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Numri i lëndës: 2018:020093 

Datë: 08.10.2020 

Numri i dokumentit:     01173865 

 

 

P.nr.368/16 

 

GJYKATA THEMELORE NE PEJE – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, sipas 

Gjyqtarit individual, Murat Hulaj, me pjesëmarrjen e praktikantes ligjore Edita Ferati, në 

lëndën penale kundër të pandehurit S. S. nga Peja,  për vepër penale, ndryshim i njehsorit te 

shërbimeve, parashikuar nga neni 323 par.1 i KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm PP/II nr. 286/16 të datës  

21.04.2016, pas seancën publike të shqyrtimit fillestar të mbajtur me datë 16.09.2020 në 

prezencë të prokurorit së shtetit Dorjan Juniku dhe të pandehurës S. S., me datë 16.09.2020 

mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt.08.10.2020 përpiloi këtë: 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

A K T GJ Y K I M 

E akuzuara, 

 

S. S. i lindur me ................ ne Pejë, me banim në Peje rr.,............" nr. .., nga babai H., i njohur 

me nr. pers. ............, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, e ve, me nr. tel ..............., nene 

e 4 fëmijëve, tani pensionere, mbrohet në liri. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për shkak se: 

 

Qe nga dt.05.09.2014 e gjere me dt. 05.02.2015, në Pejë, ne rr.,,............", pikërisht në shtëpinë 

e tij ka penguar njehsorin elektrik ne numërimin e sakte te energjisë së shpenzuar, ne atë 

mënyrë që pas kontrollit të bërë njehsorit elektrik te pandehurës nga ana e Komisionit 

Profesional te Kalibrimit, te njëjtit kanë konstatuar se për rreth qelqit te njehsorit elektrik, nga 

ana e majtë është futur shiriti filmik, është penguar puna e diskut, n€ brendi te njehsorit ka 

pluhur t€ shiritit filmik, me çka në mënyrë te paautorizuar ka shpenzuar energjinë elektrike me 

pajisjet e cekura në procesverbal me nr. 0132923, me te cilat veprime te dëmtuarës ........ i ka 

shkaktuar dëme materiale në vlerë prej 368.96 euro, 

 

-Me çka ka kryer vepër penale, ndryshim i njehsorit te shërbimeve, parashikuar nga neni 323 

par.1 i KPRK-së. 
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Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 7, 8, 9, 10, 17, 21, 41, 42 par.1 pika 1.2, 49 par. 1 pika 

1.1,50,51, 52 të KPRK-së, dhe nenit 323 par.1, të KPRK-së, nenit 245, 246, 248, 284 par.1, 

359, 360, 361, 365, 366, dhe 463 te KPPRK-se, të akuzuarën S. S. e gjykon me: 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

1. Dënim me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj dhe dënim me gjobë ne shume prej 200  

   (dyqind) euro. 

 

2. Dënimi me burgë dhe me gjobë nga pika 1, fare nuk kanë për tu egzekutu nëse i pandehura  

    brenda periudhës 1 (një) vjeçare nuk kryen ndonjë vepër të re penale. 

 

3. E pandehura lirohet nga shpenzimet  e procedurës penale për arsye se e njëjta është 

pensionere.   

 

 4. Pala e dëmtuar, ....., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të                        

rregullt civil. 

5. E të gjitha këto në afat prej 15(pesëmbëdhjetë) ditësh pasi qe aktgjykimi të behet i               

plotfuqishëm 

 

            A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, ka ngrit aktakuzën PP/II nr. 

286/16 të datës  21.04.2016 ndaj te pandehurës S. S. nga Peja,  për vepër penale,  ndryshim i 

njehsorit te shërbimeve, parashikuar nga neni 323 par.1 i KPRK-së. 

Gjykata mbajti shqyrtimin fillestar me date 16.09.2020 ne prezencë te prokurorit të shtetit 

Dorjan Juniku, dhe te pandehures S. S., në të cilën seancë e akuzuara pasi që  u njoftua me të 

drejtat e saj, ku me pastaj u ftua prokurori të lexoje aktakuzën. Pasi që prokurori lexoi 

aktakuzën e njëjta u deklarua se e ka kuptuar aktakuzën dhe provat kundër saj dhe pasi qe u 

ftua nga gjykata qe te deklarohet për fajësinë apo pafajësinë e saj, e pandehura S. S. deklaroi se 

e pranon fajësinë për veprën penale me të cilën akuzohet dhe i vjen keq qe ka ndodhur. 

Pas deklarimit te pandehurës se e pranon fajësinë, mendimit te prokurorit i cili nuk e 

kundërshtoj pranimin e fajësisë nga e pandehura, Gjykata konstatoj se e pandehura pranon 

fajësinë ne mënyre vullnetare dhe pa asnjë presion. E pandehura është e vetëdijshëm për 

pasojat e pranimit te fajësisë, si dhe te gjitha kërkesat nga neni 248 par. 1 te KPPRK-se janë 

përmbushur. Andaj, gjykata aprovoj pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurës. 
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Duke pas parasysh se gjykata, ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurës dhe ka 

vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 par.1 pika 1.1, 1.2 dhe 1.3 të KPPRK-së,  

atëherë në këtë çështje penale nuk është zbatuar procedura e provave, por gjykata pas 

deklarimit të pandehurës se e pranon fajësinë në kuptim të nenit 248 par. 4 të KPPRK-së ka 

vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

Me faktet e ofruara ne shkresat e lendes siç janë procesverbali me nr. 0132923 i dt. 05.02.2015, 

procesverbali me nr. 38/19 dt.19.02.2015, fatura me nr. 20151 i dt. 24.02.2015, përshkrimi i 

keqpërdorimeve, te dhënat për konsumatorin, fotografitë e njehsorit elektrik, shkresat e tjera si 

dhe me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurës është vërtetuar gjendja faktike si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

Nga gjendja e vërtetuar faktike si është përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit, pa dyshim 

rrjedh se në veprimet e të pandehurës S. S. qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale, 

ndryshim i njehsorit te shërbimeve, parashikuar nga neni 323 par.1 i KPRK-së . 

Sa i përket fajësisë gjykata ka gjetur se te e pandehura ka ekzistuar dashja që veprën penale ta 

kryen në mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit pasi që e pandehura ka qenë e 

vetëdijshme për veprën e kryer dhe e ka dëshiruar kryerjen e saj. 

 Gjatë procedurës penale nuk janë paraqit rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë 

përgjegjësin penale të pandehurës, kështu që e njëjta është penalisht përgjegjëse.  

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

lehtësuese dhe renduese ne kuptim te nenit 73 te KPRK-se. Kështu si rrethana lehtësuese për te 

pandehuren gjykata gjeti se e pandehura ka treguar sjellje korrekte, e ka pranuar fajësinë për 

veprën penale qe e ka kryer, ndjen keqardhje për atë çfarë ka ndodhur, është pensionere, e 

pandehura nuk e ka përsëritur veprën si  dhe më parë asnjëherë nuk ka qenë e dënuar nga 

gjykata. Këto rrethana kjo gjykatë i ka pranuar si rrethana lehtësuese ne dobi të pandehurës. 

Rrethana renduese për te pandehurën gjykata nuk gjeti. 

Andaj, duke vlerësuar këto rrethana, Gjykata ne kuptim te nenit 69 te KPRK-së te pandehurën 

e gjykoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimit, me te cilin do te arrihet qëllimi i dënimit.  

Gjykata ka ardhur ne përfundim se dënimi i shqiptuar te pandehurës është në përputhje me 

shkallen e përgjegjësisë penale te saj dhe me intensitetin e rrezikimit te vlerave te mbrojtura te 

shoqërisë.  

Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do te shërbej për arritjen e qëllimit te 

dënimit ne pengimin e te pandehurës ne kryerjen e veprave penale ne te ardhmen, por ai do te 

ndikoj edhe si preventive e përgjithshme për personat tjerë qe te përmbahen nga kryerja e 

veprave penale ne përputhje me nenin 41 te KPRK-se. 

 

Duke u bazuar në nenin 450 të KPPRK-së, Gjykata të pandehurën e liroi nga pagimi i 

shpenzimeve të procedurës penale për arsye se e njëjta është pensionere. 

 

Komfor nenit 463  Gjykata  e udhëzoi palën e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore – 

juridike në kontest të rregullt civil.   
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Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 370 të KPPRK-së është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË,  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.368/16 më datë 08.10.2020 

 

Praktikante                   Gj y q t a r i  

_______________________      ____________________

       

Edita Ferati                        Dr.sc. Murat Hulaj 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë te drejte te parashtrojnë  

ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes. Ankesa i dërgohet  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 


