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Numri i lëndës: 2019:087154 

Datë: 10.06.2021 

Numri i dokumentit:     01873240 

 

  P.nr. 117/19 

       NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, Gjyqtari Robert Tunaj, me Praktikantin 

Faton Kokollari: në lëndën penale kundër të akuzuarit K. A. N.  nga Sh., për shkak të veprës 

penale vjedhje e sherbimeve nga neni 314 parag 1 të KP, e duke vendosur sipas aktakuzës të 

PTH në Prizren PP.II.nr.570-2/19 të dt. 05.04.2019, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt. 

01.06.2021, në prezencë të PSH Naim Gashi , të akuzuarit, K. N. përfaqsuesit të dëmtuares B. P. 

,mori  dhe publikisht shpalli , ndërsa me daten 10.06.2021 përpiloi ketë: 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari K. N. i lindur me dt. 30.10.1970 nga fshati Sh. Komuna e Suharekës i ati A. 

e ëma F. e gjinisë Sh. me vendbanim në Sh. “Rr.B. N.” i gjendjes jo të mirë ekonomike i martuar 

baba i tre fëmijëve, ka të mbaruar arsimin e mesëm  numri personal. ........... Shqiptar shtetas i 

Republikës së Kosovës.     

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

        Se me datën 22.12.2018, ne orë të pavërtetuar, në fshatin Sh., Komuna Suharekë, si 

shfrytzues, merr, përdor duke u furnizuar përmes rrjetit përques të rrymës apo rrjetit shpërndarës 

pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, ne ate menyre qe shfrytezon energjine elektrike ne 

menyre direkte, duke anashkaluart njëhsorin elektrik, ashtu që bënë shfrytëzimin e pa autorizuar 

të energjisë elektrike, me q’rast të dëmtuarës KEDS- Divizioni i rrjetit- Distrikti në Prizren, i 

shkakton dëm material në vlerë të energjisë së shpenzuar.  

 

       Me këto veprime ka kryer veprën penale  vjedhje e sherbimeve nga neni  314 par. 1 te  KP. 

 

       Andaj gjykata ne  kuptim të neneve 38,39,46,47,48,49,69,70 dhe 314 par. 1 te  KP dhe 

365,450 dhe  463 te KPP te akuzuarit  i shqipton: 

 

                   DENIM ME  KUSHT 

 

     Duke i caktuar denimin me burg ne kohzgjatje prej një viti  i cili nuk  do te ekzekutohet ne 

qoftse ne periudh prej dy vitesh nuk kryen vepër tjeter penale. 

 

I akuzuari lirohet nga shpenzimet e procedurës pasi që është shfrytzues  i skemës sociale. 

 

E dëmtuara KEDS në Prizren udhëzohet ne kontest të rregullt  civil. 
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A r s y e t i m 

 

PTH nga Prizreni me akuzen PP.II.nr. 570-2/19 të dt. 05.04.2019, ka akuzuar    K. N.  

nga fsh. Sh. , për shkak të veprës penale vjedhje e sherbimeve nga neni 314 parag 1 të KP, 

aktakuzen  të cilen gjatë séancës gjyqësore  prej fillimit  gjer nē mbarimin e saj  e ka përfaqësuar 

PSH Naim Gashi , i cili në seancë gjyqësore deklaron: se mbesim ne tërësi si në aktakuzë gjendja 

faktike e përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës u vertetua në tërsi gjate shqyrtimit gjyqësor pas 

administrimit të provave, në të cilin shqyrtim jan dëgjuar dëshmiatrët të cilët nëmënyrë të plotë 

dhe të kjartë kan treguar gjendjen faktike duke u bazuar në kontrollin e ketyre ne vend të ngjarjes 

ku kan theksuar se pas kontrollit të bërë në vendngjarje është hasur me kabëll e lidhur direkt ne 

shtyll elektrike e cila ne momentin e kontrollës ka pas energji, me të cilën ketu i akuzuari është 

furnizuar, po ashtu kjo gjendje faktike është provuar edhe me prova materiale e qe jane fotot e 

bera nga vendi i ngjarjes, me të cilat vërtetohet se ketu i pandehuri përmes një kablli në mënyrë 

direkte eshte furnizuar me energji elektrike. Andaj bazuar në të gjitha këto vijmë në përfundim 

se ketu i akuzuari ka kryer veprën penale me të cilën e ngarkon aktakuza. Bazuar ne te cekurat 

si më lartë i propozoi gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Perf i të dëmtuarës ka kërkuar kompenzim dëmi ne shumën prej 381.28 euro.      

 

I akuzuari  në seancë  nuk e ka pranuar  fajsin, ne fjalën përfundimtare deklaron se nuk 

jam fajtor, nuk e kam kryer këtë vepër dhe kërkoi të lirohem nga përgjegjesia penale. Gjykata  

administroi me  provat ku ka bërë shiqimin dhe leximi i : procesverbalit me nr. ......., të dt. 

22.12.2018, në faturën kalkulimi i RH, me nr. ....., te dt. 26.12.2018, ne faturen e llogaritjes- 

rikthimit të humbjeve nr. DPZHP....... të dt. 26.12.2018, ne faturen e konsumatorit me nr....., të 

dt. 29.12.,2018, në fotodokumentacioni i vendit të ngjarjes , të cilat gjinden në lendë  si prova 

materiale të paraqitura  ndaj te  akuzuarit  nga ana e  PTH në  Prizren. 

 

 Dëshmitari A. H. deklaron se me qëllim te freskimit te kujtesës duhet ta përdor 

procesverbalin e hartuar atë ditë, nga procesverbali me nr ........ mund te deklaroj se ate dite te 

konsumatori kemi konstatuar se njehsori ka qenë i pa bllombuar me bllomb distributive dhe 

njeherit gjate kontrollit kemi verjtur nje lidhje direkte pa matje, jashtë njehsorit elektrik ku edhe 

si dëshmi i kemi edhe fotot njëherit kemi edhe nënshkrimin e konsumatorit ne procesverbal i cili 

e ka pranuar realitetin dhe te gjeturat si ne procesverbal. Pajisjet qe të gjitha i kemi regjistruar ne 

procesverbal të dt. 22.12.2018, ne pytjen e prokurorit se i pandehuri a ka kundërshtuar 

konstatimet në procesverbal, dëshmitari përgjigjet jo i njejti është udhëzuar qe për ti ikur 

procedurës dëmin në KEDS i njejti është pajtuar me këto udhëzime, ka qenë korrekt ndaj nesh 

edhe me punën qe e kemi edhe e kemi bërë për kundër kësaj nuk ka kompenzuar dëmin dhe ka 

ardhur në këtë gjykatë. Në pytjen e gjykatës se a mund të na saktësosh se ku ka qenë lidhja ilegale 

dëshmitari përgjigjet, ka qenë te shtylla ne oborr si shup ka qenë te kablli kryesor që shifet në 

foton numër 3 ne foton numër 4 shifet shtëpia dhe shupa për të cilën po flas, shupa është krejt në 

të majtë ndërsa në të djathtë është shtëpia e konsumatorit, ne foton numër 6 e shofim edhe kabllin 

vazhdues qe ka ardhur në shtëpinë e konsumatorit i njejti kabëll ka vazhduar dhe ka ardhur ne 

siguresen kryesore FID në foton numër 9 shofim një drit ku shifet një drit te frizi ku shihet që ka 

rrym e qe nuk është dashur me pasur pasi që ne e kemi ndërpre në njehsor, prapë  e shofim në 

foton numër 12 priz kur e testojmë me detektor tregon qe ka rrym, pastaj në foton me numër 13 

te indikatori- bojleri shifet drita në banjo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 Deshmitari A. M. ne seance ka deklaruar se tek konsumatori kemi  hasur ne njehsor të 

pa bllombuar gjatë kontrollit rezulton, se hyrjet daljet kane qene ne tension mirepo konsumatori 
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posedon nje lidhje direkte jashtë matjes energjia e shpenzuar nuk është regjistruar dhe faturuar, 

ne atë kabëll është verifikuar se ku ka shkuar aj kabëll dhe qka ka furnizuar aj kabëll ka pasur 

edhe kabëll vazhdues në objektin ku ka banuar konsumatori dhe ne ate moiment edhe e kemi 

fotografuar pajisjet te cilat i ka furnizuar përmes kabllës direkte jashtë matjes dëshmi jane fotot 

e bashkangjitura ne shkresat e lëndës ka pasur edhe priza ka qenë edhe ndërprerësi bojleri aty 

indikatori. Ne pytjen e PSH se a ju kujtohet numri i njehsorit elektrik dëshmitari pergjigjet se 

nga fotot qe i kemi, ne shkrsat e lëndës dhe procesverbali është konstatu për të cilin njehsor po 

flitet në procesverbal me nr. ........ është numri i njehsorit dhe shifet, qe flasin për njehsorin me 

nr. .........., me ne ka qenë i autorizuari i KEDS A. H. , M. A. dhe B. K., dëshiroj të shtoj se 

konsumatori ka qenë prezent, e ka nenshkruar procesverbalin me të gjitha te gjeturat nuk ka pasur 

vërejtje.    

 

Dëshmitari M. A. në seancë ka deklaruar jam pjesëe ketij procesverbali te dt. 22.12.2018, 

nenshkrimi i dyti eshte i imi  dhe kemi konstatuar ne ate procesverbal se te konsumatori kemi 

qenë ne kontrolle dhe kemi vrejtur se ne shtepine ku ky jeton, ka pasur dy njehsor te instaluar. 

Ne kemi ndërprerë rrymen ne keta njehsor dhe per kunder kesaj ne shtepi ka pas rryme, po flasim 

per njehsorin i cili i faturohet ketu te akuzuarit. Kemi bere kontrollin prej nga po vjen rryma dhe 

kemi konstatu se konsumatori eshte kyqur direkt ne kabllin furnizues ne shtylle tek nje shup qe 

e ka veqante shtepise e ka sjelle rrymen dhe nga aty eshte furnizuar ilegalisht. Ne foto nr.2 e 

kemi fiksuar shupen. Fotoja me numer 20 tregon, hidroforin i cili është furnizuar përmes kabllit 

në mënyrë ilegale. 

                                                                                                                              

I akuzuari ne mbrojtjen e tij  deklaron se puntorve te KEDS-it atë ditë une javë kam 

prezantuar orën prej nga une jam furnizuar –orën  tjetër por keta kanë deklaruar se nuk e njofin 

këtë orë dhe kjo ka qenë e gjitha, procesverbalin atë ditë une e kam nënshkruar. Deklaroj se duhet 

te sqarohet se fotoja me nr. 20 tregon furnizimin e njehsorit me kabëll, nga shupa, fotoja me nr. 

9 dhe 8 shifen tupani dhe makina e larjes jane pajisje që janë të lidhura me shup. Fotoja me nr. 

10 deklaroj se kjo lidhje per mua eshte e pa njohur. 

 

Nga provat e  administruara  gjykata   në tërësi e ka vërtetu gjendje faktike si ne dispozitiv 

të aktgjykimit.    

 Këtë gjendje faktike e vërtetuar me pamëdyshje me provat personale dhe materiale 

përmes së cilave ka vërtetuar faktin kyq se konsumatori ka qenë i lidhur në mënyrë direkte në 

rrjet duke mos regjistruar energjin e shpenzuar përmes njësorit elektrik.  

Me dëshmitaret A. H. ,A. M. dhe M. A. ka provuar faktin se diten kritike në kohë , vend 

dhe rrethana të përshkruara si në dispozitiv i akuzuari është lidhur në rrjetin elektrik në mënyrë 

direket duke anashkaluar njësorin dhe duke mos regjistruar energjin e shpenzuar në atë mënyrë 

që në shtyll lidh një kabëll e bije deri te shupa dhe nga aty e furnizon tër shtëpin dhe paisjet e 

përshkruara si në procesverbal .......Dëshmisë së këtyre dëshmitarve gjykat u fal besimin e plotë 

pasi janë në përuthje  dhe harmoni të plotë njëra me tjetren por edhe me provat materiale si 

procesverbali nga vendi i ngjarjes dhe fotodokumentacioni të cilaat në mënyrë të plotë provojnë 

faktin se i akuzuari në shtëpin e tij përmes një kablli të lidhur direkt në shtyll  është furnizuar me 

rrymë duke anashkaluar njësorin dhe duke mos regjistruar dhe paguar shpenzimet e enegjisë së 

hargjuar.   

Këtë gjendje faktike gjykata pjesërisht e ka vërtetuar edhe me mbrojtjen e të akuzuarit i 

cili ka pohuar faktin se diten kritike në kohë dhe vend si në dispozitiv kanë qenë ekipa e KEDS   

dhe se ka nënshkruar procesverbalin me të gjeturat ,se fotot e prezentuara janë nga vendi i njarjes 

dhe tregojnë për kuqjen në shtyll dhe paisjet në shupen e tij.  

Mbrojtjen e të akuzuarit ku pretendon se furnizimi ka ardhur nga një njësor tjetër i pa 

njohur për të dhe KEDS-in gjykata e vlerson vetë përpjekje për shmanëgje nga përgjegjësia 
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penale pasi është në kundërshtim të plotë me provat e administruara por edhe me vetë mbrojtjen 

e të akuzuarit dhe si të till jo bindëse për gjykatën. 

 

   Gjykata me rastin e marrjes së vendimit  mbi denimin pati parasysh rrethanat   nga neni 

69 dhe 70 të KP, në rrethanat  në të cilat vepra  është kryer, shkallen e  përgjegjsis  penale të 

kryerjes, vleren e të mirës  së mbrojtur dhe demit të shkaktuar. Si rrethanë  letësuese  gjykata  ka 

vleresuar rrethanat personale te kryerjes është familjar , invalid , i gjendejes së dobët ekonomike, 

ndërsa rrethanë posaqërisht rënduese nuk gjeti. 

     

 

           Vendimi mbi kërkesen pasuroro juridike u muarrë në kuptim të nenit 463  të KPP. 

 

Vendimi mbi lirimin nga shpenzimet e procedurës u muarrë nē kuptim tē nenit 453 par.4 

të KPP. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:087154, 10.06.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             _____________ 

 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

 

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

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

kësaj Gjykate Themelore. 


