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Numri i lëndës: 2018:040749 

Datë: 21.01.2019 

Numri i dokumentit:     00208493 

 

P.nr. 482/16 

                                     NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I PËRGJITSHËM 

DIVIZIONI PENAL, si gjykatë e shkallës së parë penale, me gjyqtaren Hysnije Gashi si dhe 

me procesmbajtësin-praktikantin e kësaj gjykate Visar Haliti, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit R.K,  për shkak të veprës penale vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 par. 1 

të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, PP/II.nr.1746-5/15 të datës 

31.05.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit të hapur gjyqësor me datë 11.01.2019, ne prani te 

prokurorit te shtetit Abdulah Abedini, te pandehurit,  mori dhe publikisht shpalli këtë: 

                                           A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari: R.K, nga fshatin ........ , komuna Ferizaj, i lindur më .....  nga i ati .....  dhe e 

ëma ....., e gjinisë .... , me nr. personal ........, pensioner, i gjendjes së dobët ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

                                            ËSHTË  FAJTOR 

 

Sepse me datën  29 .05. 2015, në shtëpinë e tij, ne fshatin .......,  Komuna Ferizaj me  

rastin e kontrollit nga ana e punëtoreve te KEDS-it, Qendra e kalibrimit Prishtine ,kane 

konstatuar se konsumatori me qellim te përvetësimit te pasurisë se huaj te luajtshme e qe vetes 
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te i sjelle dobi pasurore te kundërligjshme, e ka keqpërdorur energjinë elektrike ne atë mënyrë 

qe ne njehsorin elektrik me nr. 5940407 ku bllomben shtetërore e ka ne rregull po ne brendi te 

njehsorit ku rreth qelqit nga ana e majte është futur shirit filmik dhe është penguar puna e 

diskut te njehsorit elektrik ku njehsori elektrik ka pluhur te shiritit filmik, ku me këtë i ka 

shkaktuar dem KEDS-it ne shumen prej 485.25 €. 

 

   me të cilën kreu veprën penale vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 par. 

1 të KPRK-së.  

 

            Andaj gjykata në bazë të dispozitës së lartë përmendur dhe nen. 

4,7,17,23,41,42.43,45,46,49,50,51,52 dhe 73 të KPK-së dhe nenit 365 të KPPK-së të 

pandehurit i shqipton: 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

            Me të cilin e gjykon me dënim me gjobë në lartësi prej 200 (dyqind) euro si dhe dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj dhe në të njëjtën kohë urdhëron që dënimi me gjobë 

dhe dënimi me burgim të mos ekzekutohen nëse i akuzuari në kohën prej 1 /një/ viti pasi ky 

aktgjykim të merrë formën e prerë nuk do të kryej vepër tjetër penale.  

 

           Obligohet i akuzuari, që për dëmin e shkaktuar të dëmtuarës KEDS-it, ti paguaj shumën 

prej 485.25 €. 

 

Konform nenit 453 par.4 i pandehuri lirohet nga detyrimi i kompensimit të shpenzimeve të 

procedurës penale për arsye se sipas vlerësimit të gjykatës pagesa e tyre do të rrezikonte 

gjendjen materiale të të pandehurit dhe te personave që ai detyrohet ti mbështesë materialisht 

pasi qe i njëjti është pensionist. 

  

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP/II.nr.1746-5/15 të datës 31.05.2016, 

e ka ngarkuar të akuzuarin R.K, nga fshatin ........ Komuna Ferizaj, për veprën penale vjedhja e 

shërbimeve komunale nga neni 320 par. 1 të KPRK-së. 
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            Duke vepruar në këtë çështje penale gjykata mbajti shqyrtimin gjyqësor, me datën 

11.01.2019 në të cilën përfaqësuesi i akuzës - prokurori i shtetit në fillim të shqyrtimit gjyqësor 

para leximit te aktakuzës beri precizimin e aktakuzës ashtu qe ku  shkruan :ne shtëpinë e tij ne 

fshatin  ...... duhet te jete ne shtëpinë e tij ne fshatin ........, ndërsa në fjalën përfundimtare  

mbeti në tërësi pranë akuzës dhe kualifikimit juridik të tij, duke kërkuar që i akuzuari të 

shpallet fajtorë dhe ti përcaktohet sanksion penal i paraparë me ligj. 

 

Të akuzuarit R.K  konform nenit 325 të KPPK-së në shqyrtimin gjyqësor i është dhënë 

mundësia për tu deklaruar lidhur me fajësinë, ku i njëjti ka deklaruar se nuk e pranon  fajësinë  

për veprën penale me të cilën e ngarkon akuza.  I  cili në mbrojtjen e tij ka  deklaruar se nuk 

është e vërtetë se është kryes i kësaj vepre penale, ku ka deklaruar se jeton te fshatin .......dhe  

se ditën kritike  ne  shtëpinë e tij punëtoret e autorizuara te  KEDS-it e kane kontrolluar  orën 

elektrike e cila   është ne emër te  është  e tij,  mirëpo pas luftës i njëjti  nuk ka banuar më në 

atë shtëpi pasi qe  aty afër saj djali i tij kishte  ndërtuar një shtëpi tjetër  ne te cilën shtëpi  edhe 

tani  janë duke  banuar më tej ka shtuar se ne shtëpinë e vjetër  pas luftës kane  kane banuar 

edhe persona te tjerë. 

 

         Gjykata pas administrimit të provave në shqyrtim gjyqësor dhe vlerësimit të tyre një nga 

një dhe në lidhje me provat e tjera, ku në bazë të këtij vlerësimi vërtetoj gjendjen e fakteve si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjendjen faktike gjykata e vërtetoi pjesërisht nga mbrojtje e te akuzuarit,  nga dëshmia 

e dëshmitarit: A.S si dhe provave materiale te cilat gjenden ne shkresat e lendes dhe atë 

:procesverbali me nr.025997 i dates 30.05.2015, procesverbali me nr. 62/19 i datës 29.05.2015, 

si dhe behet shiqimi  fotografive te cilat gjenden ne shkresat e lëndës.   

 

Nga dëshmia e dëshmitarit A.S i cili  në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar sa i përket 

njehsorit elektrik me nr. 2940467 gjate kontrollimit te tij është konstatuar se ky njehsor 

bllombat i ka ne rregull kurse ne brendi te njehsorit komisioni ka vërejtur se përreth kapakut te 

njehsorit nga ana e majte është futur një shirit filmik dhe është prerë diktoni i kapakut, me këtë 

veprim  pengohet puna e diskut te njehsorit elektrik dhe ne brendi te njehsorit ka pasur copa te 

shiritit filmik, pluhur i cili mbetet gjate futjes se shiritit filmik ku pengohet puna e diskut te 

njehsorit elektrik, shiriti filmik gervishet prej diskut  dhe liron pluhur. Për këtë rast është 
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përpiluar procesverbali me nr. 62/29 i datës 29.05.2015.poashtu ka shtuar se vendosja e shiritit 

filmik  ne njehsor elektrik e pengon punën e diskut dhe energjia e shpenzuar nuk regjistrohet 

kilovat e shpenzuar ne numërues. 

Gjykata dëshminë e dëshmitarit A.S e ka vlerësuar si të besueshme pasi qe e njëjta 

mbështetet në provat materiale siç janë procesverbali me nr. 025997 i datës 30.05.2015, 

procesverbali me nr. 62/29 i datës 29.05.2015 si dhe fotografitë dhe shkresat tjera të lëndës. 

 

             Gjykata gjithashtu vlerësoi edhe e mori në konsideratë edhe mbrojtjen e të akuzuarit,  

mirëpo gjykata një mbrojtjes së tillë nuk e vlerësoi si të besueshme, sepse mbrojtja e të 

pandehurit është kontradiktore, nuk është e mbështetur në prova dhe fakte, por më shumë është 

e orientuar nga fshehja e veprimeve inkriminuese me qëllim te shmangies nga përgjegjësia 

penale. 

 

       Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti  se në veprimet  e të akuzuarit 

manifestohen  të gjitha elementet  e veprës penale  vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 

320 par. 1 të KPRK-së të kryer në kohën, në mënyrën dhe rrethanat e përshkruara  si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi ku me rastin e kontrollit në shtëpinë e të akuzuarit, nga ana e 

punëtorëve të autorizuar të KEDS-it kanë konstatuar se konsumatori me qëllim të përvetësimit 

të pasurisë së huaj të luajtshme e që vetes të i sjell dobi të kundërligjshme e ka keqpërdorur 

energjinë elektrike, konsumatori ka bere ndërhyrje te paautorizuar ne mënyrë qe përreth 

kapakut te njehsorit  nga ana e majte është futur një  shirit filmik ku me ane te ati shiriti  është 

prere diktoni i kapakut,  me këtë veprim është penguar puna e diskut dhe ne brendi te njehsorit 

ka pasur pluhur dhe copa te shiritit filmik, kjo bene qe vendosja e  shiritit filmik  ne njehsor 

elektrik e pengon punën e diskut dhe energjia e shpenzuar nuk regjistrohet ne kilovatët e 

shpenzuar,  ku si pasoj energjia e shpenzuar nuk është regjistruar fare, me që rast është 

anashkaluar matja e energjisë elektrike të shpenzuar ku me këtë rast i ka shkaktuar dëme 

KEDS-it në shumën prej 485.25 €. 

 

           Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat  të cilat  në kuptim të neni 73 të KPRK-së ndikojnë  në përcaktimin  e llojit dhe 

lartësisë së dënimit. Gjykata të akuzuarit  si rrethana lehtësuese i mori parasysh  faktin se nuk 

ka të dhëna  se i akuzuari më parë ka qenë i dënuar për ndonjë vepër penale, gjendjen e dobët 

ekonomike, moshën e tij, pensioner,  ndërsa në mungesë  të rrethanave rënduese vlerësoi 

shkallën e përgjegjësisë penale dhe rrezikshmërinë konkrete  të veprës penale duke i shqiptuar 
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dënim të kushtëzuar si në dispozitiv të aktgjykimit me bindjen se një dënim i tillë është 

plotësisht i justifikueshëm dhe në proporcion të drejtë në raport me peshën e veprës penale, 

shkallën e përgjegjësisë penale, rrethanave  të kryerjes  së veprës penale  me bindje se me këtë 

lloj  të dënimit, do të  arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventives speciale dhe asaj 

gjenerale i paraparë me nenin 41 të KPRK-së. 

 

Obligohet i akuzuari që për dëmin e shkaktuar, të ia kompensoj KEDS-it shumën në 

lartësinë prej 485.25 €. 

 

Konform nenit 453 par.4 i pandehuri lirohet nga detyrimi i kompensimit të shpenzimeve të 

procedurës penale për arsye se sipas vlerësimit të gjykatës pagesa e tyre do të rrezikonte 

gjendjen materiale të të pandehurit dhe te personave që ai detyrohet ti mbështesë materialisht  

pasi qe njëjti është pensionit. 

 

Në bazë të së theksuarës më lartë u vendos  si në disozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ – DIVIZIONI PENAL 

Departamenti i Përgjithshëm 

  P. nr. 482/16,  me dt. 18.01.2019 

    

Procesmbajtësi,                                                        Gjyqtarja, 

Visar Haliti                                                      Hysnije Gashi     

   

    

KËSHILLA JURIDIKE  

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të tij, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj gjykate. 


