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NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i përgjithshëm divizioni penal, 

si gjykatë e shkallës së parë penale, gjyqtari individual Adem Shabani me procesmbajtësen Anita 

Zefi, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm 

PP/II.nr.488/21 të datës 12.04.2021, në çështjen penale kundër të akuzuarit Z.A, me vendbanim në 

Ferizaj, për shkak të veprës penale në vazhdim  vjedhja e shërbimeve  nga neni 314 par.1 lidhur me 

nenin 77 të KPRK-së, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar  në praninë e përfaqësuesit të akuzës 

prokurorit të shtetit Ardian Emini, përfaqësuesi i te dëmtuarës  KEDS-it  Ferat Krasniqi  dhe të 

akuzuarit Z.A, me datë  17.06.2021, të njëjtën ditë mori  dhe publikisht komunikoi, kurse me shkrim 

me 21.06.2021 përpiloi  këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

            I akuzuari  Z.A, me vendbanim në Ferizaj, lindur më ........, nga i ati I., e ëma E., shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës komuna Shtime, i martuar, baba i tre fëmijëve me numër  personal 

......, mbrohet ne liri. 

Ë SH T Ë   F A J T O R 

SEPSE: 

 -   prej datës së pavërtetuar  në vazhdimësi nga data 17.09.2020 deri me date 16.01.2021, në 

njehsorin elektrik nr. ........ ( grupi tarifor 4/02 shtëpiak), përkatësisht në shtëpinë e tij, i pandehuri 

me qëllim të përvetësimit të pasurisë së huaj të luajtshme e që vetit t'i sjell dobi pasurore të 
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kundërligjshme ka siguruar shërbime për të cilat e ka ditur se mundësohet vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe ka shmangur pagesën për shërbime të tilla, duke përdorë energjinë elektrike pa 

autorizim të furnizuesit të autorizuar, në atë mënyrë që personat e autorizuar të KEDS-it, gjatë 

kontrollës kanë hasur se i pandehuri është kyçur direkt në KPO, duke anashkaluar njehsorin 

elektrik, ndërsa furnizimi I njehsorit është bërë me kabëll BA me seksion 4x6 mm2, dhe si rrjedhojë 

e kësaj energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar fare në njehsor elektrik  me, me ç’ rast të 

dëmtuarës KEDS-Distrikti Ferizaj, i ka shkaktuar dëm në lartësi prej 426,08,€uro,- 

  - me të cilën kreu veprën penale ne vazhdim  vjedhja e shërbimeve  nga neni 314 par.1 lidhur 

me nenin 77 të KPRK-së.  

 

Gjykata në bazë të  dispozitave të neneve 7, 17, 38, 69, 81 dhe 82 të KPRK-së dhe neneve 

365,450,463, 498, dhe 499  të KPPK-së, të akuzuarit Z.A, i shqipton: 

 

VËREJTJE GJYQËSORE 

 

Me Vërejtje gjyqësore kryesit i bëhet me dije se ka kryer një vepër të dëmshme dhe të 

rrezikshme, që përbën vepër penale dhe nëse kryen prapë vepër të tillë, gjykata do të shqiptoj 

sanksion më të rëndë penal. 

 

Qëllimi i vërejtjes gjyqësore është që ti jepet kryesit qortim, duke pasur parasysh të gjitha 

rrethanat në lidhje me veprën penale, që i vihet në barrë dhe në rastin konkret, vërejtjes gjyqësore 

është e mjaftueshme për të arritur qëllimin e dënimit. 

 

Obligohet  i akuzuari që të dëmtuarës KEDS-it  Distrikti në Ferizaj, dëmin e shkaktuar 

në vlerë 426,08, €uro , t’ia  kompensojë pas  plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Obligohet i pandehuri i, të paguaj në emër të  paushallit gjyqësor  shumën  prej 20 €urë, dhe 

për  taksën në shumën prej 30 €uro, konform nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të Ligjit për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, të gjitha në afat prej 15 ditëve,  nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimi. 
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A r s y e t i m i 

Prokuroria Themelore në Ferizaj Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur aktakuzën me 

numër PP/II.nr.488/21 të datës 12.04.2021, me të cilën ka ngarkuar të akuzuarin Z.A, me vendbanim 

në Ferizaj, për shkak të veprës penale në vazhdim  vjedhja e shërbimeve  nga neni 314 par.1 lidhur 

me nenin 77 të KPRK-së. 

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

datën 17.06.021, ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë prokurori i shtetit 

Ardian Emini përfaqësuesi i  KEDS-it  Ferat Krsniqi dhe i akuzuari Z.A. 

Në fillim të shqyrtimit fillestar gjyqtari bazuar në nenin 245 par 2 të KPPRK-së ka  

konstatuar se i akuzuari në afatin ligjor me kohë së bashku me ftesën për shqyrtim, ka pranuar edhe 

një kopje të aktakuzës. 

Në vazhdim  të shqyrtimit fillestar i akuzuari është  udhëzuar në kuptim të nenit 246.1 të 

KPPRK-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, duke vepruar sipas nenit 246 par 4 të 

KPPRK-së, i ka ofruar mundësi të deklarohet mbi fajësinë apo pafajësinë e tij lidhur me veprën 

penale për të cilën akuzohet. 

I akuzuari Z.A, në shqyrtimin fillestar për veprën penale që akuzohet ka deklaruar se e pranon 

fajësinë për veprën penale për te cilën akuzohet por tani nga punëtorët e KEDS-it është vendosur 

njehsori I ri elektrik dhe tan me rregull është duke e paguar harxhimin e energjisë elektrike është hera 

e parë që ndeshmë me ligjin, është baba i tre fëmijëve, i gjendjes se dobët ekonomike , ka kërkuar nga 

gjykata qe me rastin e shqiptimit të seksionit penal  ti ketë përsysh të gjitha rrethanat e lartë cekura 

dhe ti me shqiptoj një dënim sa me të butë.   

Gjyqtari në kuptim nenit 248 par.1 nën.par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4  dhe par.4 të KPPRK-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. 
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Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit gjyqtari në kuptim të nenit 248 par.2 të 

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

përfaqësuesit të KEDS-it. 

Prokurori i shtetit Ardian Emini, ka theksuar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit pasi pranimi  i fajësisë është bërë konform ligjit dhe pranimi korrespondon edhe me provat 

materiale që gjenden në shkresat e kësaj lënde  penale dhe kërkon nga gjykata që të njëjtin ta pranoj 

si të tillë. 

Përfaqësuesi i KEDS-it Distrikti ne Ferizaj Ferat Krasniqi , mbetet pranë pranimit te fajësisë 

në këtë faze te procedurës penale nga i pandehuri dhe ka kërkuar nga gjykata që për dëmin e 

shkaktuar të precizuar në dispozitiv të aktakuzës ta obligon  të akuzuarin që ta paguan. 

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 mbi konstatimin e 

gjendjes faktike me numër ......, i datës 16.01.2021; procesverbal mbi konstatimin e gjendjes faktike 

me numër ....... i datës 17.09.2020, pro-fatura mbi dëmin e shkathuar, baza ligjore për kalkulimin e 

demit të shkaktuar DFE.......  e datës 19.01.2021 ( 156,51 euro), DFE........  e datës 21.09.2021 ( 269, 

57 euro ); foto dokumentacioni dhe shkresat e tjera të cilat gjenden në lëndë. 

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 lidhur me nenin 77 të 

KPRK-së.  

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat në   

kuptim të nenit 69  të KPRK-së, si rrethanë lehtësuese për të pandehurin, mori pranimin e fajësisë, 

pendimin për veprën e  kryer, sjelljen e tij korrekte,  premtimin se në të ardhmen  do të jetë i 

kujdesshëm dhe nuk do të kryej vepra të tilla apo të ngjashme penale,  prind i tre fëmijëve, e në 

mungesë të rrethanave rënduese gjykata vlerësoi shkallen e përgjegjësisë penale të  pandehurit dhe 

rrezikshmërinë konkrete të veprës penale, andaj duke marrë parasysh tërësinë e këtyre rrethanave 

dhe shkallën  e përgjegjësisë penale si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale të pandehurit 

konform të neneve 81 dhe 82 paragrafi 3 të KPRK-së i shqiptoj vërejtje gjyqësore me bindjen se në 

rastin konkret edhe me shqiptimin e vërejtjes gjyqësore do të arrihet qëllimi i dënimit, në kuptim të 

preventives speciale dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të drejt 

në raport me peshën e veprës penale, rrethanave të kryerjes së veprës penale, shkallen e përgjegjësisë 

penale dhe personalitetin e të pandehurës konform nenit 38 te KPRK-se. 
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Gjykata në mbështetje të nenit 463 par.1 të KPPRK-së ka obliguar të akuzuarin që të 

dëmtuarës KEDS-it Distrikti  në Ferizaj t’a paguaj dëmin që e ka shkaktuar të precizuar në 

dispozitiv të aktgjykimit. 

Vendimi mbi kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor 

është sjell në bazë të nenit 450 par.2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453  par.1 të  KPPK-së dhe 

nenit 39 parag.1 nën par. 3.1 të Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit Nr.05/L-036. 

 

Nga  arsyet e lartë përmendura është  vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ 

-Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal  

2021:066846, datë  21.06.2021 

 

  Procesmbajtëse                                                                        Gj y q t a r i 

      Anita Zefi                                                                                                 Adem Shabani 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:   Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa   Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë në afat prej 15 ditësh  nga dita e pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, 

për mes të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 


