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Numri i lëndës: 2019:132468 

Datë: 23.02.2021 

Numri i dokumentit:     01528950 

 

 

P.nr.4256/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NE PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni 

Penal, me gjyqtarin i vetëm gjykues Adnan Kamberi, në çështjen penale kundër të pandehurit 

A.Sh., për shkak të veprës penale Vjedhje e shërbimeve, nga neni 314 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK), sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore  Prishtinë – 

Departamentit të Përgjithshëm PP.II nr. 5508/18 të datës 02.10.2018,  pas mbajtjes dhe 

përfundimit të seancës së shqyrtimit fillestar, verbal dhe publik me datë 18.02.2021,  në prani të 

Prokurorit të Shtetit Rrahim Podvorica, të pandehurit A.Sh., dhe përfaqësueses së palës së 

dëmtuar KEDS – M. B.,  më datë 19.02.2021 mori dhe publikisht shpalli,  ndërsa me datë 

23.02.2021, përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

Kundër të pandehurit:  

A. Sh., nga i ati  F. i lindur më .... me nr. përsonal ...., me vendbanim në fshatin P. të P., shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

Sepse:  

I pandehuri A.Sh., prej datës së pavërtetuar e deri me dt. 15.05.2018, me qëllim të përvetësimit 

të pasurisë së huaj të luajtshme e vetit ti sjell përfitim të kundërligjshëm, në shtëpinë e tij, ne 

adresën e lartpërmendur ka vjedhur energjinë elektrike ashtu që ka bërë lidhjen e drejtpërdrejtë, 

pra duke ju shmangur njësorit elektrik 32.....833 kishte bërë lidhje direkte në rrjetin e tensionit 

të ulët përmes një kablloje dhe në këtë mënyrë energjia e shpenzuar nuk është regjistruar fare, 

meqë raste të dëmtuarës KEDS – Disttrikti Prishtinë, i ka shkaktuar dëm material në lartësi prej 

474.29 euro;  

- Me këtë ka kryer veprën penale: Vjedhje e shërbimeve, nga neni 314 të Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës (KPRK).  

Andaj, gjykata konform neneve  1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 69 të KPRK-së,  si 

dhe konform nenit 365, 450, 463 të KPPRK-së, të akuzuarin: 
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E GJYKON 

 

I. Dënim burgimi në kohëzgjatje prej tre (3) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

nëse i pandehuri brenda periudhës së verifikimit në kohëzgjatje prej një (1) viti nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

II. I pandehuri obligohet që t’i paguajë të gjitha shpenzimet e procedurës penale, në emër të 

paushallit gjyqësor shumën prej njëzet (20) euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

III. Pala e dëmtuar lidhur me realizimin e kërkesës pasurore juridike udhezohet në kontest 

civil.  

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur aktakuzën 

PP.II.nr. 5508/18 të datës 02.10.2018 kundër të pandehurit A.Sh. nga P., për shkak të veprës 

penale Vjedhje e shërbimeve, nga neni 314 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).  

Gjykata sipas detyrës zyrtare, pasi vlerësoi kompetencën lëndore dhe territoriale për të proceduar 

në këtë çështje penalo juridike, me datë 18.02.2021 ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin fillestar 

ne prani të Prokurorit të Shtetit Rrahim Podvorica, të pandehurit A.Sh. dhe të përfaqësueses së 

palës së dëmtuar KEDS.  

Ne seancën e shqyrtimit fillestar, para leximit të aktakuzës Prokurori i Shtetit ka bërë ricilësimin 

e veprës penale, dhe atë nga: “Vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-së” në 

“Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 të KPRK-së”.  

Pasi që Prokurori i Shtetit lexoi aktakuzën me numër PP.II.nr. 5508/18 të datës 02.10.2018, i 

pandehuri A.Sh.  ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale Vjedhje e shërbimeve, nga neni 

314 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore 

ne Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm. 

Lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit,  Prokurori i Shtetit në shqyrtim fillestar 

deklaroi se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit  dhe se pranimi i fajësisë 

është bërë në përputhje me Ligjin  dhe atë neni 248 të KPP-së,  që do të thotë se i pandehuri është 

i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësie pranimi i fajësisë bëhet në mënyrë vullnetare  

pranimi i fajësisë mbështet në fakte që përmban aktakuzë dhe aktakuza nuk përmban  shkelje 

ligjore ose gabime faktike. Si rrjedhojë i propozoi gjykatës që të aprovoi pranimin e fajësisë nga 

ana e të pandehurit. Me rastin e shqiptimit të dënimit  të merr si rrethanë  lehtësuese pranimin e 

fajësisë nga ana e të pandehurit. 

Lidhur me pranimin e fajësie nga ana e të pandehurit,  përfaqësuesja e palës së dëmtuar në 

shqyrtim fillestar deklaroi e përkrah fjalën e prokurorit  e shtetit lidhur me rastin konkret sqaroi 

se kalkulimi i rikthimit të humbjeve  apo dëmit të shkaktuar ndaj të dëmtuarës është bërë  

konform dispozitave  nga rregullorja  ose procedura  për parandalim  dhe identifikim  të pa 

shfrytëzuar  të energjisë elektrike e miratuar  nga  ZRRE e në rastin konkret  në këtë çështje 

penale paraqesim kërkesën pasurore juridike në vlerë prej  474.29 Euro. 
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I pandehuri A.Sh. në shqyrtim fillestar deklaroi se e kam pranuar fajësinë me vullnet dhe 

vetëdije, i vetëdijshëm për pasojat dhe benifitet e pranimit të fajësisë,  ndiej keqardhje për veprën 

për të cilën e kam kryer, i premtoi gjykatës se nuk do të përsëris më vepra penale  dhe i propozoi 

gjykatës  që pranimin e fajësisë nga ana ime të merr si rrethanë lehtësuese me rastin e caktimit 

të sanksionit penal. 

Gjykata ka shqyrtuar pranimin e fajësisë për të pandehurin A.Sh. në mbështetje të nenit 248 të 

KPPRK, dhe në këtë drejtim vlerëson se janë përmbushur kushtet ligjore për pranimin e fajësisë 

për të pandehurin. 

Gjykata ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit A.Sh. mbështetet ne provat me 

të cilat disponon kjo gjykatë. Gjykata konstaton se ne bazë të provave të cilat gjenden ne shkresat 

e lendes vërtetohet përtej çdo dyshimi të bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale 

Vjedhje e shërbimeve, nga neni 314 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), për të 

cilën u akuzua dhe u shpall fajtor nga kjo gjykatë. Dyshimi i bazuar mirë u vërtetua ne bazë të: 

Kallëzimit penal  Nr.CMS-K/D-492 i dt. 19.09.2018, Procesverbal me nr. 0939266 i dt. 

18.05.2018, Foto dokumentacioni i bashkangjitur në shkresat e lëndës,  Faturë e datës 

22.05.2018, fatura e datës 22.05.2018, procesverbal numër 0954674 i dt. 21.06.2018, , foto 

dokumentacioni pjesë ë shkresave të lendes,  fatura e dt. 25.06.2018,  procesverbali me nr. 

0951716 i dt. 05.09.2018, fatura e datës 10.09.2018, si dhe nga vet deklarimi i të pandehurit në 

shqyrtim fillestar në të cilën i pandehuri e ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale për të 

cilën akuzohet nga Prokuroria e Shtetit. Të gjitha këto prova janë bindëse për gjykatën dhe 

vërtetojnë përtej çdo dyshimi se i pandehuri A.Sh. ka kryer veprën penale për të cilën ishte 

akuzuar dhe për të cilën e shpall fajtor dhe është  dënuar nga kjo gjykatë, sipas këtij aktgjykimi. 

Gjykata, gjithashtu ka vërtetuar se me rastin e pranimit të fajësisë i pandehuri e kupton natyrën 

dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit A.Sh.  është bërë 

ne mënyrë vullnetare, se pranimi i fajësisë mbështetet ne faktet e çështjes që përmban aktakuza, 

si dhe aktakuza nuk përmban ndonjë shkelje të qartë ligjore apo gabim faktik, nga këto arsye 

gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë të bërë nga i pandehuri, sipas nenit 248 par. 4 të Kodit 

të Procedurës Penale të Kosovës, për veprën Vjedhje e shërbimeve, nga neni 314 të Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës (KPRK) 

Nga pranimi i fajësisë nga i pandehuri A.Sh. dhe nga provat e cekura si më lartë,  gjykata ka 

vërtetuar pa mëdyshje se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar dhe 

shpallur fajtor sipas këtij aktgjykimi. 

Gjykata,  lidhur me caktimin e llojit dhe lartësisë e dënimit nga neni 69 të KPRK, për të 

pandehurin A.Sh., për veprën penale Vjedhje e shërbimeve, nga neni 314 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK), ka pasur parasysh rrethanat lehtësuese dhe rrethanat rënduese. 

Si rrethanë lehtësuese gjykata vlerësoi: se i pandehuri ka pranuar fajësinë në tërësi për veprën 

penale për të cilën akuzohet ne seancën e shqyrtimit fillestar, faktin se i pandehuri është penduar 

për veprën penale të cilën e ka kryer, premtimin e sinqerte se nuk do të përsërisë me vepra penale, 

ndërsa si rrethanë rënduese, gjykata ka marrë parasysh se i pandehuri e ka kryer veprën penale 

Vjedhja e shërbimeve, vepër kjo e cila është shumë të shpeshtë ne praktikën tonë gjyqësore. 

Duke pasur parasysh rrethanat lehtësuese dhe rrethanat rënduese, si dhe duke pasur parasysh 

veprën penale për të cilën akuzohet i pandehuri nga Prokurori i Shtetit, si dhe fakti se i pandehuri 

e ka pranuar ne tërësi fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet dhe është shpallur fajtor 

sipas këtij aktgjykimi, gjykata ka shqiptuar dënim burgimi prej tre (3) muaj, i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet nëse i pandehuri brenda periudhës së verifikimit në kohëzgjatje prej një (1) viti 
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nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale, duke arsyetuar se 

për veprën penale Vjedhje e shërbimeve, nga neni 314 të KPRK, parashihet se: për veprën penale 

nga neni 314 par. 1, parashihet “Kushdo që me anë të lajthimit, largimit ose mënyrave tjera 

siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të kompensimit dhe 

shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.”, 

ndërsa me paragrafin 4 të nenit 314 të KPRK-së parashihet se: “Për qëllime të këtij neni, 

“shërbime” përfshinë, por nuk kufizohet në transportimin; punën, shërbimet profesionale, 

teknike apo mekanike; shërbimet e skiliftit; objektet për biseda telefonikë; gazin, ujin, rrymën 

apo ngrohjen; shërbimet e komunikimit ose telefonisë; ofrimi i ushqimit apo akomodimit; 

furnizimi me pajisje, vegla, vetura ose kamp-shtëpiza për përdorim të përkohshëm; furnizimi i 

pajisjeve për shfrytëzim; ose qasja në sistemin e internetit, kompjuterik apo kabllor. “Shërbim” 

po ashtu përfshinë çmimin e hyrjes në evenimente sportive, zbavitëse, shfaqje ose ngjarje tjera 

që kanë çmim të hyrjes ose tarifë tjetër për pjesëmarrje.”,  dhe me paragrafin 6 të nenit të njejtë 

parashihet se: “Për qëllime të këtij neni, vjedhja e shërbimeve të gazit, ujit, rrymës ose ngrohjes 

përfshin, por nuk kufizohet në marrjen, përdorimin, devijimin, nxjerrjen ose përfitimin nga 

ndonjë shërbim i gazit, ujit, rrymës ose ngrohjes që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të 

rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar”. Në harmoni me 

këto dispozita ligjore si dhe duke pasur parasysh minimumin dhe maksimumin e denueshmërisë 

për këtë vepër penale, gjykata shqiptoi dënimin si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Me rastin e caktimit të dënimit gjykata vlerësoi se dënimi i shqiptuar do të arrinte qëllimin e 

dënimit ne atë mënyrë që te i pandehuri do të ndikoje që në të ardhëm i pandehuri të mos kryej 

vepër penale dhe të bëjë rehabilitimin e tij, të bëjë kompensimin e viktimave ose të komunitetit 

për humbjet ose dëmet e shkaktuara nga vepra penale, të shprehë gjykimin shoqëror për veprën 

penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet ne kontest civil. 

Lidhur me shpenzimet e procedurës penale, gjykata ka vendosur në përputhje me nenin 450, 452 

të KPP-së. 

Nga ajo çfarë u tha me lart, në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPRK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr. 4256/18,  të datës 23.02.2021 

                   G j y q t a r i 

                 Adnan Kamberi 
  

 

                                                                                                                                         ______________ 

KËSHILLA JURIDIKE: 
Kundër këtij aktgjykimi, është e lejuar e drejta e 

ankesës në afatin prej 15 ditësh, nga dita e pranimit 

të aktgjykimit. Ankesa i drejtohet gjykatës së Apelit 

ne Prishtinë, nëpermjet kësaj gjykate ne kopje te 

mjaftueshme për gjykatën.  

 


