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Numri i lëndës: 2019:162814 

Datë: 17.07.2020 

Numri i dokumentit:     01029811 

 

P.nr.2530/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni 

Penal, gjyqtari i çështjes Avni Syla, me sekretaren juridike Mervete Krasniqi, në çështjen penale 

kundër të akuzuarit S. I. nga P., për shkak të veprës penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 

par.6 lidhur me par 1 të KPRK-së,  i akuzuar me aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 

PP.II.nr.2420/2017 të datës 25.05.2017, në shqyrtimin fillestar, të mbajtur me datë 13.07.2020, 

në prezencën e përfaqësuesit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Prokurores së Shtetit Ajshe 

Ferati dhe të akuzuarit S. I., më datë 14.07.2020 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 

17.07.2020 përpiloi këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari: 

S. I., i biri i A. dhe nënës N. e gjinisë C., i lindur me datë ... në fshatin B., komuna e P., tani me 

vendbanim në lagjen “...”, rruga “...”, nr.. P., i martuar, baba i dy fëmijëve, i gjendjes së dobët 

ekonomike, me numër personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,  

 

ËSHTË FAJTOR 

Për shkak se: 

Me datë 08.02.2017 në DPT “S. C.”, rruga “...”, në P., me qellim të përfitimit të shërbimit 

komunal, ka keqpërdorur energjinë elektrike në atë mënyrë që e ka hapur kapakun kryesor të 

njehsorit elektrik me nr. ..., faza L1 nuk regjistron  saktë energjinë elektrike por regjistron për 

33% më pak, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar për energji elektrike, me ç ‘rast KEDS-

it, i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 289.18€.      

 

-Me këtë ka kryer veprën penale Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur 

me par 1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata konform dispozitave dhe neneve 7, 17, 21, 38, 47, 48, 69 dhe 70 të KPRK-së, si 

dhe nenit 365 të KPPRK-së e: 

G J Y K O N 

 

Të akuzuarin S. I.  me dënim me kusht duke i vërtetuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4 

(katër) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej 1 (një) viti nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
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Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale - paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 20€ (njëzetë €uro), të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi .   

 

Pala e dëmtuar KEDS-Sha- Prishtinë për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest të rregullt juridiko civil. 

  

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.2420/2017 të datës 25.05.2017, ka akuzuar S. I., për shkak të veprës penale Vjedhje e 

shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-së.     

      

Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti shqyrtimin fillestar më dt.13.07.2020, ku 

Prokurorja e Shtetit Ajshe Ferati fillimisht bëri rikualifikimin e veprës penale nga Vjedhje e 

shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-së, me veprën penale Vjedhje e shërbimeve nga 

neni 314 par6 lidhur me par 1 të KPRK-së, sipas ligjit të ri në fuqi si ligj ma i favorshëm për të 

akuzuarin, ndërsa pjesa tjetër mbetët e pa ndryshuar dhe pasi që i akuzuari S. I. është njoftuar 

me të drejtat e tij në kuptim të nenit 246 par.1 të KPPK-së, i njëjti është deklaruar se e pranon 

fajësinë lidhur me veprën penale për të cilën e ngarkon aktakuza. I njëjti ka shtuar se është e 

vërtet se në periudhën që unë ngarkohem kam qenë duke e shfrytëzuar lokalin, dhe ndërhyrjen 

ne njehsor elektrik e kam bërë pasi qe kam pas një gjendje te vështirë ekonomike dhe nuk kam 

pasur mundësi te pagesës se faturave, por që i njëjti ka theksuar se e kundërshton vlerën e dëmit 

të ngarkuar nga KEDS, pasi që është kalkuluar gabimisht.    

 

Prokurorja e shtetit në seancën e shqyrtimit fillestar lidhur me pranimin e fajësisë nga i akuzuari 

deklaroi se pajtohem me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, duke theksuar se janë 

plotësuar kushtet ligjore  nga neni 248 i KPPRK-së, se pranimi i fajësisë është mbështetur në 

provat materiale prova këto të cilat gjenden në shkresat e lëndës, gjykatës i ka propozuar që me 

rastin e matjes së lartësisë së dënimit, pranimin e fajësisë ta marrë si rrethanë lehtësuese.     

 

Pasi që gjykata konstatoi që i akuzuari e pranoi në tërësi veprën penale me të cilën është ngarkuar, 

që i akuzuari i ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, që pranimi i fajësisë është bërë 

vullnetarisht nga i akuzuari, që pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban 

aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, konform 

nenit 248 par.4 të KPRK-së, gjyqtari i vetëm gjykues mori aktvendim me të cilin e aprovoi 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, pasi që vlerësoi se ky pranim ishte në përputhje të 

plotë edhe me provat tjera që gjenden në shkresat e lëndës, e që të gjitha këto në mënyrë të plotë 

dhe të argumentuar e vërtetojnë faktin se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, 

andaj gjykata nuk administroi provat, por vazhdojë me matjen e dënimit.  

   

Nga fatura e rikthimit të humbjeve me numër DPR... e dt. 13.03.2017 është llogaritur dëmi i 

shkaktuar ndaj KEDS-it vlera e të cilit është 289.18€. Gjykata pasi analizoi ketë faturë dhe vlerën 

e përcaktuar nga KEDS, për të njëjtën nuk vendosi në ketë çështje penale, pasi që kjo llogaritje 

është bërë nga vetë pala e dëmtuar KEDS, dhe jo nga ndonjë ekspertizë e pavarur, ashtu që për 

dëmin e shkaktuar të dëmtuarën KEDS, e ka udhëzuar që të realizoi në kontest të rregullt juridiko 

– civil.  

 

Gjatë matjes së dënimit të akuzuarit, gjykata i vlerësoj të tëra rrethanat lehtësuese dhe rënduese 

të cilat ndikojnë në llojin dhe në lartësinë e dënimit konform nenit 69 të KPRK, andaj gjykata si 
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rrethanë lehtësuese të akuzuarit i mori faktin e pranimit të fajësisë qysh në shqyrtim fillestar, 

faktin se me parë nuk ka qenë i dënuar dhe pendimin e thellë për veprën penale të kryer, ndërsa 

rrethana rënduese për të akuzuarin nuk gjeti, andaj të akuzuarit konform nenit 47 dhe 48 të 

KPRK-së, për veprën penale si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, i shqipton dënim me kusht duke 

i vërtetuar dënimin me burgim  në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej 1 (një) viti nuk kryen vepër tjetër penale me bindje se 

dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe 

përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe do të ndikojnë në risocializimin dhe riedukimin e tij si dhe 

do të ndikojnë tek të tjerët që mos të kryejnë vepra penale çka është edhe qëllimi i shqiptimit të 

dënimit me kusht konform nenit 47 të KPRK dhe qëllimi i shqiptimit të dënimeve të përgjithshme 

i paraparë me dispozitën e nenit 41 të KPRK. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marrë konform nenit 

450 par. 1 dhe 2 pika 2.6, lidhur me nenin 453 par.1 të KPPRK-së. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest të rregullt civil është marrë në bazë të 

nenit 463 par. 2 të KPPRK-së. 

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.2530/17 të datë 17.07.2020 

 

Sekretarja juridike                                                                      G j y q t a r i 

Mervete Krasniqi                           Avni Syla 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar Ankesa 

në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së të 

njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë e 

nëpërmes kësaj gjykate.  


