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Numri i lëndës: 2020:122729 

Datë: 07.06.2021 

Numri i dokumentit:     01856852 

 

P.nr.306/20 

 

 

     NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë,Gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike   

F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit  S. S. A.  nga fshati M.,  për  shkak të vepres  

penale  vjedhje e sherbimeve nga neni 314 par. 1 të KP, e duke vendosur sipas aktakuzës të PTH 

në Prizren  PP.II.nr.1457-2/20 të dt. 25.09.2020, në seancēn gjyqēsore të mbajtur me 

dt.31.05.2021, në prezencē të PSH Shahadin Destani, të akuzuarit, mori dhe publikisht shpalli , 

ndërsa me daten 07.06.2021 përpiloi ketë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari S.  A.,  nga i ati S., e ëma E. e lindur D., i lindur  me dt.09.12.1971, nga fsh. 

M., ku dhe tani jeton,  ka të mbaruar arsimin fillor, bujk, i martuar, i gjendjes  së mesme 

ekonomike, me numër personal ..............., shqiptar shtetas i Republikës së Kosovēs. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Prej datës së pa vërtetuar deri me dt.  07.07.2020 në fsh. M. në shtepin e tij të banimit me 

anë të lajthimit, largimit ose në menyrë tjetër siguron sherbime  për të cilat  dihet se mundësohen 

vetëm me shkëmbim të kompenzimit  dhe shmangë pagesen per sherbime te tilla, në atë menyrë 

që shfrytzon energjin elektrike  në menyrë direkte  jashtë njesorit, me çrast  të dëmtuars  KEDS 

Distrikti në  Prizren i shkakton dëm në vlerë prej 363.33 euro. 

 

Me këto veprime ka kryer vepren penale vjedhje e  sherbimeve nga neni  314 par. 1 të  

KP. 

 

Andaj gjykata ne perputhje me nenin 81,82 dhe 314 par. 1 të  KP dhe nenin 365,450 dhe 

463 të KPP, të akuzuarit i  shqipton: 

 

VREJTJE  GJYQËSORE 

 

Obligohet i akuzuari me shpenzimet e procedurës  në emër te paushallit  gjyqësor  shumën 

prej 20 € dhe në emër  të taksës për  viktimat e krimit  shumën prej 30 €.  
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A r s y e t i m 

                                                                           

  PTH në Prizren me  aktakuzën  PP.II.nr. 1457-2/20 të dft. 25.09.2020, ka akuzuar  S. S. 

A. nga fshati M., per  shkak të vepres  penale  vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par. 1 të KP,  

të cilen aktakuzë  gjatë séancës  gjyqësore e ka  përfaqësuar  PSH Shahedin Destani, i cili në  

tërsi ngel pranë  aktakuzës, me propozim  që i akuzuari të shpallet fajtor  dhe të  denohet  sipas  

ligjit. 

I akuzuari në seancë gjyqësore nuk e ka paranuar fajsin gjykata administroi provat, ka 

dëgjuar dëshmitaret  M. A. dhe A. M., ka bërë shiqimin ne procesverbalin nr. ............ të dt. 

07.07.2020, fatura mbi demin e shkaktuar DPZHP....... të dt.09.07.2020, raportin për kalkulimin 

e humbjeve RH me nr. ....... të dt. 09.07.2020, si dhe fotodokumentacioni dhe shkresat tjera që  i 

janë bashkangjitur  lëndes. 

 

 Dëshmitari   M. A. në seancë ka deklaruar se te konumatori kemi qenë bashkë me 

kolegun A. M., nënshkrimi i dytë në procesverbal është  i imi. Diten kritike kemi qenë te 

konsumatori në kontrollë sipas urdhereses se KEDS-it, e di që në shtepin e tij kur kemi shku 

kemi takuar tre persona, a është personi i akuzuar njëri prej tyre nuk e di, nuk me kujtohet. Ju 

kemi  treguar për qëllimin e kontrollit  nuk na kanë penguar e kemi kyer punen tonë pa pengesë 

dhe atë fillimisht  kemi parë se konsumatori  ka vetem një njësor. Nga njësori kemi larguar daljet 

dhe në ketë rast nuk është desht të ketë rrymë në shtepi, me pasijet që kemi pasur kemi 

kontrolluar dhe kemi vrejtur se ka rrymë në shtepin e konsumatorit dhe kemi gjetur se ajo rrymë 

po vinte nga shtylla e cila gjindej në  oborr të konsumatorit, duke mos regjistruar dhe matur 

energjin e shpenzuar. Ne zakonisht ja lëmë nje kopje të procesverbalit, por ata kanë refuzuar  të 

nenshkruajnë. Shtepia ka qenë e banushme, kemi hyrë në shtepi, nuk na kanë penguar, kemi 

regjistruar  paisjet që kanë qenë tek konsumatori të njëjtat janë përshkuar në procesverbal. 

Shtekeri  që ka qenë i lidhur, fotoja nr. 7 tregon kyqjen në shtyllë dhe kablloja që përcillet te 

shtepia e konsumatorit. Në foton nr. 14 shifet  kablli nga lartë posht permes të cilit  është 

furnizuar konsumatori,  në foton nr. 18 shifen siguresat tek hamari i konsumatorit, ku ka  shku 

edhe ky kabell, në foton  nr. 24 shohim  edhe nje aparat  salldues të konsumatorit që është 

furnizuar përmes ati kablli. 

 

Dëshmitari  A. M.  në seancë ka deklaruar  se ne kemi qenë në kontroll tek i akuzuari 

pasi që në trafo ka humbje të energjis, te ky konsmator kemi gjetur parregullësi. Nga shtylla ka 

pa  të lidhur  me kabell direkt e cila  ka shkuar në tabel sekondare tek siguresat dhe prej aty ka 

furnizuar objektin  ku ka pas do paisje aty e që është konstatua se ajo lidhje ka qene direkte, pa 

matje. Kur kemi shku kanë qenë dy apo tre persona  por kush janë ata nuk me kujtohen,pasi që 

pala ka refuzuar të nenshkruaj procesverbalin, lidhjen e kemi eliminuar dhe izoluar me qëllim që 

të mos bie kontakt dikush me ate kabell. Shtepia nuk me kujtohet a ka qenë e banushme, por e 

di që ka  pas energji në momentin e kontrollit. Ne kemi obligim ligjor me raportuar  rastin, te 

konsumatori kemi qenë me list  dhe duhet  të raportojmë gjendjen pasi që në trafo  ka pas humbje. 

Paisjet janë regjistruar në procesverbal, kemi bere fotot dhe fotot tregojnë krejtë rrjedhen. 

  

I akuzuari në mbrojtjen e tij ka deklaruar se diten kritike  kanë qenë në kontroll komisini 

i KEDS-it në shtyllë kanë gjetur një kabell dhe duke menduar se unë po furnizohem prej tij ma 

kanë faturuar  mua atë dem edhe  pse ai kabell ka qenë aty prej kohesh para luftes. Puntoret e 

KEDS-it  kan qenë në kontroll dhe është e vertet që kan gjetur  nje kabell  direkte, aty është edhe 

një hamar i vjetër dhe rryma ka qenë aty e vendosur  dhe nga aty ka  vazhduar tek shtepia e pa 

banushme të cilat i kemi pas të përbashkëta me vëllazni,  hamari është i perbashkët, por është i 

vendosur në oborrin tim. Në ato shtepi nuk jeton askush, vëllëzrit kanë dal e kanë lëshuar fshatin, 
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shton se  une rrymen në emer të këtij dëmi e kam paguar në tërsi dhe nuk kam asngjë borgj ndaj 

KEDS-it, sipas  transakcionit nr. ...........   

 

 Nga provat e proceduara  në shqyrtimin gjyqësor në tersi është vërtetuar gjendja faktike 

si në dispozitiv të aktgjykimit.    

 

Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar nga   provat materiale dhe 

personale.Dëshmitaret e dëgjuar M. A. dhe A. M. kanë provuar faktin se diten kritike i akuzuari 

ishte hasur i kyqur direkt në rrjetë duke anashkaluar njësorin dhe duke mos regjistruar energjin 

e shpenzuar.Dëshimit e tyre ishin në harmoni të plotë në mes vete por ishin edhe  në përputhje 

të plotë edhe me provat materiale si procesverbali i hartuar diten kritike në vend ngjarje dhe 

fotodukomentacioni bashangjitur ati ,ku shifet kjartë lidhja direkte në shtyll përmes kabllit 

furnizues deri te siguresat nga ku është furnizuar i akuzuari.  

 

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

cili pohon se diten kritike është hasur nga zyrteret e KEDS-it kablli i lidhur direkt në shtyll, për 

qka edhe në tërsi e ka paguar dëmin KEDS-it . Mbrojtjen e të akuzuarit se ai kabëll ishte lidhur 

aty prej vitesh ,gjykat e vlerson përëjekje për shmangëje të përgjegjësisë penale , pasi është në 

kundërshtim me të gjitha provat e administuara në shqyrtim gjyqësor por edhe me vetë mbrojtejn 

e të akuzuarit.  

 

 Gjykata me rastin e shqiptimit të vrejtjes  gjyqësore pati parasysh rrethanat   nga neni 82 

par. 5 të KP, rrethanat  në   të cilat vepra  është kryer, shkallen e  përgjegjsisë  penale të kryerjes, 

vleren e të mirës  së mbrojtur dhe dëmit të shkaktuar. Si rrethan  letësuese  gjykata  mori fakin 

se i njejti  nuk ka qenë  me parë i denuar,  sjelljen korrekte,pagesen në tërsi të dëmit të faturuar .  

   

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 450 të KPP. 

 

 Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të 

krimit  është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit per kompenzimin e viktimave 

të krimit. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:122729, 07.06.2021 

  

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. 


