së veprës penale, shkallen e përgjegjësisë penale dhe 

personalitetin e të akuzuarit. 

Konform nenit 453 par.4 të KPPRK-së, gjykata e liron të akuzuarin nga detyrimi i 

kompensimit të shpenzimeve të procedurës penale ngase pagesa e tyre do ta rrezikonte 

gjendjen materiale të akuzuarit-familjes së tij për arsye sepse është  përfitues i ndihmës sociale 

me numër të regjistrit ........ te datës 19.08.2019. 

Vendimi mbi  udhëzimin  e  realizimit të kërkesës pasurore-juridike  është marr në kuptim të 

nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së 
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          Në bazë të theksuarës më lartë u vendos  si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

   

                              GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

                          Departamenti Përgjithshëm-Divizioni Penal,  

2021:072981,   datë 25.06.2021 

 

                                                          Gjyqtarja, 

                                                     Hakile Ilazi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditëve, pas pranimit të kopjes me shkrim të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


