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Numri i lëndës: 2019:093734 

Datë: 26.02.2020 

Numri i dokumentit:     00858642 

 

P.nr.1104/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

                

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Rrahman 

Beqiri, me procesmbajtëse Selvije Kostërci, në lëndën penale ndaj të akuzuarit J.T, për shkak të 

veprës penale: Vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 të Kodit nr. 04/L-082 Penal të 

Republikës së Kosovës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - Departamenti 

i Përgjithshëm PP.II.nr.01/2019, të datës 29.01.2019, të rikualifikuar nga prokuroria në seancën 

e shqyrtimit fillestar, në vepër penale: Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par. 1 e lidhur me 

par. 6 të Kodit nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës (tutje: KPRK) pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor me datë 11.02.2020 në prezencën e Prokurorit të Shtetit Jelena 

Marijanovic, të akuzuarit dhe përfaqësuesit me autorizim të dëmtuares KEDS, Lumturije 

Vitaku, me datë 13.02.2020 shpalli publikisht, ndërsa me datë 26.02.2020 përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari: 

J.T, nga i ati E., e ëma M., e vajzërisë D., i lindur me datë ... në fshatin ..., komuna e 

Vushtrrisë, tani me vendbanim në adresën Rr. “...” nr. ..., Mitrovicë, menaxher në mullirin “...”, 

i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, me nr. personal ..., 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

ËSHTË FAJTOR 

 

sepse, 

Nga data e pacaktuar e deri me datë 20.02.2018, në furrën e tij “P.K”, në Rr. “Xhafer Deva”, 

në Mitrovicë, me qëllim që vetit t`i sjell dobi pasurore të kundërligjshme, në mënyrë të padrejtë 

ka shfrytëzuar energjinë elektrike, ashtu që pa autorizim dhe drejtëpërdrejtë është kyçur me një 

kabllo 1-0-2 jashtë pikës matëse, në lokalin e tij të biznesit, ka furnizuar disa pajisje, dhe atë: 

frigorifer 2x320; frigorifer 3x370; dhe, friz 1x230, me energji elektrike, jashtë njëhsorit pa 

matje, ashtuqë duke mos pasur autorizim nga furnizuesi, ka shfrytëzuar energjinë elektrike  

duke i sjell vetit dobi pasurore në shumën prej 409,41 euro, duke e dëmtuar Ndërmarrjen 

Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me energji elektrike (KEDS) për shumën e lartcekur.  

 

Me këtë ka kryer veprën penale: Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par. 1 e lidhur me par. 6 të 

KPRK -së.  

Andaj, gjykata në bazë të nenit 1, 3, 4, 7, 17, 21, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 69, 70 e 314 par. 1 të 

KPRK-së, dhe nenit 365, 450, 463 të KPP-së, e:  
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GJYKON 

 

1. Dënim me gjobë në shumë prej 550 euro, të cilën gjobë është i obliguar ta paguaj në afatin 

prej 15 ditëve nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.   

 

2. Obligohet i akuzuari, që t’i paguajë shpenzimet e procedurës gjyqësore sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, në emër të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 40€, 

ndërsa në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30€, të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.    

3. E dëmtuara, kompania KEDS, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

                                                                  A r s y e t i m  

 

Rrjedha e procedurës: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur Aktakuzë 

PP.II.nr.01/2019, të datës 29.01.2019, ndaj të akuzuarit J.T, për shkak te vepres penale: 

Vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 të Kodit nr. 04/L-082 Penal të Republikës së 

Kosovës. Ndërsa gjatë shqyrtimit gjyqësor prokurori i shtetit e ka rikualifikuar në vepër penale: 

Vjedhja e shërbimeve nga nenin 314 par. 1 të KPRK-së, duke qenë se ky ligj, i cili ka hyrë në 

fuqi nga data 14.04.2019 është më i favorshëm për të pandehurin në aspektin e dënueshmërisë, 

pasi që i njëjti, për dallim nga ai paraprak i cili dënimin e ka parapër në mënyrë kumulative 

dënimin me gjobë dhe me burgim, ligji i ri e parasheh në mënyrë alternative me gjobë ose me 

burgim.  

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar në këtë çështje penale, në të cilën seancë i akuzuari nuk 

e kishte pranuar fajësinë. Gjykata nuk ka mbajtur shqyrtimin e dytë, mirëpo i ka dhënë 

mundësi palëve që të paraqesin kundërshtim sa i përket aktakuzës dhe pranueshmërisë së 

provave. Brenda afatit ligjor i akuzuari nuk ka paraqitur kundërshtim ndaj aktakuzës.  

 

Gjykata e ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësorë me datë 11.02.2020, ashtu që edhe në këto 

seanca i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale sipas aktakuzës. Tutje në këto 

seanca janë dëgjuar dëshmitarët B.Q dhe B.F, janë administruar provat materiale dhe palët 

kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Fjala përfundimtare e palëve:  

Prokurori i shtetit, në fjalën përfundimtare fillimisht e ka përmirësuar dispozitivin e aktakuzës, 

sa i përket kohës së kryerjes, ashtuqë në në vend të datës 21.02.2018, si datë e kryerjes është 

data 20.02.2018. Tutje ka theksuar se mbetem në tërëi pranë aktakuzës së ngritur dhe të 

rikualifkuar dhe se me provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor në tërësi është vërtetuar 

se i akuzuari ka kryer vepren penale: Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par. 1 e lidhur me par. 

6 të KPRK-së, duke i propozuar gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit.  

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës në fajlën përfundimaytre ka deklaruar se e përkrah fjalën 

përfundimtare të prokurorit të shtetit, ashtuqë i akuzuari ka deklaruar se lokali është në emër të 

tij dhe me asnjë provë nuk e ka argumentuar se ka paraqitur ndonjë kërkesë për ndrrim të emrit 

e as nuk ka kontratë që lokalin e ka dhënë në shfrytëzim me qira, andaj ka kërkuar nga gjykata 

që ti njëjti të obligohet t`ia paguaj dëmin të dëmtuarës në shumën prej 409.41 euro.  
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I akuzuari në fjalën përfundimtare ka deklaruar se qëndroj mbrapa deklarimeve paraprake, nuk 

jam kryerës i kësaj vepre penale, andaj i ka propozuar gjykatës që ta lirojë nga akuza. 

 

Provat e administruara: 

Gjykata, gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes 

faktike ka dëgjuar dëshmitarët B.Q dhe B.F, ka bërë administrimin e provave materiale si në 

vijim: Procesverbali nr. ..., datë 20.02.2018; Fatura nr. DMIHP ..., datë 21.02.2018; Kalkulimi i 

humbjeve, i datës 21.02.2018, bashkë me një fletë me tri fotografi.  

 

Dëshmitari B.Q, në dëshminë e dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësorë, me datë 11.02.2020 

mes tjerash ka deklaruar se nga viti 2009 ka filluar punën në KEK, tani KEDS, ndërsa nga viti 

2013 është i caktuar në vendin e punës: shërbi i kontrollës, dhe se detyrat e tij është zvogëlimi i 

humbjeve në terren. Tutje ka theksuar se në furrën e bukës “P.K” kam qenë bashkë me dy 

kolegët B.F dhe A.B, kemi shkuar tek njëhsori elektrik, ku e kemi ndërprerë energjinë në lokal, 

pas ndërprerjes së energjisë kemi vërejtuar se disa pajisje, me sa më kujtohet kanë qenë disa 

frigorifera, kanë energji, të cilat janë furnizuar jashtë pikës matëse. Ai ka qenë lokal ushqimor, 

respektivisht market, edhe pse në dokumentacionin e KEDS është regjsitruar si furrë buke. Unë 

kam qëndruar në lokal ndërsa dy kolegët e mi bashkë me pronarin kanë shkuar tek njëhesorët, 

ku kanë vërejtuar se konsumatroi ka lidhje direkte, ku përmes ndërprerësit 1-0-2 ka furnizuar 

pajisjet jashtë pikës matëse. Pastaj, në pranin e pronarit e kemi hartuar procesverbalin. 

 

Dëshmitari B.F në dëshminë e dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësorë, me datë 11.02.2020 

mes tjerash ka deklaruar se nga viti 2007 ka filluar të punoj në KEDS, ndërsa tani është i 

caktuar në detyar e shërbimit të kontrollës dhe se detyar e tij janë kontrollimi i konsumatorëve 

të dyshuar përmes vizitave. Tutje ka theksuar se tek lokali dhe marketi kam shkuar bashkë me 

kolegët B.Q dhe A.B, ku e kemi takuar një person dhe e kemi njoftuar se duhet ta bëjë një 

kontroll sa i përket pajisjeve të energjisë. Në prezencën e tij kemi shkuar tek njëhsorët dhe aty i 

kemi bërë dy procesverbale, njëri për furrën ndërsa tjetri për lokalin. E kemi ndërprerë 

energjinë në njëhsorë dhe kemi vërejtuar se disa nga pajisjet në lokal, sa më kujtohet kanë qenë 

disa frigorifera, kanë vazhduar të kenë energji elektrike. Pastaj në prezencën e tij e kemi hartuar 

procesverbalin dhe i kemi njoftuar ekipet përkatëse që të shkojnë për t`i eliminuar këto 

parregullësi.  

 

Pas administrimit të provave, i akuzuari Jakup Tahi, e ka shfrytëzuar drejtën e tij ashtuqë është 

mbrojtur në heshtje.  

 

Vlerësimi i gjykatës: 

Gjykata, pasi ka dëgjuar dëshmitarët, ka administruar provat materiale, mbrojtjen që ka 

paraqitur i akuzuari, pretendimet e palëve, gjykata ka vërtetuara gjendjen faktike si në 

dispozitiv. 

 

Për gjykatën nuk ishte kontestuese fakti se ditën kritike, datë 20.02.2018 ekipi i KEDS, në 

përbërje B.Q dhe B.F, kishte shkuar në lokalin “P.K”, në Rr. “Xhafer Deva”, për të kontrolluar 

për mënyrën e përdorimit të energjisë elektrike.  

 

Nuk ishte kontestuse  se lokali në Rr. “Xhafer Deva”, respektivisht njëhsori i energjisë 

elektrike nga i cili furnizohej lokali “P.K”, ishte i regjistruar në emër të akuzuarit J.T. Kjo 

vërtetohet nga Procesverbali nr. ..., i datës 20.02.2018, ku konstatohet se njëhsori me nr. ... 

është regjistruar në emer të konsumatorit J.T, Rr. “Xhafer Deva”, shifra e konsumatorit .... 
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Kontestuese në këtë çështje penale ishte fakti nëse i akuzuari e kishte shfrytëzuar energjinë 

elektrike jashtë njëhsorit, respektivisht matësit të energjisë apo jo. 

 

Gjykata ka vërtetuar faktin se i akuzuari, deri me datën 20.02.2018, ditë kur ekipi i KEDS-it, 

në përbërje prej B.Q dhe B.F, e kishte kontrolluar njëhsorin e të akuzuarit, se e kishte 

shfrytëzuar energjinë elektrike për tri pajsije dhe atë 2 frigoriferë dhe 1 friz, duke u lidhur në 

mënyrë direkte, në mënyrë të paautorizuar jashtë njëhsorit apo matësit të energjisë elektrike.   

 

Këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga dëshmia e dëshmitarit B.Q, i cili në shqyrtimin gjyqësor ka 

deklaruar se me rastin e kontrollimit të njëhsorit te konsumatori J.T, pasi që e kemi ndërprerë 

energjia tek njëhsori, disa pajisje kanë vazhduar të kenë energji elektrike, që do të thotë janë 

furnizuar me energji elektrike jashtë pikës matse.  

 

Ky fakt është vërtetuar edhe nga dëshmia e dëshmitarit B.F, të dhënë në shqyrtimin gjyqësor, 

ku ka deklarur se ditën kritike, kur kemi shkuar në lokalin, pasi që e kemi ndërprerë energjinë 

elektrike tek njëhsori, disa nga pajisjet në lak kanë vazhduar të kenë energji elektrike, 

respektivisht disa frigoriferë, me ç`rast është hartuar procesverbali dhe janë njoftuar ekipet 

përkatëse për eliminimin e kësaj parregullësie. 

 

Pra, të dy dëshmitarët në dëshmitë e tyre e theksojnë faktin se ditën kritike, në njëhsorin e 

konsumatorit J.T, pasi që e kanë ndërprerë energjinë elektrike tek njëhsori, disa nga pajisjet në 

lokal, dhe atë disa frigoriferë, kanë vazhduar që të kenë energji elektrike, që do të thotë janë 

furnizuar me energji elektrike jashtë pikës matëse.  

 

Gjykata iu ka besuar dëshmisë së këtyre dëshmitarëve ngase përveç që ishin në harmoni me 

njëra tjetrën, këto dëshmi janë dhëna nga personat të cilët drejpërdrejt kanë marrë pjesë në 

vendin e ngjarjes, janë persona të autorizuar për kontrollimin e pajisjeve dhe shfrytëzimin e 

energjisë nga kompania KEDS. Përveç kësaj dëshmitë e këtyre dëshmitarëve kishin mbështetje 

edhe në provat e tjera materiale, dhe atë në procesverbali nr. ..., i datës 20.02.2018, në të cilin 

konstatohet se te konsumaori J.T, gjatë kontrollës kemi bërë kontrollimin e njëhsorit dhe pasi e 

kemi ndërprerë energjinë elektrike kemi vëejtuar se konsumatori ka të kyçur një lidhje tjetër 

përmes ndërprerësit 1-0-2, përmes së cilës i furnizon pajisjet, dhe atë: frigorifer 2x320; 

frigorifer 3x370; dhe, friz 1x230.  

 

Konstatimeve në këtë proces gjykata iu ka besuar ngase ato ishin bërë gjatë kontrollimit nga 

ana e punëtorëve të autorizuar të kompanisë KEDS, në zbatim të detyrave të tyre të autorizuara 

nga kompania dhe se konstaimet e tyre në këtë procesverbal ishin të mbështetura edhe në 

fotografitë e vendit të ngjarjes. Në fotografin nr. 3  shihet instrumeti i cili tregon se kabllot 

elektrike, pas ndërprerjes, kanë energji elektrike.  

 

Rrjedhimisht, gjykata iu besoj plotësisht dëshmive të dëshmitarëve si dhe provave tjera 

materiale, përfshirë procesverbalin e datës 20.02.2018 dhe fotografit, pasi që të gjitha ishin në 

lidhshmëri me njëra tjetren, ishin të pranuara në aspektin ligjor, nuk kishin asnjë kundërshti 

mes vete, ndërsa nuk kishte prova tjera me të cila do të dëshmohej e kundërta e asaj që 

vërtetonin këto prova.  

 

Mbi bazën e kësaj gjendje faktike të vërtetuar si më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, pasi që në bazë të provave të administruara u vërtetua në mënyrë të 

pakontestueshme se në veprimet e të akuzuarit janë përmbushur të gjitha elementet e 
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përgjithshme dhe të veçanta të veprës penale: Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par. 1 të 

KPRK -së. 

 

Nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësorë përtej çdo dyshimi vërtetohet se i akuzuari  

kishte ndërmarr veprimet në drejtim të kryerjes së veprës penale ashtuqë ditën e pacaktuar, 

kishte lidhur kabllot direkt 1-0-2, duke shmangur njëhsorin dhe jashtë njëhsori, në mënyrë të 

paautorizuar, i kishte furnizuar disa pajisje dhe atë: frigorifer 2x320; frigorifer 3x370; dhe, friz 

1x230, në lokalin e tij të biznesit me energji elektrike.  Po ashtu, Gjykata gjen se, veprimet e të 

pandehurit të përshkruara si me lartë, pra kyçja e kabllos direkt duke e anashkalaur njëhsori, 

kanë qenë haptazi të kundërligjshëm, pasi që nuk kishte autorizim për këto veprime. Gjykata 

rikujton se veprimet e të pandehurit në këtë rast janë të sanksionuara me ligj si vepër penale të 

përcaktuara, si: Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par. 1 të KPRK -së, e për të cilën vepër, me 

të njëjtin nen, është përcaktuar edhe sanksioni penale dhe atë, dënim me  gjobë ose me burgim 

deri në tre vjet. 

 

Përveç elementeve të përgjithshme, gjykata gjen se në veprimet e të akuzuarit, janë 

përmbushur edhe elementet e veçanta të veprës penale. Kjo për faktin se i akuzuari në këtë rast 

kishte vepruar me dashje direkte, kjo për faktin se ai ishte i vetëdijshme se veprimet e tij kishte 

shkatuar pasojat e ndaluara pasi që kishte lidhur kabllot në mënyrë të paautorizuar dhe me të 

cilat veprime i kishte sjellur në mënyrë të drejtëpërdrejt përfitim material për veten, ashtuqë pa 

pagesë kishte furnizuar pajisjet e lartcekura për nevojat e lokalit të tij me energji elektrike, 

duke  editur haptazi se e njëjta mund të shfrytëzohet vetëm përmes pagesës, me çka edhe janë 

konsumuar elementet e veprës penale të lartcekur.  

 

Gjykata e ka ndryshuar përshkrimin e gjendjes faktike, ashtu që, në këtë përshkrim ka shtuar 

pjesën se ka furnizuar disa nga pajisjet dhe atë: frigorifer 2x320; frigorifer 3x370; dhe, friz 

1x230, në lokalin e tij të biznesit me energji elektrike, pasi që nga dëshmitë e dëshmitarëve si 

dhe provat e administruar është vërtetuar se vetëm këto pajisje kanë qenë të furnizuar jashtë 

pikës matës, respektivisht jashtë njëhsorit, e jo i gjithë lokali. Rrjedhimisht, asjë nga provat e 

administruara nuk e kanë vërtetuar se i akuzuari e ka furnizuar tërë lokalin e tij me energji 

elektrike jashtë pikës matëse. Andaj, mbi bazën e kësaj, gjykata ka qenë ë detyrar që këtë 

gjendje faktike të vërtetuar të përshkruaj në dispzoitiv.  

 

Prandaj, si përfundim Gjykata, nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor ka vërtetuar 

për tej çdo dyshimi se i akuzuari  ka kryer veprën penale: Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 

par. 1 e lidhur me par. 6 të KPRK -së. 

 

Caktimi i llojit dhe lartësisë së dënimit: 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe renduese për matjen e dënimit ne mbështetje të nenit 69 të KPRK-së. Gjykata, si 

rrethanë rënduese për të pandehurin ka vlerësuar shkallën e përgjegjësisë penale, që gjykata ka 

vërtetuar se i pandehuri ishte i përgjegjshëm dhe përgjegjës për këtë vepër penale, i aftë për t’i 

kuptuar sjelljet dhe veprimet  e tij, veprën penale e kishte kryer me dashje direket. Ndërsa, si 

rrethanë lehtësuese gjykata e ka vlerësuar rrethant personale dhe niveli i ulët i rrezikshmërisë 

shoqërore i kësaj vepre.  

 

Gjykata vlerëson se dënimi i shqiptuar në rastin konkret është i drejtë dhe i ligjshëm, në 

harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, shkallën e rrezikshmërisë së veprës 

penale dhe me intensitetin e rrezikimit apo dëmit që i është shkaktuar vlerës së mbrojtur nga 

kryerja e kësaj vepre penale. Po ashtu, gjykata vlerëson se një dënim i tillë do të ndikojë në 
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parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmën si dhe në rehabilitimin 

e tij, në parandalimin e personave tjerë nga kryerja e veprave penale, në kompensimin e palës 

së dëmtuar për humbjet ose dëmet e shkaktuara nga vepra penale si dhe në shprehjen e gjykimit 

shoqëror në raport me veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit në shoqëri, duke ndikuar në këtë mënyrë në përmbushjen e qëllimit të 

dënimit, të paraparë në nenin 38 të KPRK-së. 

 

Kërkesa pasurore juridike: 

Në bazë të nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPK-së, pala e dëmtuar është udhëzuar në kontest civil 

për realizimin e kërkesës pasurore-juridike. Kjo nga fakti se të dhënat e mbledhura nuk kanë 

paraqitur bazë të sigurt për gjykimin e plotë edhe sa i përket kërkesës pasurore juridike dhe se 

gjykata nuk mund që ta aprovoj kërkesën pasurore juridik duke u mbështetur vetëm në 

pretendimin e palës së dëmtuar pa një mendim dhe konstatim me të bazuar, andaj gjykata të 

dëmtuarën e ka udhëzuar që kërkesën pasurore juridike mund ta realizon në kontestin civil 

juridik në mbështetje të nenit 463 të KPP-së. 

 

Shpenzimet e procedurës: 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.6 

të KPP-së, që kanë të bëjnë me shpenzimet e paushallit gjyqësor. Ndërsa taksa për 

kompensimin e viktimave të krimit, në kuptim të nenit 39 par. 3 të Ligjit nr. 05\L-036 per 

Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 365, 450, 453 të KPP-së nga arsyet e lartcekura ka 

vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve 

nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj 

gjykate. 


