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Numri i lëndës: 2021:162979 

Datë: 29.09.2022 

Numri i dokumentit:     03478363 

 

P.nr. 475/21 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, me gjyqtarin e 

vetëm gjykues Murat Hulaj, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Teuta Spahija, në çështjen 

penale kundër të pandehurit A. Z.  nga Peja, për vepër penale, “Vjedhja e shërbimeve” e nga neni 314 

par. 1 të KPRK-së, e sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë, PP/II nr.1320/2021 të datës  

23.07.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, të dt. 28.09.2022, në prezencë të Prokurori i shtetit 

Lumturije Hoxha, i pandehuri A. Z. , te njëjtën dite mori dhe publikisht shpalli me dt.28.09.2022, ndërsa 

me dt.29.09.2022, nxori këtë 

A K T GJ Y K I M 

I pandehuri, 

 

A. Z. , ka lindur me dt. ditëlindja në Pejë, me vendbanim në, rr.”R. R.j”,  Pejë, i biri B., i identifikuar në 

bazë të letërnjoftimit me numër personal .... i lëshuar nga MPB, Republika e Kosovës, posedon nr. tel. ...-

...., i gjendjes s ë dobët ekonomike, i nacionalitetit Shqiptar, Shtetase i Republikës se Kosovës, mbrohet 

ne liri. 

 

ËSHTË FAJTOR 

Për shkak se: 

 

Më parë e gjer me dt. 11.11.2020, në Pejë, në rr “R. R.”,  në shtëpinë e tij, e me qëllim që vetes ti sjellë 

dobi pasurore të kundërligjshme, siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim 

të kompensimit dhe shmangë pagesën për shërbime të tilla, në atë mënyrë që pas kontrollit të ekipit 

profesional të KEDS në njehsorin elektrik me nr ... (Grupi tarifor ..)  kanë konstatuar se i pandehuri është 

hasur në degëzim nga kabulli furnizues në siguresë me një fije jashtë njehsorit duke penguar kështu 

matjen e shpenzimeve të KW të shpenzuar, me ç’rast në mënyrë të paautorizuar ka shpenzuar energjinë 

elektrike me aparaturat e cekura si në procesverbalin  me nr .... i dt 11.11.2020, ku të dëmtuarës KEDS i 

ka shkaktuar dëme materiale në vlerë prej 226.86 euro.   

 

-Me këtë ekziston dyshimi i bazuar mirë se ka kryer vepër penale “Vjedhja e shërbimeve” nga neni 314 

par. 1 të KPK-së. 

 

 

Andaj, gjykata në bazë të nenit 4, 7, 17 par.1, 46 par.1 pika 1.1, 47.48, 49, 50, 51, 52, neni 314 par. 1 

të KPK-së,  si dhe nenin 365, 366, 453, 463 të KPPRK-së, të akuzuarin i shqipton 
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                             D Ë N I M I N  M E  K U S H T  
 

 

I. Dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

nëse i akuzuar brenda afatit të verifikimit prej 1 (një) viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

II. Dënimi me kusht nga dispozitivi i këtij aktgjykimi do të revokohet nëse i pandehuri kryen 

veprën tjetër penale.  

 

III. I pandehuri lirohet nga paguaja shpenzimeve të procedurës penale dhe paushalli gjyqësor si 

dhe nga paguaja e kompensimit të viktimave të krimit pasi që është pensionit. 

 

IV. Pala e dëmtuar KEDS për  kërkesën pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civilo-

juridik. 

 

A r s y e t i m 
 

 

 

Prokuroria Themelore në Pejë-Departamenti i Përgjithshëm, ka ngrit aktakuzë PP/II nr.1320/2021 të datës  

23.07.2021, kundër të pandehurit A. Z.  nga Peja, për vepër penale, “Vjedhja e shërbimeve” e nga neni 

314 par. 1 të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar me dt. 28.09.2022 në të cilën kanë qenë të 

pranishëm Prokurorja e Shtetit Lumturije Hoxhaj, dhe i pandehuri A. Z. . 

 

Pas leximit të aktakuzës  nga ana e Prokurorit të shtetit nen shenjen PP/II. Nr.1320/2021 të datës 

23.07.2022, në seancën e shqyrtimit fillestar, në prezencën e Prokurores së Shtetit, të pandehurit A. Z. , 

gjykata është bindur se i akuzuari e ka kuptuar aktakuzën dhe të akuzuarit i ka dhënë mundësinë që të 

deklarohet për pranimin ose mos pranimin e fajësisë.  

 

Në këtë rast gjykata ka udhëzuar të akuzuarin  për  rëndësinë dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe i 

akuzuari ka deklaruar se i ka kuptuar natyrën dhe pasojat e fajësisë dhe në mënyrë vullnetare dhe me 

vetëdije e pranon fajësinë, ashtu siç ekziston në përmbajte të aktakuzës pa asnjë ndryshim, i vjen keq 

për veprimin e bërë.  

 

Prokurorja e shtetit, në lidhje me pranimin e fajësisë, nga ana e të pandehurit A. Z.  ka deklaruar se: 

pajtohem me pranimin e fajësisë, meqenëse ka mbështetjen në shkesat të lëndës dhe i propozoj gjykatës  

që ketë pranim të fajësisë ta aprovon.  

 

Në vijim gjykata duke shqyrtuar fajësinë nga ana e të akuzuarit vlerësoi se pranimi i fajësisë paraqet  

shprehje  te  lirë  të vullnetit  të  akuzuarit, pasi që ai e ka  kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë.  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, është i bindur, se pranimi i fajësisë nga ana e të  pandehurit është  bërë, pasi qe 

i pandehuri e kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit dhe pranimi i fajit mbështetet edhe në faktet 

e çështjes dhe provat  në të cilat edhe mbështet aktakuza siç janë: Procesverbali i KEDS-departamenti 

ligjor-Distrikti në Pejë me nr. ... i dt. 11.11.2020, nga i cili shihet se: “konsumatori është hasur me njehsor 

të pa bllombuar ku është vërejtur një degëzim nga kabulli furnizues e ne siguresë me një fije jashtë 

njehsorit; Foto-dokumentacioni nga i cili shihet se i pandehuri përmes degëzimit nga kabulli furnizues e 
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në siguresë me një fije ka shfrytëzuar energjinë elektrike jashtë njehsorit; Fatura e KESCO me nr. 

DPEHP2015597 e dt. 13.11.2020,  nga e cila shihet se i pandehuri si pasojë e lidhjes ilegale i ka shkaktuar 

dëm material të dëmtuarës KEDS në vlerë prej 226.86 euro; si dhe shkresat tjera te lendes, pastaj  

aktakuza  nuk përmban asnjë shkelje të qartë  ligjore, ose gabim faktik, prandaj gjykata konform nenit 

248 par 4 të  KPP-së, ka pranuar  pranimin e fajësisë nga  e  të pandehurit.  
 

Prokurorja e shtetit në lidhje me rrethanat lehtësuese dhe rëndësuese ka deklaruar se: në shkresat e lendes 

nuk posedoj të dhëna se i njëjti ka qenë i dënuar ndonjëherë nga ana e gjykatës, me rastin e marrjes së 

vendimit mbi dënim i propozoj gjykatës ta ketë parsyshë pranimin e fajësisë, pendimin e tij dhe keqardhjen 

e shprehur, mosdenueshmerinë e tij të mëparshme si rrethana lehtësuese, ndërsa rrethana renduese ne 

rastin konkret nuk kam gjet.  

 

I akuzuari A. Z.  në lidhje me rrethanat lehtësuese dhe rëndësuese ka deklaruar se: i propozoj gjykatës që 

me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin të merr parsyshë rrethanat lehtësuese të potencuar nga 

Prokurorja e shtetit, me vjen keq që ka ndodhur, kjo është hera e pare që kam ra ndesh me ligjin, unë 

kam vetëm një pension prej 170 eurove dhe askush nga familja nuk punon, i propozon gjykatës që të më 

shqiptoj dënim sa më të butë.  

 
Me faktet e ofruara, si dhe pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit është vërtetuar gjendja faktike si 

në dispozitiv te aktgjykimit. Nga gjendja e vërtetuar faktike si është përshkruar në dispozitiv të aktakuzës, 

pa dyshim rrjedh se në veprimet e të pandehurit A. Z.  nga Peja, qëndrojnë të gjitha elementet e veprës 

penale se ka kryer vepër penale Vjedhja e shërbimeve” e nga neni 314 par. 1 të KPRK-së. 

 

Gjykata nuk gjeti rrethana që përjashtojnë ndjekjen penale apo përgjegjësinë penale të pandehurit dhe i 

njëjti është penalisht përgjegjës.   

 

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat  

lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 73 par.1 të KPRK-së. Kështu si rrethana lehtësuese për të 

pandehurin, gjykata mori pranimin e fajësisë, kërkim falje, sinqeritetin deklarues, masha e tij, kushtet e 

renda ekonomike,  pendimin për veprën e kryer, ndërsa si rrethana rënduese gjykata në rastin konkret nuk 

gjeti. 

 

Sipas bindjes së gjyqtarit, dënimi i shqiptuar, duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më lartë, është 

dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. 

Gjyqtari  i vetëm gjykues, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i 

dënimit, nga neni 41 i KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave penale 

në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale 

dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit. 

 

Vendimi për shqiptimin e dënimit me kusht u mor konform dispozitave ligjore të nenit 48 dhe neni 314 

par. 1 të KPK-së.  

 

Vendimi për mundësin e revokimit të dënimit me kusht u mor konform dispozitave ligjore të  nenin 50 

par.1,2,3, dhe 4, të KPRK-ës. 

 

Vendimi për lirimin nga paguarjen e shpenzimeve të procedurës penale dhe taksës për kompensimin e 

viktimave të krimit u morr konform nenit 453 par.4 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për realizimin e kërkesës pasurore-juridike u mur konform dispozitës së nenit 463 të KPPK-së. 
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Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi konform nenit 365 të KPPRK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË- 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

                                                    P.nr.475/21, dt. 29.09.2022 

 

 

Bashkëpunëtore profesionale                                                                       GJ Y Q T A R I   

__________________   ________________ 

Teuta Spahija                                                                                                  Dr. Sc. Murat Hulaj              

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar 

ankesa në afat prej 15 ditësh, nga dita  

e marrjes, Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  

e nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


