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                    P nr. 94/18  

 

                         

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

 

    GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ-Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Penal, si gjykatë e shkallës së parë penale, me gjyqtarin individual Elmaz Zenuni 

dhe me sekretaren juridike Igballe Arifi, në lëndën penale kundër të akuzuarit  S.Z nga Fshati 

... Komuna e  Ferizajt, për shkak të veprës penale vjedhja  e shërbimeve  nga neni 314 par.1 të 

KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore  në Ferizaj  PP/II  Nr.204-3/18  të datës 

16.01.2018, në shqyrtimin  gjyqësor në seancën e mbajtur me datën 12.03.2020, në praninë e 

Prokurorit  të shtetit Valdet Avdiu, përfaqësuesit të dëmturaës K...-Distrikti në Ferizaj,B.S , 

dëshmitarëve,  mori dhe publikisht shpalli , ndërkaq (për shkak të Pandemisë), me dt. 

12.05.2020, me shkrim  përpiloi  këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari, S.Z nga Fshati ... Komuna e  Ferizajt ,  i lindur me ..., në Fshatin ... të 

Ferizajt, nga i ati J... dhe ëma Z... e gjinisë A..., ka të kryer shkollën e mesme, i martuar baba i 

4 (katër) fëmijëv,  Punon si pronar biznesi në Gjelltoren- Qbaptoren “S...” në Ferizaj, me 

nr.personal ..., i gjendjes së mesme ekonomike, shqitpar shtetas i Republikës së Kosovës,  I 
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pandehuri  është edhe recidivist i të njejtit lloj veprash penale, i cili me aktgjykimin e kësaj 

gjykate të formës së prerë P nr.2054/17 ka qenë i denuar edhe më parë. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

 Sepse  më 28.10.2017  në Rrugën ... në lokalin afarist Gjelltorja- Qebaptorja ”S...”në 

Ferizaj, gjatë një kontrolle nga ana e punëtorëve të autorizuar të K...-it Distrikti në Prishtinë-

sektorit i Kontrollit, ështe konstatuar se i pandehuri, me qellim qe vetit  të i sjellë përfitim 

pasuror të kundërligjshëm, ka shfrytëzuar rrymën elektrike  në mënyrë të pa autorizuar, ku  ka 

lidhur direkt  kabllon jasht njësorit elektrik me nr. ..., ku ka ndërpreë tri siguresa dhe nga dy 

fazat njera fazë shkon direkt jasht pikës matëse, me të cilin veprim  energjia elektrike e 

shpenzuar nuk është regjistruar dhe kështu  ka dëmtuar K...-in Distrikti në Ferizaj në shumën 

prej  562.85 euro,- 

 

 me të cilën ka kryer veprën penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.1  të 

KPRK-së ( Ligji në fuqi prej 15.04.2019). 

 

 Gjykata, në kuptim të nenit 314 par.1 të KPRK-së ( i riu), dhe nenit 4, 7,  40,43,  dhe 68  

të KPRK-së , si dhe nenit 365 të KPPRK-së, e 

 

G J Y K O N 

 

 ME DENIM ME GJOBË në shumë prej 300.oo /treqind/ Euro, të cilin denim është i 

obliguar që ti paguaj në afatin prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as në mënyrat tjera të parapara nga 

nenin 43 par.3 të KPRK-së, gjykata do ta ekzekutoj akgjykimin në atë mënyrë që të  pandehurit 

për çdo 20 € të gjobës të vuaj  një ditë burgu. 

 

 Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqsor të paguaj kësaj 

gjykate shumënprej 30 /tridhjetë/ Euro, në afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së 

katgjykimit nën kërcnimin e ekzekutimit me dhunë. 
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Konform nenit 39 par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit –Ligji 

nr.05/L-036, Obligohet i akuzuari që në emër të  Taksës për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit të paguaj shumën prej 30 eurove, në afat prej 15 ditëve, nën kërcënimin e përmbarimit 

të dhunshëm. 

 

 Obligohet i pandehuri që të  damtuarit- K... Distrikti në Ferizaj në emër të kërkesës 

pasuroro-juridike  të i bëjë kompensimin e dëmit në lartësi prej 562.85  Euro. 

 

A r s y e t i m i 

 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka ushtruar aktakuzë me  akuzën e vet               PP/II  

Nr.204-3/18  të datës 16.01.2018  të datës 11.09.2018, kundër të akuzuarit S.Z nga Fshati ... 

Komuna e Ferizajt, për shkak të veprës penale vjedhja  e shërbimeve komunale nga neni 320 të 

KPRK-së . 

 

Gjykata, duke vepruar sipas akuzës së PTH-së në Ferizaj më datën 11.02.2020 ka 

mbajtur shqyrtimin fillestar, ndërkaq me  datën datën 12.03.2020 ka mbajtur shqyrtimin 

gjyqësor në të cilën Prokurori i shtetit Valdet Avdiu, si në fjalën hyrëse, por edhe ate 

përfundimtare  deklaroj: se ngel në tërësi pranë  akuzës për veprën penale dhe kualifikimit 

juridik të veprës penale, por e ka bërë ricilësimin e vepërs penale nga dispozita ligjore e nenit 

320 të KPRK-së në dispozitën ligjore të nenit 314 par.1 të KPRK-së(Kodi i ri Penal, si më i 

favorshëm për të pandehurin), i propozoj gjykatës që të nxjerrë provat e propozuara  në  akuzë, 

dhe pas vlerësimit të tyre i akzuari të shpallet fajtor dhe të i shqiptohet dënimi i paraparë me 

ligj. 

 

I akuzuari  S.Z  në  shqyrtimin fillestar, por edhe në shqyrtimin gjyqësor delaroj: se 

nuk e ndin vehtën fajtor për veprën penale e cila i vehet në barrë, pra për veprën penale vjedhja 

e shërbimeve nga neni 314 i KPRK-së dhe shton se: më 28.10.2017 punëtorët e K...-it kanë 

qenë në kontrollë të njësorit elektrik në lokalin S... në Rrugën ... në lokalin afarist Gjelltorja- 

Qebaptorja ”S...”në Ferizaj  dhe gjatë kontrollës punëtorët e K...-it kanë konstatuar se ka pa 

rregullësi nuk i kam fyer punëtorët dhe se në kuzhinë kam puniar me plin e jo me 

rrymë,procesverbalin e kam nënshkruar me vullnetin tim dhe se unë kam bërë kërkesë për 
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zhvendosjen e njësorit elektrik nga lokali në shtyllën elektrike,ku K...-i këtë e ka bërë pas 5-6 

muajve. Unë jam ankuar në ZRRE vijon mbrojtjen e tij i akuzuari,por nga ajo kohë nuk kam 

marrur kurrëfar përgjegjje në ankesën time. Lokalin në fjalë e kam mbyllur në fillim të këtij 

viti dhe është e vërtetë se një herë kam qenë i denuar për të njejtën vepër penale dhe për këtë 

nuk e ndiej vehten fajtor, përfundon mbrojtjen e tij i akuzuari. 

 

 Gjykata pasi që ka dëgjuar fjalën hyrëse të prokurorit të shtetit i cili  në shqyrtim 

gjyqësor ka theksuar se  do të vërtetohen faktet e veprës penale të vjedhja e shërbimeve 

komunale për të pandehurin S.Z ku i dëmtuar është K...-Distrikti në Ferizaj, e kjo do të 

vërtetohet në bazë të dëshmisë së dëshmitarit A.A dhe E.H-punëtorë të K...– Sektori i kontrollit 

në Prishtinë si dhe provat materiale si procesverbalet e K..., fotografitë, të cilat janë pjesë 

përbërëse e shkresave të lëndës. 

 

 Përfaqësuesi i të dëmtuarës K...  Distrikti në Ferizaj B.S ka përkrahur në tërësi fjalën 

hyrëse por edhe ate përfundimtare  të Prokurorit të shtetit sa i përket përgjegjësisë penale të 

pandehurit, kurse sa i përket kërkesës pasuroro – juridike  ka paraqitur kërkesë  për 

kompensimin e dëmit në lartësinë e shumës të cekur në akuzë të  PTH-së në Ferizaj në shumën 

prej 562.85 Euro, e cila shumë është llogaritur në bazë të rregullativës së K... 

 

 

Gjykata  bëri zbatimin e provave një nga një dhe ate: 

- dëgjoj  dëshmitarin  A.A – punëtor i K...–Sektori i Kontrollit në Prishtinë, njëherit 

edhe anëtarë komisioni për verifikimin e njësorit elektrik dhe një prej hartuesve të 

Procesverbalit  i cili është provë përcaktuese në lëndën juridike dhe  në shqyrtim gjyqësor 

deklaroi se : Distrikti në Prishtin i K..., ku unë punoj  e mbulon edhe Distriktin në Ferizaj, 

detyrat e mia konkrete janë kontrollimi  i humbjeve komerciale të humbjeve  tek konsumatorët 

e K..., ku hasim parregullësi te konsumatori, shumë raste i eliminojmë aty ku ka mundësi dhe 

në raste tjera rekomandojmë ekipin përkatës që të eliminoj paërregullsitë. Intervenimi nuk 

mundet  të evitohet me kohë të  caktuar mund të jet brenda ditës, javë, mujit,  por në parim nuk 

duhet te shkoj një vit e më shumë. Më 28.10.2017 vijon dëshminë dëshmitari kam qenë në 

kontrolël në gjellëtore- qebabtoren “S...” ne Ferizaj së bashku me kolegun tim E.H, dhe aty te 

konsumatori kemi hasur parregullsi siq janë:  një fazë e cila ka qenë e lidhur jashtë pikës 

matëse, ajo lidhje ka shkuar në kuzhinë, prej të cilës lidhje është shfrytëzuar ilegalisht energjija 

elektrike. Lidhja është eliminuar, dhe kablla ka mbetur e kputur e varfëruar nëpërmes 
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siguresave e cila nuk lejohet me rregullat teknike, kemi  propozuar që ekipet e distrikteve 

peëaktëse  ta vendosin në shtyllë në mënyrë që të elminohen të gjitha parregullsitë e 

mundëshme dhe rekomandimet tona tek njerëzit kompetent e përcjellin zbatimin e tyre, kjo 

është procedurë standarte dhe gjithëher veprohet njësoj, kontrolla bëhet  sipas denoncimit e her 

me kontrollë rutinore. Unë së bashku me kolegun tim vijon dëshminë dëshmitari, te i njëjti 

konsumator kam qenë për herë të parë në kontrolle dhe nuk kam qenë më herët. Ka raste e dim 

se te kush shkojmë dhe ka raste që nuk e dijmë dhe ne veprojmë sipas analizave tona.  

Dëshmitari vijon dëshminë e tij se ka qenë prezen edhe konsumatori në fjalë të cilit i kemi 

treguar arsyen e kontrollës dhe nga i njëjti kemi kërkuar që ta ndalim rrymën për një kohë për  

kontrollë të rrymes dhe i njëjti na ka penguar në punën tonë duke na  fyer  dhe ne e kemi thirrë 

policinë dhe me prezencën e policisë me ndihmën e tyre e kemi kryer kontrollën. Ne kuzhinë 

vijon dëshmitari  kemi gjetur paisje elektrike të cilat i kemi konstatuar në Procesverbal 

përfundon dëshminë e tij dëshmitari. 

 

Dëshmitari E.H puntorë në K... distrikti në Prishtinë, i cili deklaron: qebabrorja S... 

gjindet ne Ferizaj rruga ... , ish rruga ... dhe këtë e dijë, sepse kam qenë në kontrollë dhe 

kontrollën e kam realizuar me kolegun tim A.A, dhe gjat realizimit të asaj kontrolle me 

konsumatorin kemi pasur probleme edhe pse fillimisht jemi prezentuar si punëtorë të K...-it. Në 

momentin kur kolegu im A.A vijon dëshminë e tij dëshmitari ka kërkuar nga konsumatori që të 

shkoj te ora e rrymës konsumatori u revoltua dhe me fjalë fyese na ka larguar nga objekti, ne e 

kemi thirrë policinë dhe ate unë -personalisht dhe me asistencë të policisë e kemi kontrolluar 

njësorin dhe  kemi konstatuar se në kuzhinë ka qenë një lidhje jasht pikës matëse dhe e tërë 

kontrolla është berë në prezencë të konsumatorit dhe me ndihmesen e policisë. Njësori  vijon 

dëshminë dëshmitari ka qenë i vendosur brenda lokalit nga hyrja në anën e djathtë dhe në atë 

moment e kemi ndalur rrymën dhe ne e përcjellim instalimin me detektor dhe instrument 

provus ku kemi konstatuar pas ndaljes se rrymës në kuzhinë ka pasur përsëri rrymë  dhe ne 

kemi konstatuar se lidhja nuk është në rregull edhe për këtë është bindur edhe vet konsumatori 

dhe e kemi bërë fotografimin e lidhjes dhe të gjitha këto foto i kemi bashkangjitur shkresave të 

lëndës. Është evituar parregullsia aty për aty dhe i është rekomanduar ekipeve tona që ora të 

zhvendoset jasht lokalit. Zakonisht e thërrasim ekipin e mirëmbajtjes, e cila vjen në asistencë 

në përgjithësi por jo për këtë rast, nuk ndodhë që parregullsia të haset sikur sot e ajo të evitohet 

pas një viti dhe ajo asnjëherë nuk ka ndodhur. N momentin kur evitohet parregullsia vijon 

dëshmitari, ate e shenojmë në Procesverbal dhe në Procesverbalin e dt. 28.10.2017 evitimin e 
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kësja parregullsie e kemi konstatuar në atë Procesverbal dhe ate kablla kryesore e funizimit ka 

qenë e dëmtuar dhe në atë moment kemi kërkuar ndihm ekipit përkatës që ta evitoj këtë pa 

rregullsi dhe po atë ditë ekipa e ka vendosur orën jasht lokalit. Procesverbali është nënshkurar 

nga ne e njëashtu edhe nga konsumatori dhe i njëjti naj ka dhënë edhe letërnjoftimin, i njëjti e 

ka nënshkruar pavërejtje edhe konsumatori. 

 

 Gjykata, ka bërë paraqitjen e provave dhe pas vlerësimit të tyre një nga një dhe duke i 

ndërlidhur reciprokisht njërën me tjetrën, në kuptim të dispozitës ligjore të nenit 361 par. 1 dhe 

2 të KPPRK-së, vërtetoj gjendjen faktike të përshkruar hollësisht në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi dhe ka konstatuar : 

 

        - se më 28.10.2017  në Rrugën ... në lokalin afarist Gjelltorja- Qebaptorja ”S...”në Ferizaj, 

gjatë një kontrolle nga ana e punëtorëve të autorizuar të K...-it Distrikti në Ferizaj-sektorit i 

Kontrollit ështe konstatuar se i pandehuri, me qellim qe vetit  të i sjellë përfitim pasuror të 

kundërligjshëm, ka shfrytëzuar rrymën elektrike  në mënyrë të pa autorizuar,  ka lidhur direkt 

kabllon jasht njësorit elektrik me nr. ..., me të cilin veprim  energjia elektrike e shpenzuar nuk 

është regjistruar dhe kështu  ka dëmtuar K... Distrikti në Ferizaj në shumën prej  562.85 euro. 

 

Gjykata, gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar përmes provave  materiale të 

prezantuara në shqyrtimin gjyqësor dhe atë: nga dëshmia e Procesverbalit   të K...- në Ferizaj 

me nr.... dt.28.10.2017, Fatura e energjisë elektrike DFEHP ... dt.31.10.2017, 

Fotodokumentacioni si dhe dëshmia e dëshmitarëve  A.A dhe E.H  të gjitha këto janë pjesë 

përbërëse e shkresave të lëndës. 

 

 Gjykata ka analizar me vemendje dëshmitë e dëshmitarëve dhënë në shqyrtim gjyqësor 

që të dy  Punëtorë të K...-it (të cilët  direkt kanë marrur pjesë në hartimin e Procesverbalit të 

K...-it në Ferizaj me nr. 0724618 dt.28.10.2017) të cilëve  në mënyrë të posaçme ua ka falur 

besimin. Me vemendje ka vlerësuar edhe dëshminë e dëshmitarëve, ku dëshmitë  e tyre ishin 

bindëse dhe plotësisht të përputhëshme njera me tjetrën edhe me provat materiale, të cilave 

gjykata tërësisht ua fali besimin.   

 

Duke vërtetuar  gjendjen faktike gjykata konfirmon se në veprimet e të akuzuarit 

ekzistojnë të gjitha elementet qensore të veprës penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par. 
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1 të KPRK-së (Kodi iri Penal është më i favorshëm për të pandehurin në fuqi prej 15.04.2019, 

pasi për këtë vepër ky Kod parashef vetëm njërin denim,për dallim nga Kodi i vjetër në fuqi 

deri më 15 .04.2019 i cili për këtë vepër penale parashef dy denime kumulative dhe ate gjoba 

dhe burgu deri në tri vjet). 

 

Andaj, gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor dhe në kuptim të dispozitave ligjore  të 

cituara në dispozitiv të aktgjykimit i shqiptoj dënim në të holla në shumën prej 300,oo Euro, i 

cili është i obliguar që dënimin e shqiptuar në të holla ta paguaj në afatin prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmëris së akgjykimit. 

 

  Meqenëse nuk është përmbushur  detyrimin ndaj K...-it - Distrikti në Ferizaj dhe nuk 

është paguar borgji në tërësi  në shumën prej 562.85 €, dhe  Përfaqësuesi i  të  damtuarit  K...-it 

- Distrikti në Ferizaj  ka paraqitur kërkesë pasuroro-juridike kompensimin e dëmit, pra pagesën 

e  borgjit, e njashtu ka njoftuar gjykatën se konsumatori tani  i akuzuari ka borgj të pa paguar  

ndaj K...-it  për energjinë elektrike edhe shumën prej 1.948.21 euro dhe për këtë ka deponuar 

në gjykatë edh faturën e K... DFE-9013070 dt.11.03.2020. Andaj, gjykata të pandehurin  e ka 

obliguar për kompensim dëmi për shumën e dëmit sipas lartësisë të specifikuar në  aktakuzë. 

 

 Gjykata çmoj dhe vlersoj mbrojtjen e të akuzuarit se kinse ai personalisht  nuk ka 

ndërmarr veprimin e  ndërhyrjes në njësorin elektrik, por ka ditur se është e lidhur një kabllo e 

hollë e cila nuk i furnizon me energji elektrike tërë atë kapacitet aparatesh dhe ka  nuk e ka 

paguar energjinë elktrike, kyqjen direkte e ka bërë vet i pandehuri pa lejen përkatëse të K...-it,  

por këto theksime gjykata nuk i mori parasysh dhe e konsideron si përpjekje për tu shmangur 

nga përgjegjësia penale e të akuzuarit. 

 

 Gjykata tezën mbrojtëse të propozuar nga i  pandehurit, se kinëse nuk e ngacmuar 

njësorin elektrik  nuk e ka pranuar si të  bazuar nga pohimet e tij  ishin të pa baza, sepsese ka 

qenë në dijeni për ndërhyrje në njësorin elektrik dhe lidhjen e kabllos dhe  enegjinë elektrike 

jasht njësorit e ka shfrytëzuar dhe rastin në organet kompetente nuk i ka lajmëruar. 

 

 Gjatë shqiptimit të dënimit në kuptim të nenit 69 të KPRK-së  gjykata pati parasysh 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese, si rrethana lehtësuese gjykata pati parasysh faktin se i 

akuzuari është i martuar dhe ka fëmijë që varen nga puna e tij, nuk është në marrëdhlnje tlë 

rregullt pune,nuk ka gjendje të mirë ekonomike, kurse si rrethana rënduese pati parasysh 
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peshën e veprës penale, borgjin   ndaj të dëmtuarës  (në momentin e kryerjes së veprës penale), 

andaj, gjykata është e mendimit se dënimi i shqiptuar te i akuzuari do të ndikoj pozitivisht që 

në të ardhmen mos të kryej asnjë vepër tjetër penale, me këtë do të arrihet në tërësi qëllimi i 

dënimit i parapar me ligj nga neni 40 e 43  i KPRK-së. 

 

 Si rrethana  tjera rënduese gjykata pati parasysh shkallën e përgjegjësisë penale dhe 

rrezikshmërinë  shoqërore të veprës së kryer, si dhe faktin se vjedhja e rrymës elektrike në 

kohët e fundit është bë dukuri dhe fenomen ku një masë e madhe e konsumatorëve   të cilët  

nuk paguajnë rrymë elektrike dhe në këtë mënyrë bëjnë vjedhjen e rrymës elektrike, duke 

dëmtuar në masë të madhe dhe në një përqindje të konsiderueshme fondin e K...-it dhe  

buxhetin e Kosovës, e sidomos edhe shuma e lartë e dëmit të shkaktuar të dëmtuarës  si 

shumën prej 562.85 euro. I pandehuri poashtu është edhe recidivist i të njejtit lloj veprash 

penale i cili me aktgjykimin e kësaj gjykate të formës së prerë P nr.2054/17  ka qenë i denuar 

edhe më parë.  Andaj, gjykata konsideron se dënimi i shqiptuar  është  adekuat  sipas shkallës 

së përgjegjësisë penale dhe rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale të kryer. 

 

Me rastin e zëvendësimit të denimit me gjobë në denimin me burg  për të pandehurin, 

gjykata ka aplikuar  dispozitën ligjore të nenit 43 par.3 të KPRK-së, ku për të pandehurin e ka 

vendosur, se nëse i akuzuari nuk paguan dënimin në  gjobë  të njejtit do të i zavendësohet në 

dënim burgu,  në atë mënyrë që do ti llogaritet për një ditë burgu 20 Euro.. 

 

Konform nenit 463 par.1 dhe par.2 të KPPRK-së, meqenëse i pandehuri nuk e ka 

përmushur detyrimin ndaj K...-it -Distrikti në Ferizaj dhe nuk e  ka paguar borgjin  në shumën 

prej 562.85 Euro, gjykata  e ka obliguar të pandehurin  për kompensim dëmi në shumën sipas 

aktakuzës. 

 

             Konform nenit 454 par.1 të KPPRK-së i akuzuari obligohet  në emër të shpenzimeve të 

paushallit gjyqsor të paguaj kësaj gjykate shumënprej 30 /tridhjetë/ Euro, në afatin prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së katgjykimit nën kërcnimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

Konform nenit 39 par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit –Ligji 

nr.05/L-036, Obligohet i akuzuari që në emër të  Taksës për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit të paguaj shumën prej 30 eurove, në afat prej 15 ditëve, nën kërcënimin e përmbarimit 

të dhunshëm. 
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Nga arsyet e sipërcekura është  vendosur  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

P nr. 94/2018 të dt. 12.03.2020. 

 

Sekretarja juridike,                                                           Gj y q t a r i 

Igballe Arifi                                                         Elmaz Zenuni 

 

                                                                                      

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese  

në afat prej 15 dite, Gjykatës së Apelit në Prishtinë.  

Ankesa dorëzohet nëpërmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


