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Numri i lëndës: 2018:019754 

Datë: 06.12.2018 

Numri i dokumentit:     00184002 

 

 

P.nr.541/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, përtmes 

gjyqtares Vjollca Buzhala, me sekretaren juridike Drita Baftjari, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit G.B nga Prizreni, për shkak të veprës penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 të 

KPRK-së, të akuzuar nga Prokuroria Themelore në Prizren, me aktakuzën PP.nr.2637-7/17, e 

datës  24.10.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në prezencën e  Prokurorit të Shtetit 

Ramadan Koro,perfaqësuesit të palës së dëmtuar, të akuzuarit, me datë 18.02.2020 merr dhe 

publikisht shpall këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

  

G.B, nga i ati F., e ëma N., e lindur N., i lindur me datë .... në fshatin ...., tani me banim 

në Prizren, rruga “....” pn., i ve, baba i .... fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i 

gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetase e Republikës së Kosovës me nr. personal ..... 

 

 

                                                             ËSHTË FAJTOR 

 

           Se prej datës së pavërtetuar e deri më datën 23.06.2017, në shtëpinë e tij familjar në 

Prizren, në rrugën “....”, përfiton nga ndonjë shërbim komunalqë furnizohet perms eejetit 

përques të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, në atë 

mënyrë që shfrytëzon energjinë elektrike pa njësor, në mënyrë direkte, ashtu që energjia e 

shpenzuar nuk ështlë regjistruar, me ç’rast ndërmarrjes së dëmtuar ...- Distrikti në Prizren, i 

shkakton dëm material.     

 

-Më këto veprime, kryen veprën penale vjedhja e shërbimeve  nga neni 314 të 

KPRK-së. 

 

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 8, 9,10,21,38,39,46,47,48,49,69,70,71,72 të 

KPRK-së, dhe neneve  365 të KPP-së, të akuzuarit i shqipton: 
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                                                        DËNIM ME KUSHTË   
 

Ashtu  që i vërteton dënimin me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj, ekzekutimi  i të 

cilit nuk do të bëhet në rast se i akuzuari nuk do të kryen vepër penale të re në afat prej 1 (një) 

viti, prej ditës së plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi . 

 

Të dëmtuarën, ndërmarrja ...-Distrikti në Prizren, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohen në kontest të rregullt juridiko-civil. 

I akuzuarit , ne kuptim te nenit 453.4 te KPP-së, lirohet nga te gjitha shpenzimet e 

procedures penale si dhe ato te paushallit gjyqesor. 

 

                      A r s y e t i m 

 

Historiku i procedurës  

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë 

me nr. PP.nr.2637-7/17 të dt.24.10.2017, me të cilën ka akuzuar G.B nga Prizreni, për shkak të 

veprës penale vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320, të KPRK-së. 

 

Gjykata Themelore në Prizren – Departamenti për i përgjithëshem , duke vepruar në 

këtë çështje penale kishte nxjerr Aktgjykimi denues me nr.P.nr.2009/17 me daten 08.11.2018 . 

 

Me Aktvendimin e Gjykatës së Apelit PA1.nr.193/2019 të dates 23.04.2019 Aktgjykimi 

i kësaj gjykate P.nr. 2009/17 anulohet për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të  

procedures penale dhe qështja kthehet në rigjykim dhe ri vendosje. 

 

             Gjyqtarja gjykuese me datën 16.01.2020, ka caktuar shqyrtimin gjyqësor, ku i akuzuari 

pas udhëzimeve lidhur me të drejtat të cilat i takojnë sipas ligjit, pasi që ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajit, ka deklaruar se nuk e pranon fajësin që i ngarkohet me aktakuzë. 

  

Prokurori i shtetit në fjalën hyrëse ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë  fjalës hyrëse 

të datës 08.11.2018. 

 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar në fjalë hyrëse ka deklaruar në fjalën hyrëse se mbetet 

në tërësi pranë  fjalës hyrëse të datës 08.11.2018. 

 

I akuzuari G.B, në fjalë hyrëse ka deklaruar se: nuk e pranon fajësin  për veprën penale 

për të cilën akuzohet, pasi që edhe në seancën e kaluar ka treguar se dy herë ka bërë kërkes të 

...-it, për ta paisur me orë në mënyrë që të kyqet në rrjetin e energjis elektrike mirpo të njëjtit i 

ishin pergjigjur se dyhen edhe dy shtylla dhe dyhet të bëshë kërkes për ty paisur me këto dy 

shtylla, por që asnjëher nuk i kishin vendosur dhe gjykatës si provë materiale i kishte 

prezentuar kërkesat. 

 

Kompetenca e gjykatës  -      

                                          

           Gjyqtari ka vlerësuar se Gjykata Themelore në Prizren, duke u bazuar në nenin 29 

paragrafi 1 të KPPRK-së, ka kompetencë territoriale për ta gjykuar këtë çështje, për arsye se 

vepra penale është kryer në Prizren, që bie në kompetencë territoriale të kësaj Gjykate. 
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Kompetenca lëndore - Duke u bazuar në nenin 11 të Ligjit për Gjykatat, Departamenti i 

Përgjithshëm i Gjykatës Themelore, është kompetentë për ta gjykuar një çështje, ku i pandehuri 

Ramit Pireci,  akuzohet për shkak të njëherë që të më bindin mua që ta hjeki orën duke thënë 

që nuk ka me pas pasoja., ku për këtë vepër penale parashihet dënim me burgim deri  në një 

vjet, dhe po ashtu këto vepra penale nuk janë përfshirë në nenin 22 të KPPRK-së. 

 

Konstatimet e Gjykatës 

 

Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësorë dhe publik dhe administrimit të provave  si dhe 

vlerësimit të tyre veç e veç si dhe në lidhmëni me njëra tjetrën , gjykata ka konstatuar këtë 

gjendje faktike: është vërtetuar në tersi se i  akuzuari G.B, ka kryer veprën  penale vjedhja e 

shërbimeve nga neni 314 të KPRK-së. 

 

Provat  personale te  Administruara. 

 

- Dëshmia  e  dëshmitarit – L.B 

- Dëshmia  e  dëshmitarit – A.G 

- Dëshmia  e  dëshmitarit – E.B 

 

       Dëshmitari L.B, gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se kishte qenë prezent tek i 

pandehuri G.B, ku është hartuar procesverbali me nr. .... me datën 23.06.2017, dhe ka 

konstatuar se në momentin e kontrollit rutin që ka pasur në atë lagje, kanë hasur të konsumatori 

G.B i cili ishte i kyqur në rrjetin elektrik pa njësor, ku nuk është matur energjia elektrike dhe 

pas verifikimit të pajisjeve, komnsumatorit i kanë vendosur njësor, prezent kishte qenë 

bashkëshortja e tijku edhe është shënuar në proqesverbal, kishin hasur në paisje të kyqura dhe i 

kanë shënuar në proqesverbal.  

 

 

       Dëshmitari A.G, gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se kishte qenë prezent tek i 

pandehuri G.B, ku është hartuar procesverbali me nr. ... me datën 23.06.2017, dhe ka 

konstatuar se në momentin e kontrollit, kanë hasur të konsumatori G.B në një lidhje ilegale- 

ishte i kyqur në rrjetin elektrik pa njësor, ku nuk është matur energjia elektrike dhe pas 

verifikimit të pajisjeve, komnsumatorit i kanë vendosur njësor, prezent kishte qenë 

bashkëshortja e tij dhe vëllau të cilin e kishin thirrur, nuk kishte njohuri se a kishte parashtruar 

kërkes për tu paisur me orë por orën e kishin vendosur vetë, kishin hasur në paisje të kyqura 

dhe i kanë shënuar në proqesverbal.  

 

        Dëshmitari E.B, gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se ka njëhuri për gjendjen e të 

pandehurit, kanë shkuar ekipa në teren dhe kanë konstatuar se kabllo elektrik qe shkonte deri të 

i pandehuri Gani ka qenë  nëpër tokë dhe paraqet rrezik për njerzit nëse pranohet në këtë 

mënyrë dhe kjo ishte arsyeja që i janë refuzuar kërkesat, nrase nuk ka kushte teknike nuk ka 

mundesi të vendoset ora, edhe pse ...-së ka për obligim mi vendos orat, mirpo ka për obligim 

me vendos vetem një shtyll e jo më tepër.  

 

Leximi i shkresave- Provat materiale 

 

-Është bërë shiqimi në procesverbalin me nr..... të datës 23.06.2017, 

-Është bërë shiqimi i procesverbalit me nr. ....të datës 23.06.2017,  

-Është bërë shiqimi në faturën DPZHP të datës 23.06.2017,  

-Është bërë shiqimi  në foto dokumentacionin e shkresave të lëndes 
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-Është bërë shiqimi  në fotot e dorëzuara nga përfaqësuesi i palës së dëmtuar gjatë 

shqyrtimit gjyqësor me datën 10.02.2020. 

 

Deklarimi i të akuzuarit: 

 

     I akuzuari G.B gjatë shqyrtimit gjyqsore në mbrojtjen e tij ka deklaruar se: nuk e pranon 

fajësin personale për të cilen akuzohet sipas dispozitivit të aktakuzës, sepse ka bërë dy kërkesa 

në ... për ti vendosur oren por të njëjtit i ishin pergjigjur se nuk ka mundësi pasi nuk kanë 

egzistuar kushtet teknike për një gjë të till, edhe pse kushtet e dobëta ekonomike i kishte 

vendosur vet shtyllat, për shkak të gjendjes tejet të rënd familjare, me asistenc sociale, djalin e 

sëmuer- me diabet dhe i duhet patjetër me i dhënë izulin dhe si prind i është dashur ta bëjë këtë 

kyqje direkte e jo vjedhje, për të gjitha këtë ka prova por nuk ka dashur ti prezentoj gjykatës si 

prova materiale, por këtë prova i kishte bashkanigjitur në ankesen drejtuar gjykatës së apelit. 

 

 Elementet e vepres penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 të Kodit të ri penal nr.06/L-074 

1.Kushdo që me anë të lajthimit, largimit ose mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet 

se mundësohen vetëm në shkëmbim të kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, 

dënohet gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet. 

 

Fjala Përfundimtare e palëve. 

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë  fjalës 

perfundimtare të datës 08.11.2018 dhe ka shtuar se i njëjti të shpallet fajtor dhe të denohet sipas 

ligjit, por me rastin e shqiptimit të denimit gjykata ti merr parashysh të gjitha rrethanat 

lehtësuese duke u bazuar në gjendjen ekonomike të të akuzuarit. 

 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar në fjalë përfundimtare ka deklaruar se: fjalës 

perfundimtare të datës 08.11.2018. 

 

I akuzuari G.B, në fjalë përfundimtare ka deklaruar se: nuk ndjehet fajtorë për veprën 

penale për të cilën akuzohet sipas dispozitivit të aktakuzës dhe ka kërkuar nga gjykata të lirohet 

nga akuza. 

 

Vlerësimi i provave 

 

Gjykata  i ka vlerësuar  me kujdes të gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimit 

gjyqësore një nga një dhe duke i nderlidhur të gjitha së bashku dhe ka ardhur në përfundim se : 

 

 

           Se prej datës së pavërtetuar e deri më datën 23.06.2017, në shtëpinë e tije familjare në 

Prizren, në rrugën “....”, ka prfituar nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet perms rrjetit 

përques të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, në atë 

mënyrë që shfrytëzon energjinë elektrike pa njësor në mënyrë direkte, ashtu që energjia e 

shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’rast ndërmarrjes së dëmtuar ...-Distrikti në Prizren, i 

shkakton dëm material.       

 

           

       Nga dëshmima e dëshmitarit L.B, të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjykata ka 

vertetuar se kishte qenë për kontroll rutinë tek i pandehuri G.B, dhe kanë konstatuar se i njëjti 

ishte i kyqur në rrjetin elektrik pa njësor, ku nuk është matur energjia elektrike dhe pas 

verifikimit të pajisjeve, komnsumatorit i kanë vendosur njësor, në momentin e kontrollit 
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prezent kishte qenë bashkëshortja e tij, ku edhe është shënuar në proqesverbal, kishin hasur në 

paisje të kyqura dhe  të gjitha këto i kanë shënuar në proqesverbal.  

 

       Nga dëshmima e dëshmitarit A.G, të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjykata ka 

vertetuar se kishte qenë për kontroll rutinë tek i pandehuri G.B, dhe kanë konstatuar se i njëjti 

ishte i kyqur në rrjetin elektrik pa njësor, ku nuk është matur energjia elektrike dhe pas 

verifikimit të pajisjeve, komnsumatorit i kanë vendosur njësor, në momentin e kontrollit 

prezent kishte qenë bashkëshortja e tij dhe vllau të cilin e kishin ftyar, kishin hasur në paisje të 

kyqura dhe  të gjitha këto i kanë shënuar në proqesverbal. 

  

     Nga dëshmima e dëshmitarit E.B, të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjykata ka 

vertetuar se i njëjti ka njëhuri për gjendjen e të pandehurit, kanë shkuar ekipa në teren dhe kanë 

konstatuar se kabllo elektrik qe shkonte deri të shtepija e të pandehurit Gani ka qenë  nëpër 

tokë dhe ka paraqitur rrezik për njerzit, nuk ka pasur kushte teknike për tu vendosur ora, ...u ka  

ka për obligim me vendos vetem një shtyll e jo më tepër dhe kjo ka qenë  arsyeja që i janë 

refuzuar kërkesat.  

 

     Nga shikimi në procesverbalin e konstatimit të gjendjes faktike me nr. .... të 

dt.23.06.2017, gjykata ka vertetuar se   konsumatori e ka shfrytëzuar energjin elektrike pa 

njësor në mënyrë direkte ashtu që energjija e shpenëzuar  nuk është regjistruar, kjo don të thotë 

që ka bërë  edhe rikyqje ilegale pasi më parë e kishin qkyqur.  

 

Nga faturra e konsumatorit, e dt. 07.07.2017, gjykata ka vërteutuar se ka shfrytëzuar 

energjin elektrike pa njësor në mënyrë direkte ashtu që energjija e shpenëzuar  nuk është 

regjistruar   nga këto veprime i është shkaktuar këtu të dëmtuarës në shumë totale prej 451.07 

€. 

 

Nga foto-dokumentacioni i shkresave të lëndës dhe foto e prezentuar nga përfaqësuesi i 

palës së dëmtuar,  gjykata ka vërtetuar se është shfrytëzuar energjina elektrike pa njësor, kabllo 

ka qenë nëpër tokë , duke e rrezikuar  edhe jeten si të familjes se të pandehurit por eshe të 

qytetarve tjer dhe nga këto rrethana nuk kanë egzistuar kushtet teknike për vendosjen e ores. 

 

      Nga shikimi në procesverbalin me nr. .... të dt.22.11.2016, gjykata ka vertetuar se  tek 

konsumatori G.B nuk mund të vendoset njësor elektrik sepse i nevoiten së paku edhe 3 (tri) 

shtylla elektrike sepse është largësi e madhe.   

 

      Nga shikimi në procesverbalin me nr. .... të dt.13.12.2016, gjykata ka vertetuar se  tek 

konsumatori G.Bende nuk është gati sepse së pari duhet të vendosen shtyllat elektrike ku 

konsumatori ka bërë kerkes e pastaj te vendosen shtyllat.   

 

Nga proqesvermali i lartëcekur gjykata ka vërtetuar se konsumatori G.B, kishte bërë 

kërkes në ... për tu paisur me njësor elektrik. 

 

 Gjykata bazuar nga provat e administruara ia fali në mënyrë të plotë besimin 

deklaratave të  dëshmitarve L.B, A.G, E.B, ngase vërtetohet në mënyrë të plotë gjendja faktike 

e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, dëshmija e këtyre dëshmitarve është në 

përputhje edhe me deklaraten e vetë të pandehurit i cili në mbrojtjen e tij nder të tjera ka 

theksuar se për shkak të gjendjes tejet të rënd familjare, me asistenc sociale, djalin e sëmuer- 

me diabet dhe i duhej patjetër me i dhënë izulin dhe si prind i është dashur ta bëjë këtë kyqje 

direkte e jo vjedhje .  
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Gjykata nuk mundi të ia fali besimin deklaratës së të pandehurit i cili në mbrojtjen e tij  

ka deklaruar se ...U nuk e ka vendosur njësorin elektrik edhe pse nga shtylla e fundit të cilat i 

kishte ai nuk ishte distanc e madhe edhe pse disa herë kishte bërë kerkesadhe për këtë   nuk e 

ndjen veten fajtor për veprën penale për të cilën akuzohet sipas dispozitivit të aktakuzës, ngase 

pretendimet e tij kryesisht janë të orientuara në fshehjen e veprimeve inkriminuese e gjithë kjo 

me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale pasi që është në kundërshtim me provat e 

administruara në këtë proces gjyqësor, e veqanarisht me foton nga e cila shifet se kabllo ishte e 

shtrir  për toke dhe distanca ishte e madhe. 

    

        Pas administrimit 

 

Nga të gjitha këto, gjykata ka konstatuar se nuk është kontestus fakti se i pandehuri ka 

parashtruar kërkes pranë ... për tu paisur me njësor elektrik, se i ka vendosur vetë  disa shtylla 

elektrike, por ato nuk kanë mjaftuar që të krijohen kushtet teknike  për vendosjen e e njësorit 

elekrtik sepse gjendja në të cilen ishte  kablli elektrir paraqiste rrezik për jeten e njerzëve, 

ndërsa ...-u kishin për oblikim ta vendosnin vetem një shtyll elektrike, pas të gjitha këtyre të 

gjeturave gjykata ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit G.Bnë mënyrë më afër 

të përshkruar në shqiptim të këtij aktgjykimi, formohen të gjitha elementet qenësore të veprës 

penale për shkak të veprës penale të vjedhjes së shërbimeve nga neni 314 par.1 të KPRK-së nr. 

06/L-074, prandaj nga arsyet e cekura me lartë gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor për veprën 

penale nga objekti i akuzës, pasi që gjeti se i njëjti është penalisht i përgjegjshëm dhe i shqiptoi 

dënimin si në dispozitivin e aktgjykimit.  

 

            

   Duke u bazuar në nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, gjykata me rastin e shqiptimit të 

dënimit pati parasysh të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së 

dënimit, pasi qe rrethana renduese  nuk pati, si rrethana lehtësuese për të akuzuarin gjykata pati 

parasysh sidomos faktin se i njëjti  është i gjendjes së rënd ekonomike, me asistenc sociale, 

djalin e sëmuer- me diabet, dhe si prind  i duhej të nderrmarr veprimin i cili ishte i ndaluar me 

ligj, të bënte kyqje direkte duke mos patur rrugdalje tjeter, jeta e fëmiut ishte në rrezik, ishte pa 

nënë sepse e njëjta kishte vdekur gjatë lindjes, e i njëjti eshte me  izulin , i pandehuri i gjindur 

në këtë situat ishte munduar të bëjë zgjidhje duke  u ndihmuar nga njerzit dhe i kishte vendosur 

disa shtylla elektrike por të cilat nuk kanë mjaftuarpa ndihmen e ...-ut. 

 

 Sipas bindjes së gjyqtarit gjykues,denimi me kusht ndaj të akuzuarit, duke i marrë për 

bazë rrethanat e përmendura më lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës 

penale dhe shkallën e përgjegjësis së të akuzuarit si dhe me gjendjen e të akuzuarit. 

 

Gjyqtari gjykues, gjithashtu ka konstatauar se me këtë dënim mund të arrihet edhe 

qëllimi i dënimit, nga neni 38 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëj rehabilitimin e tij, të parandalojë personat 

tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen 

e moralit dhe forcimine detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest të rregullt civil është marrë në kuptim 

të nenit 463 të KPK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata e mori bazuar në nenin 453 par.4 

sepse i akuzuari është rast social dhe pagesa e shpenzimeve do të ndikonte në gjendjen e tij 

materiale. 
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Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest të rregullt civil është marr në kuptim të nenit 

463 të KPK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale u morrë konform nenit 450 dhe 451 të  

KP-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet në emër të kompensimit të viktimave është bazuar në nenin 

39 par. 3-1 të Ligjit për Kompensim të viktimave të Krimit Nr. 05/L-036. 

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:019754, 08.11.2018 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Vjollca  Buzhala 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


