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Numri i lëndës: 2019:239064 

Datë: 14.06.2021 

Numri i dokumentit:     01883568 

P.nr.366/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Qemail Suka, me bash. profesional Feim 

Bytyqi, në çështjen penale ndaj të akuzuarit M. M. nga fshati G. Komuna e Suharekës, për shkak 

të veprës penale në vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.1 të Kodit nr.06/L-074 Penal të 

Republikës së Kosovës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, Departamenti i 

Përgjithshëm, PP/II.nr.2171-14/19 të datës 17.10.2019 pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, me 

datë 07.06.202, në prani të Prokurorit të Shtetit Beqë Shala dhe të akuzuarit, me datë 08.06.2021  

mori, publikisht shpalli, ndërsa me datën 14.06.2021 e përpiloi me shkrim këtë: 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari: 

M. M., nga i ati M. e nëna S. e lindur B.,  i lindur me 13.12.1971, në fshatin G. Komuna e 

Suharekës, ku edhe tani jeton, i martuar baba i një fëmiu, ka të kryer shkollën fillore,  i gjendjes 

së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal të 

letërnjoftimit ............,  më parë i padënuar për ndonjë vepër penale, mbrohet nga liria. 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse prej datës së pavërtetuar e deri me dt.17.08.2019  në shtëpinë e tij në fshatin G. Komuna 

Suharekë, siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të kompensimit 

dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, në atë mënyrë që gjatë një kontrolli të bërë nga ekipi 

i kompanisë “KEDS” është vërtetuar se e shfrytëzon energjinë elektrike në mënyrë direktë, duke 

anashkaluar matjen e energjisë jashtë njehsorit elektrik me nr.........,  dhe nr. unik të konsumatorit 

DPZ ....... ashtu që energjia jashtë njehsorit elektrik e shpenzuar nuk regjistrohet, me ç’ rast 

ndërmarrjes së dëmtuar “KEDS”, Departamenti ligjor në Prizren i ka shkaktuar dëm material. 

 

-Me këto veprime ka kryer veprën penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.1 të KPK-së. 

 

Andaj, gjykata në kuptim të nenit 7, 46, 47, 48,  49,  69, 70 dhe 71  të KPK-së dhe nenit 365 të 

KPP-së, i shqipton: 

DËNIM ME KUSHT 

 

Duke ia caktuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej 4 (katër) muajve, i cili dënim  nuk 

do te ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin e verifikimit prej një viti, nga dita e plotfuqishmërisë 

se këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguaj shumën prej 30 

euro dhe paushallin gjyqësor në shumën prej 20 euro, të gjitha këto pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 
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E dëmtuara “KEDS”, Departamenti ligjor në Prizren, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt  civil. 

A r s y e t i m 

1.Historiku i procedurës  

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP/II.nr.2171-14/19 

të datës 17.10.2019 ndaj të akuzuarit M. M. nga fshati G. Komuna e Suharekës, për shkak të 

veprës penale në vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.1 të Kodit nr.06/L-074 Penal të 

Republikës së Kosovës. 

Gjykata Themelore në Prizren – Dega në Suharekë, Departamenti i Përgjithshëm, duke vepruar 

në këtë çështje penale e ka caktuar shqyrtimin fillestar me datë 19.04.2021 në të cilin shqyrtim i 

akuzuari nuk e pranoi fajësinë, duke heqë dorë nga shqyrtimi i dytë dhe të kalohet në shqyrtim 

gjyqësor,  ndërsa shqyrtimi i rregullt gjyqësor është mbajtur me datë 06.05.2021 dhe vazhduar 

me 07.06.2021, në të cilin janë dëgjuar edhe dëshmitarët B. K., K. H. punëtor të “KEDS” dhe 

dëshmitari i propozuar nga i akuzuari S. G., dhe janë elaboruar shkresat e lëndës.   

 

2.Shqyrtimi gjyqësor dhe deklarimi i palëve  

Në shqyrtimin gjyqësor, aktakuzën e ka përfaqësuar Prokuroria Themelore në Prizren, Prokurori 

i Shtetit Beqë Shala i cili ka ngelë në tërësi si në aktakuzë, ndërkaq në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se nga administrimi i provave, dëgjimi i dëshmitarëve nga seancat e zhvilluara, 

dëgjimit të dëshmitarit B. K., dëgjimit të dëshmitarit K. H. dëgjimit të dëshmitarit në seancën e 

sotme S. G. si dhe fakteve dhe provave  të cilat gjinden në shkresat e lëndës është vërtetuar në 

mënyrë të pa dyshimtë se i akuzuari ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë, andaj propozoj 

që i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit.   

 

I akuzuari edhe në fjalën përfundimtare: deklaron se nuk është e vërtet se e kamë kryer veprën 

penale dhe kërkoi nga gjykata të më liroi nga përgjegjësia. 

 

3.Provat materiale dhe dëshmitë e paraqitura gjatë shqyrtimit gjyqësor 

Gjatë shqyrtimit kryesor në këtë çështje penale pasi që i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë, 

gjykata ka bërë administrimin e provave dhe konform nenit 7 të KPP-së, saktësisht dhe në 

mënyrë të plotë vërtetoi faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm, me 

vëmendje dhe përkushtim maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë vërtetoi faktet 

kundër të akuzuarit, si dhe ato në favor të tij duke i mundësuar të akuzuarit shfrytëzimin e të 

gjitha fakteve dhe provave që janë në favor të mbrojtjes dhe me ndërgjegje vlerësoi çdo provë 

një nga një dhe në lidhje me provat tjera, dhe në bazë të vlerësimit të tillë ka nxjerr përfundimin 

lidhur me faktet konkrete të vërtetuara.  

 

Gjendjen faktike gjykata e ka vërtetuar përmes provave dhe dëshmive të prezantuara në 

shqyrtimin gjyqësor dhe atë ka bërë shikimin dhe leximin: në procesverbalin me numër ......... të 

dt.17.08.2019, pro faturën mbi dëmin e shkaktuar me nr.DPZHP..... të dt.21.08.2019, kalkulimin 

RH me ID të rastit ........ dt.21.08.2019, dëgjimi i dëshmitarëve B. K.,  K. H.,  S. G. si dhe foto 

dokumentacioni me shkresat e lëndës. 

 

Pas administrimit të provave, Gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

Tani i akuzuari M. M. prej datës së pavërtetuar e deri me deri me dt.17.08.2019  në shtëpinë e tij 

në fshatin G. Komuna Suharekë, siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në 

shkëmbim të kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, në atë mënyrë që gjatë një 

kontrolli të bërë nga ekipi i kompanisë “KEDS” është vërtetuar se e shfrytëzon energjinë 

elektrike në mënyrë direkt,  duke anashkaluar matjen e energjisë jashtë njehsorit elektrik me 
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nr..........,  dhe nr. unik të konsumatorit DPZ ..... ashtu që energjia jashtë njehsorit elektrik e 

shpenzuar nuk regjistrohet, me ç’ rast ndërmarrjes së dëmtuar “KEDS”, Departamenti ligjor në 

Prizren i ka shkaktuar dëm material. 

 

Nga leximi në procesverbalin me numër ...... të dt.17.08.2019 u konstatua se i akuzuari pasi është 

ç, kyçur nga distanca, i njëjti lartë në shtyllë objektin e ka kyçur në mënyrë direkt, pa matje pa 

faturim të shpenzimit të energjisë elektrike. 

 Me leximin në pro faturën mbi dëmin e shkaktuar me nr.DPZHP....... të dt.21.08.2019 dhe në 

kalkulimin RH me ID të rastit .......... dt.20.08.2019 u konstatua se të dëmtuarës “KEDS” i është 

shkaktuar dëm material. 

Dëshmitari B. K. në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se kemi pas prej Prishtine urdhër me shkua 

me kontrollua atë njehsor, ai njehsor ndalet prej Prishtine, nëse nuk e paguan hargjimin  nalet 

prej Prishtine, na kemi shkua e kemi kontrollua njehsori ka qenë i ç kyçur, por ka qenë një kabëll 

16 u kanë një kabëll ku kanë bërë furnizimin prej asaj tabele.Me ç, rast ka qenë prezent gruaja e 

të akuzuarit dhe e kemi njoftua se rryma është e lidhur direkt jo përmes njehsorit e njëjta ka 

refuzua ta nënshkruaj procesin.     

Dëshmitari K. H. është përgjigjur se me urdhëresë të Keds-it kemi qenë te konsumatori për 

verifikimin e njehsorit elektrik ku njehsori elektrik është i vendosur në maje të shtyllës dhe i ç, 

kyçur nga distanca, së bashku me kolegun tim B. K. ku me shportë kemi konstatua konsumatori 

ka bërë anashkalimin e njehsorit elektrik dhe e ka lidhë direkt në shtyllë. 

Dëshmitari S. G. fillimisht për të akuzuarin deklaron se është i pa fajshëm se prona ku ka ndodhë 

ngjarja është e babait tim, ndërsa pas dhënies në shikim të fotove nga prokurori i shtetit  

dëshmitari përgjigjet se fotot janë pamjet dhe kabllot në shtëpinë e të akuzuarit dhe nuk ka të 

bëjë asgjë me mua.   

Nga foto dokumentacioni në shkresat e lëndës shihen dëshmitë e rastit të gjetura gjatë hetimeve 

dhe atë foto e njehsorit. 

 

4. Vlerësimi i dëshmive të dëshmitareve dhe provave materiale të paraqitura në shqyrtimin 

gjyqësor   
Nga provat e proceduara  në shqyrtimin gjyqësor,  gjykata  ka gjetur  se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e veprës penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.1 të KPK-

së. 

 

Nga leximi në në procesverbalin me numër ....... të dt.17.08.2019 pro faturën mbi dëmin e 

shkaktuar me nr.DPZHP...... të dt.21.08.2019, kalkulimin RH me ID të rastit ......... dt.21.08.2019 

u konstatua se i akuzuari është lidhur direkt jashtë njehsorit elektrik ku energjia e hargjuar në 

këtë njehsor nuk matet. 

Dëshmitë e dëshmitarët të dëgjuar në shqyrtim gjyqësor B. K. dhe K. H.   ishin pothuajse identike 

dhe të njëjtit e sqaruan në mënyrë të qartë se në prezencë të konsumatorit – të akuzuarit kanë 

konstatuar gjendjen të përshkruar si në procesverbalin me nr. ......... te dt. 17.08.2019 me 

konstatimet e sipër cekura, gjithashtu edhe dëshmia e dëshmitarit S. G.,  andaj gjykata nga këto 

dëshmi në mënyrë të saktë dhe bindëse vërtetoi faktin se i akuzuari është lidhur direkt jashtë 

njehsorit elektrik ku energjia e shpenzuar nuk matet, me ç’ rast ndërmarrjes së dëmtuar “KEDS”, 

Departamentit ligjor në Prizren i ka shkaktuar dëm material. 

Mbrojtjen e të akuzuarit se nuk e ndien veten fajtor për veprën që i ngarkohet në barrë pa i ofruar 

gjykatës asnjë argument të vetëm se pse nuk është fajtor për veprën që i ngarkohet, gjykata e 

vlerësoi plotësisht të pa qëndrueshme dhe të njëjtës nuk ia fali besimin.  

 

5.Të gjeturat e Gjykatës 
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Përfundimisht gjykata gjënë se ka prova që vërtetojnë se në veprimet e të akuzuarit formohen të 

gjitha elementet e veprës penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.1 të KPK-së. 

Kjo sepse i njëjti duke qenë plotësisht i vet dijshëm për veprimet e tij, me dashje direkt ka bërë 

lidhjen direkt, shfrytëzon energjinë elektrike në mënyrë direkt, duke anashkaluar matjen e 

energjisë jashtë njehsorit elektrik ashtu që energjia jashtë njehsorit elektrik e shpenzuar nuk 

regjistrohet, me ç’ rast ndërmarrjes së dëmtuar “KEDS”, Departamenti ligjor në Prizren i ka 

shkaktuar dëm material edhe pse e ka ditur se me sjelljen e tillë po kryen veprim të 

kundërligjshëm. I njëjti është penalisht përgjegjës dhe fajtor për veprën penale të kryer. 

Kjo gjykatë, pasi që vërtetoi se tani i akuzuari M. M. është kryes i veprës penale për të cilën 

është akuzuar dhe pasi që konstatoi se është penalisht përgjegjës, të njëjtit, duke marr në 

konsideratë dhe duke vlerësuar të gjitha rrethanat që janë në ndikim me rastin e matjes së dënimit, 

si dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale të kryer, i shqiptoi dënimin me kusht 

duke i a caktuar dënimin me burgim prej 4 (katër) muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

nëse i akuzuari në kohën e verifikimit prej një viti nuk kryen vepra tjera penale, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat 

në kuptim të dispozitave të nenit 69, 70 dhe 71 të KP-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit 

dhe lartësisë së dënimit, duke gjetur si rrethanë rënduese dashjen e të akuzuarit i cili me vetëdije 

të plotë i ka qeverisur veprimet e tij duke lidhur një kabëll direkt dhe duke e anashkaluar 

njehsorin elektrik, ndërsa si rrethana lehtësuese gjykata vlerësoi rrethanat personale dhe 

karakterin e të akuzuarit dhe moshën e të akuzuarit, andaj gjykata i shqiptoi dënimin të cekur si 

më lart, me bindje se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij dhe se me këtë 

dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jetë më i kujdesshëm dhe të përmbahet 

nga veprimet e tilla apo të ngjashme. 

Vendimi mbi kërkesën pronësoro juridike gjykata e bazoi në kuptim të nenit 463 të KPPK-së. 

Vendimin mbi shpenzimet gjyqësore dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim të nenit 

450 dhe 451 të KPP-së. 

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

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

P.nr.366/2019 të dt. 14.06.2021  
 

Bashk.Profesional                          Gjyqtari 

    Feim Bytyqi                  Qemail Suka 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të ushtrojë ankesë në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 dite nga dita e pranimit, 

ankesa dorëzohet nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 

 

 


