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Numri i lëndës: 2020:124453 

Datë: 09.12.2020 

Numri i dokumentit:     01330173 

 

                                                                                                               P.nr.797/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

          GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Penal, si gjykatë e shkallës së parë penale, gjyqtari Adem Shabani, me praktikanten Besa 

Murseli, në çështjen penale kundër të akuzuarit B.S.  me vendbanim ne lagjen ...., Komuna 

Shtime, për shkak të veprës penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par. 1  të KPRK-së, 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1214/2020 te datës 30.09.2020,  

në  prani të përfaqësuesit të akuzës - prokurorit të shtetit Ajtene Zoni, te dëmtuarit-përfaqësuesi 

i KEDS-it dhe të akuzuarit B.S., pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar të dt.08.12.2020, të njëjtën 

ditë mori  dhe shpalli, kurse me datë 09.12.2020 përpiloi këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

    I akuzuari B.S.  me vendbanim ne lagjen .... Komuna Shtime, i lindur më ...., nga i ati 

....,  ka të kryer shkollën e mesme,  i martuar, prind i pesë fëmijëve, i pa punë, i gjendjes dobët 

ekonomike, veteran i UÇK-së, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. Personal ..... 

ËSHTË FAJTORË 

Sepse: 

 - Me datë 14 gusht 2020, ne lagjen Pajtimi, Komuna Shtime, nga punëtoret e 

KEDS-it është konstatuar se  i pandehuri ka bërë keqpërdorim te energjisë elektrike, ku pasi qe 

për shkak te mos pagesës se borxhit është shkyçur nga rrjeti, është hasur i kyçur direkt ne rrjet 

jashtë pikës matëse, për pasoje energjia e shpenzuar nuk është regjistruar , me ç’rast KEDS-it i 

shkakton dem material rreth 792.31€,- 
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Me të cilën kreu veprën penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.1 të 

KPRK-së. 

 

         Andaj gjykata në bazë të dispozitës të  sipërcituar dhe  neneve  4,7, 17, 38, 46, 47. 48, 

dhe 69 të KPRK-së  si dhe nenit 365,450 dhe 463  të KPPK-së  të akuzuarin e  

GJ Y K O N 

ME DËNIM ME KUSHT 

 

         Të akuzuarit B.S. i shqipton dënim me burg në kohëzgjatje prej  3 / tre / muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin prej  1 (një) viti,  nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 

         Obligohet  i akuzuari që në emër të kërkesës pasurore  juridike KEDS-it  distrikti në 

Ferizaj t’i paguaj shumën prej 792.31 €uro,- 

 

    Obligohet i akuzuari, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej  20 (njëzetë) €uro, në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit 

të dhunshëm. 

 

Konform nenit 453 par.4 te KPPRK-së te akuzuarin gjykata e ka liruar nga pagesa e 

taksës për Kompensimin e Viktimave të krimit,  nëse do ta obligonte për pagesë edhe për 

taksë do të rrezikonte gjendjen materiale të të akuzuarit ose të personave qe ai detyrohet t’i 

mbështesë materialisht. 

                                                               A  r s y e t i m i   

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur aktakuzën PP/II.nr.1214/2020 te datës 

30.09.2020, me të cilën ka ngarkuar të akuzuarin B.S. me vendbanim ne lagjen .... Komuna 

Shtime, për shkak të veprës penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par. 1  të KPRK-së.  

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale konform nenit 245 par.1 të KPPK-së 

me dt.08.12.2020  ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë prokurori i shtetit 

Ajtene Zoni, i dëmtuari Përfaqësuesi i KEDS-it, Besart Selmani dhe  i akuzuari B.S.. 

Në shqyrtimin fillestar gjyqtari ka konstatuar se i akuzuari në afatin ligjor me kohë së 

bashku me ftesën për shqyrtim, ka pranuar edhe një kopje të aktakuzës. 
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Në fillim të shqyrtimit fillestar i akuzuari është udhëzuar në kuptim të nenit 246.1 të 

KPPK-së pastaj gjyqtari gjykues  ka çmuar se të drejtat e të akuzuarit janë respektuar, e më pas 

prokurori i shtetit ka lexuar aktakuzën ndaj të akuzuarit dhe pasi që gjyqtari është bindur se i 

njëjti e ka kuptuar në tërësi aktakuzën me të cilën është akuzuar, të njëjtit i ka dhënë mundësi 

të deklarohet mbi fajësinë apo pafajësinë e tij lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

             I akuzuari  B.S., lidhur me fajësinë ka deklaruar se e pranon fajësinë për vepër penale 

për të cilën akuzohet, dhe në vazhdim ka deklaruar se unë më parë kam bërë pagesën e 

shpenzimeve të energjisë elektrike por shpenzimet e mia qysh kur kam filluar të bëjë pagesën 

nuk e mohoj faktin se kam bërë shpenzime dhe atë në faturat qe kanë arrit 30 deri 40 euro në 

muaj, por pas kësaj ka ardhë fatura qe kam hargjuar mbi 120 euro e më shumë, nga këto arsye 

nuk kam mundur të bëë pagesën e energjisë elektrike, dhe për mos pagesën e energjisë 

punëtorët e KEDS-it me kanë ndërprerë furnizimin e energjisë elektrike të shtëpisë së banimit. 

Në pamundësi që të mbetem në terr dhe me anëtarë të familjes, unë jam kyç ne rrjet elektrik, që 

d.m.th. jashtë pikës matëse, ku edhe tani ende për shkak të mos pagesës është e parregulluar, 

ku ende jam i kyçur jashtë pikës matëse, un e njoftoj gjykatën se  me KEDS-in kemi arrit 

marrëveshje që të bëjë  pagesën e borgjit që kam, por vetëm të ardhur kam pensionin e 

veteranit të luftës, dhe atë pas pagesës se këstit të pare nga ana e  përmbaruesit privat më është 

bllokuar xhirollogaria dhe kam problem që unë t’i nxjerri mjetet, dhe atë nga gushti i vitit 

2020, dhe me plot përgjegjësi deklaroj se nga kjo kohe nuk kam mundur të tërheqë të holla, 

kërkoj nga gjykata që të ketë parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese me rastin e shqiptimit te 

dënimit.  

  

Gjyqtari në kuptim nenit 248 par.1 nën.par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4  dhe par.4 të KPPK-së, 

është e bindur se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e 

ka bërë vullnetarisht duke e mbështetur në provat që përmban aktakuza dhe në materialet e 

prezantuara nga ana e prokurorit të shtetit. 

 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit gjyqtari në kuptim të nenit 248 par.2 të 

KPPK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit  lidhur me pranimin e fajësisë, dhe 

përfaqësuesit juridik të KEDS-it Distrikti në Ferizaj. 

 

Prokurori i shtetit Ajtene Zoni ka theksuar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e 

të akuzuarit meqë i njëjti pranim është i bazuar me gjendjen faktike te përshkruar ne 
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dispozitivin e kësaj aktakuze, pranimin e fajësisë i njëjti e bene vullnetarisht, ngaqë një pranim 

i tille është ne përputhje te plote me dispozitat e nenit 248 si dhe provat të cilat gjenden në 

shkresat e lëndës. 

 

Përfaqësuesi i KEDS-it- te dëmtuarës Besart Selmani ne lidhje me pranimin e fajësisë 

ka deklaruar se e mbështetë  pranimin e fajësisë nga ana e te akuzuarit ne këtë faze te 

procedurës penale  dhe  mbetet pranë kërkesës  pasurore juridike e precizuar si ne dispozitiv te 

aktakuzës qe i akuzuari për dëmin qe i ka shkaktuar të dëmtuarës ta kompensojë. 

 

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar se i akuzuari pranimin e fajësisë e ka  

mbështet në provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale dhe atë: procesverbali me 

nr.0900379 te datës 14.08.2020, fatura nr. .... të datës 17.08.220, procesverbali nr. 2309272 të 

datës 06.07.2020, fatura nr. .... , procesverbali 2512272 të datës 29.05.2020, fatura nr. ...., 

procesverbali 0950450 i datës 02.05.2020, fatura nr. ....  e datës 05.05.2020, procesverbali 

nr.2481996 e datës 25.03.2020, fatura nr. .... e datës 26.03.2020, procesverbali nr. 2486090 e 

datës 12.02.2020, fatura nr. .... e datës 13.02.2020, procesverbali nr. 2499062 i datës 

07.12.2019, fatura nr. .... e datës 10.12.2019 te përpiluara nga punëtorët e KEDS-it dhe foto 

dokumentacioni i cili gjendet në shkresat e lëndës. 

 

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

të gjitha elementet e veprës penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par. 1  të KPRK-së. 

 

           Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 69 të KPRK së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, si 

rrethanë lehtësuese për të akuzuarin mori pranimin e fajësisë nga ana e të njëjtit, sjellja e tij 

gjate shqyrtimit gjyqësor ka qene korrekte, mbajtës i familjes , prind i 5 fëmijëve, te vetëm 

burim të të ardhurave ka pranimin e pensionit te veteranit te luftës, dhe mbi bazën e këtyre 

rrethanave gjykata vlerësoi shkallën e  përgjegjësisë penale të  akuzuarit dhe rrezikshmërinë 

konkrete të kësaj vepre penale, dhe në kuptim të  gjitha këtyre, i shqiptoi  dënim si në 

dispozitiv të aktgjykimit duke qenë e bindur se një dënim i tillë  është  në proporcion  dhe 

raport me peshën e veprës konkrete penale, rrethanave të kryerjes si dhe personalitetin e të 

akuzuarit dhe me te arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që i akuzuari 

të mos kryejë vepra penale si dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të 

kësaj vepre penale në shoqëri konform nenit 38 të KPRK-së. 
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Gjykata në mbështetje të nenit 463 par.1 të KPPK-së ka obliguar të akuzuarin që të 

dëmtuarës KEDS-it Distrikti  në Ferizaj t’i kompensoj dëmin e shkaktuar në shumë  prej 

792.31 €uro, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Konform nenit 450 par.2.6 të KPPK-së gjykata ka obliguar të akuzuarin që në emër të   

paushallit gjyqësor në shumën prej 20 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Konform nenit 453 par.4 te KPPRK-së te akuzuarin gjykata e ka liruar nga pagesa e 

taksës për Kompensimin e Viktimave të krimit,  nëse do ta obligonte për pagesë edhe për 

taksë do të rrezikonte gjendjen materiale të të akuzuarit ose të personave qe ai detyrohet t’i 

mbështesë materialisht. 

 

Nga sa u tha më lart është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

P.nr.797/20 me datë 09.12.2020 

 

     Procesmbajtëse                    Gjyqtari 

      Besa Murseli                           Adem Shabani 

 

 

 

 

 

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

ditësh nga dita e pranimit Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


