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P.nr.208/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

- GJYKATA THEMELORE NË MITROVICЁ-DEGA NË SKENDERAJ, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Penal me gjyqtarin e vetëm gjykues Fatos Sejdijaj dhe procesmbajtësen 

Florije Gucati, duke vendosur nё çështjen penale kundër të akuzuarit S. G. nga fsh....-Komuna 

Skenderaj, për shkak të veprës penale-Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 (tutje:KPRK), i akuzuar sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Mitrovicë-Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.2676/2019 të datës 

01.10.2019, plotësuar dhe ndryshuar në seancën e shqyrtimit gjyqësor mbajtur me datë 18.11.2022 i 

cili ishte publik, në të cilin prezent ishin prokurori i shtetit Arjan Xhema, i akuzuari S. G., si dhe 

përfaqësuesi i palës së dëmtuar KEDS–V. L., më datën 22.11.2022 e mori dhe publikisht e shpalli, 

ndërsa më datën 21.12.2022, e përpiloi këtë : 

A K T GJ Y K I M 

- I akuzuari S. G. , nga babai A. dhe nëna E., mbiemri i vajzërisë S., i lindur me datë ... në ...-Komuna 

Skenderaj, ku edhe tani jeton, me numër personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës sё Kosovës, ka të 

kryer shkollën fillore katër vite, i martuar-baba i nëntë (9) fëmijëve, pensionist, i gjendjes së dobtë 

ekonomike. 

- Ë SH T Ë  F A J T O R  - 

- SEPSE :  Në ditën e papërcaktuar deri më datën 08.03.2019 gjatë kontrollës është konstatuar se i 

njëjti ka kyçur në mënyrë ilegale një kabllo direkt në kabllo të furnizimit  (konzoll) para njehësorit, 

me këtë veprim ka anashkaluar grupin matës-njehësorin elektrik Nr..., me të cilën ka furnizuar një 

pjesë të objektit jashtë njehësorit, njësia ka verifikuar fuqinë angazhuese të aparateve të cilat ishin të 
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lidhura përmes kabllos ilegale, në këtë rast kanë konstatuar se është shkaktuar dëmi në vlerë prej 

645.02 Euro. 

-  Me kёtë ka kryer veprën penale-Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 tё 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

Andaj, gjykata nё bazë tё kësaj dispozite ligjore dhe neneve : 4, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 69 dhe 70 tё 

KPRK-sё, e lidhur me nenet 450 par.2 nënpar.2.6, 453 par.1, 463 par.1 dhe par.2 si dhe nenit 365 tё 

KPP-sё, të pandehurin :   

- E  GJ Y K O N -  

I.- Me dënim me burgim nё kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj, i cili dënim me burgim nuk do tё 

ekzekutohet nëse i akuzuari brenda periudhës verifikuese prej një (1) viti nga dita kur aktgjykimi 

tё merr formën e prerë, nuk kryen vepër tjetër penale. 

II.- Obligohet i akuzuari që t`i paguajë shpenzimet e procedurës penale dhe atë, në emër të ekspertizës 

Elektroenergjetike shumën prej 300.00 € (treqind euro), në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 

20.00 € (njëzetë euro), si dhe në emër të kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 30.00 € 

(tridhjetë euro), të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

III.- Obligohet i akuzuari që në emër të kërkesës pasurore juridike që palës së dëmtuar-Kompania 

Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike Sh.a-KEDS, t’ia kompensoj dëmin e 

shkaktuar me vepër penale dhe atë shumën prej gjashtëqind e katërdhjetë e pesë pikë zero dy (645.02) 

Euro në afat prej 15 ditësh nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë. 

- A r s y e t i m- 

- Rrjedha e çështjes – 

- Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti i Përgjithshëm në këtë gjykatë me datë 10.10.2019 

ka ngritur aktakuzën PP.II.nr.2676/2019 të datës 01.10.2019, kundër të akuzuarit S. G. nga fsh....-

Komuna Skenderaj, për shkak të veprës penale-Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me 

par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). Me aktgjykimin e kësaj gjykate P.nr.472/2019 

të datës 02.11.2021 i akuzuari i lartcekur ishte shpallur fajtor duke i përcaktuar dhe dënimin derisa me 

aktvendimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës me numër PA1.nr.426/2022 të datës 23.09.2022 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë ishte anuluar dhe kjo çështje ishte kthyer në rigjykim. Gjykata  

e shkallës së parë ka vepruar sipas vërejtjeve të dhëna në aktvendimin e sipërtheksuar të Gjykatës së 
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Apelit të Kosovës ashtu që, në rigjykim nuk administroi prova të reja, nga se nuk kishte propozime 

nga palët subjekte në procedurë penale për një gjë të tillë, por edhe sipas detyrës zyrtare gjykata ka 

vlerësuar se nuk është nevojshme nxjerrja e provave të reja për këtë çështje penale dhe në rigjykim 

vetëm i vlerësoi provat ekzistuese.  

- Gjykata në këtë çështje penale me datë 18.11.2022, e ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor, e cila ka qenë 

e hapur për publikun, në të cilin kanë prezantuar Prokurori i shtetit Arjan Xhema, i akuzuari S. G.  si 

dhe përfaqësuesi i palës së dëmtuar KEDS me autorizim me shkrim V. L.. 

Sa i përket Mbrojtësit të të akuzuarit, Av.H. J., nuk ka prezentuar në shqyrtimin gjyqësor  të datës 

18.11.2022 edhe pse në bazë të fletëkthesës së gjykatës në shkresat e lëndës Gjykata ka konstatuar se 

ishte ftuar nënyrë të rregulltë mirëpo, i njëjti me parashtresën me shkrim të datës 14.11.2022 ka 

njoftuar gjykatën se, ka tërhequr autorizimin lidhur me mbrojtjen e të akuzuarit për shkak të 

anagazhimeve dhe ngarkesës me lëndë tjera. 

- Gjykata të akuzuarin e ka njoftuar me tё drejtat e tij procedurale nga neni 323 tё KPP-sё. I njëjti ka 

deklaruar se i ka kuptuar tё drejtat e tij procedurale dhe se në këtë çështje penale ka theksuar se 

mbrojtjen do ta paraqesë vetë. 

Po ashtu, gjykata nё kёtё shqyrtim gjyqësor dhe përfaqësuesein e palës sё dëmtuar e ka njoftuar me tё 

drejtat e tyre. I njëjti ka deklaruar se i ka kuptuar tё drejtat e tyre dhe e ka parashtruar  kërkesën pasurore 

juridike në vlerë prej 645.02 Euro, duke shtuar se lartësia e dëmit mbështetet nga provat në teren dhe 

përllogaritjes së bërë pas evidentimit të situatës reale të cilat janë gjetur të ekonomia familjare dhe se 

përllogaritja është bërë konform procedurës për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të 

paautorizuar të energjisë elektrike  miratuar ngë ZRRE-ja përcaktuar në neni 14 dhe e gjithë kjo 

përllogaritje bazohet në fuqinë e pajisjeve shtëpiake të identifikuara tek konsumatori në shtëpi.   

- Fjala përfundimtare e palëve – 

- Prokurori i shtetit nё shqyrtimin gjyqësor mbajtur me datë 18.11.2022 në fjalën e tij përfundimtare 

deklaroi se, mbetet në tërësi pranë fjalës përfundimtare të dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të 

datës 22.10.2021 i cili ndër të tjera, fillimisht kishte bërë plotësimin dhe ndryshimin e dispozitivit të 

aktakuzës sa i përket kohës së kryerjes së veprës penale dhe atë :  datës 04.03.2019, e që duhet të jetë 

datës 08.03.2019 si dhe në pjesën tekstuale të përshkrimit faktik të veprës penale në vend të fjalës : 

“...në shtyllën elektrike ku kishte vendosur kabllo shtesë”...-duhet të jetë : “Ka kyçur në mënyrë ilegale 

një kabllo direkt në kabllo të furnizimit  (konzoll) para njehësorit ashtu që, pjesën tjetër të dispozitvit 

ka theksuar se mbetet e pandryshuar. Më pas kishte deklaruar se, mbetet në tërësi pranë aktakuzës së 
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ngritur ndaj të akuzuarit për veprën penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 

të KPRK-së me arysetimin se, gjendja faktike u vërtetua dhe konstatua nga procesverbali i KEDS-it 

datës 08.03.2019, fotodokumentacioni në shkresat e lëndës ku zyrtarët e autorizuar të KEDS-it kanë 

shkuar në shtëpinë e të akuzuarit duke hasur në keqpërdorim-një kabllo të paautorizuar e cila ka qenë 

e lidhur para njehësorit me ç’rast ka shpenzuar energji elektrike jashtë njehësorit elektrik, e cila gjendje 

faktike u vërtetua po ashtu nga këta zyrtarë të KEDS-it Nj. G. dhe N. G. dëgjuar si dëshmitar ashtu që 

nga të gjitha këto, i propozoi gjykatës që të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe të dënojë sipas ligjit si dhe 

të merrë parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese ndaj tij.  

- Pëfaqësuesi i të dëmtuarës nё shqyrtimin gjyqësor mbajtur me datë 18.11.2022 në fjalën 

përfundimtare deklaroi se, mbetet në tërësi pranë fjalës përfundimtare të dhënë në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor të datës 22.10.2021 në të cilën ka theksuar se e mbështetë në tërësi fjalën përfundimtare të 

prokorurorit të shtetit duke shtuar që, gjykata t’ia falë besimin provave dhe dëshmive të dëshmtarëve 

se i akuzuari ka kryer veprën penale e cila vihet në barrë dhe me atë i ka shkaktuar dëm KEDS-it në 

vlerë 645.02 Euro dhe të njëjtën kërkoi nga gjykata që të obligojë në kompenzimin e tij. 

- I akuzuari nё shqyrtimin gjyqësor mbajtur me datë 18.11.2022 në fjalën përfundimtare deklaroi se, 

mbetet në tërësi pranë fjalës përfundimtare të Mbrojtësit të tij dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor 

të datës 22.10.2021 në të cilën ka theksuar se, në këtë çështje penale me asnjë provë nuk është vërtetuar 

se i mbrojturi im me datë 04.03.2019 në shtëpinë e tij ka kyçur në mënyërë ilegale një kabllo direkte 

në kabllon e furnizimit-konsoll para njehësorit, ashtu që punëtorët e KEDS-it e kanë vënë në lajthim 

duke i thënë që ta nënshkruajë i cili proces ka qenë blanko sipas deklaratës së tij, i njëjti është i moshës 

së shtyer 80 vjeçar ashtu që, kërkoi që procesverbalit të datës 08.03.2019 dhe deklaratë së dëshmitarëve 

të KEDS-it N. G. dhe Nj. G. të mos ua falë besimin meqë të njëjtit nuk kanë pasur përgatitje 

profesionale për të konstatuar një gjë të tillë. Ka shtuar se, gjendjen faktike e ka vërtetuar eksperti e 

elektroenergjetikës me ekspertizën e datës 22.03.2021 i cili në mnëyrë profesionale ka dhënë 

mendimin dhe konstatimin në faqen nr.46 të saj, pas daljes së tij në vendin e ngjarjes se, asnjë kabëll 

nuk ka qenë e kyçur në mënyrë ilegale jashtë njehësorit elektrik dhe kërkoi që kësaj ekspertize si dhe 

deklartaë së të akuzuarit t’ia falë besimin andaj, i propozoi gjykatës që në kuptim të nenit 364 par.1 

nënpar.1.3 të KPP-së ndaj të mbrojturit të tij të merrë aktgjykim lirues pasiqë nuk është provuar se i 

njëjti ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.   

- Provat e administruara – 

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

ka dëgjuar në cilësinë e dëshmitarëve zyrtarët e Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me 
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Energji Elektrike (KEDS) N. G. dhe Nj. G. si dhe ka administruar provat materiale si në vijim : 

Procesverbalin e KEDS-it Nr... të datës 08.03.2019, Kalkulimin RH të KEDS-it Nr... të datës 

03.04.2019, Faturën e KEDS-it DMIHP ... të datës 03.04.2019, Ekspertizën elektroenergjetike të datës 

22.03.2021 punuar nga Ma.Sc.A. M. si dhe ёshtё bёrë vështrim nё foto dokumentacionin e shkresave 

tjera të lëndës.     

- Gjykata sipas propozimit të prokurorit të shtetit, me të cilin u pajtuan i akuzuari dhe përfaqësuesi i të 

dëmtuarës, në kuptim të nenit 338 par.1, nënpar.1.3 të KPP-së ka lexuar proceverbalet mbi dëshminë 

e dëshmitarëve N. G. dhe Nj. G. të dhëna në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 22.02.2021 si dhe 

të Ekspertit të Elektro energjetikës A. M. dhënë në shqyrtimin gjyqësor të datës 27.05.2021, pasi që të 

njëjtit shprehimisht deklaruan se nuk kishin pyetje tjera për dëshmitarët dhe ekspertin.  

- Dëshmitari N. G. zyrtar i KEDS-it, në dëshminë e tij të dhënë në procesverbalin e seancës së 

shqyrtimit gjyqësor të datës 22.02.2021, lexuar në kuptim të nenit 338 par.1, nënpar.1.3 të KPP-së në 

shqyrtimin gjyqësor të datës 18.11.2022, mes tjerash ka deklaruar se, më datën 08.03.2019 kemi qenë 

për kontroll tek konsumatori S. G.  së bashku me ekipen e kolegëve të mi Nj. G., Xh. M. dhe F. S., 

kemi hyrë brenda në oborr dhe kemi shkuar direkt tek njehësori elektrik i shtëpisë, kemi shkyçur të 

njëjtin dhe kemi bërë kontrollen e burimeve tjera jashtë njehësorit atëherë kemi hasur në një burim 

tjetër që ka furnizuar jo tërë objektin por një pjesë të ndihmëse-shtesë të shtëpisë (shupë). Ka shtuar 

se, kanë konstatuar aparatet e gjetura në këtë pjesë të shtëpisë evidentuar si në procesverbalin e datës 

08.03.2019, këto pajisje kanë qenë të kyçura në prizma (shtikera) por që nuk i kujtohej saktë sa prej 

këtyre prizmave ka poseduar objekti ndhmës i shtëpisë pasiqë të njëjtit kanë bërë matjen e energjisë 

elektrike vetëm të asaj pjese ku ka qenë ilegal dhe në fund ka shtuar se procesvrablin e kemi përpiluar, 

e kemi njoftuar konsumatorin e më pas e ka nënshkruar i njëjti. 

- Dëshmitari Nj. G. zyrtar i KEDS-it, në dëshminë e tij të dhënë në procesverbalin e seancës së 

shqyrtimit gjyqësor të datës 22.02.2021 lexuar në kuptim të nenit 338 par.1, nënpar.1.3 të KPP-së në 

shqyrtimin gjyqësor të datës 18.11.2022, mes tjerash ka deklaruar se, më datën 08.03.2019 kemi qenë 

për kontroll në fshatin ... në shtëpinë e konsumatorit S. G., kemi hequrë daljet e njehësorit të cilat bëjnë 

matjen e energjisë elektrike e pas kësaj kemi hasur në keqpërdorim ku një pjesë e objektit ndihmës të 

shtëpisë kishte energji elektrike jashtë njehësorit, më pas kemi bërë matjen me instrument si dhe fuqinë 

e pajisjeve në objektin ndihmës që më sa i kujtohej ka qenë një shporet elektrik, një mulli misri, 

kompresor i ajrit, pompë uji dhe tjerat të cekura si në procesverbal dhe se për testim i kemi provuar 

shporetin elektrik, kompresorin e ajrit dhe mullirin e misrit të cilat kanë qenë funksionale. Ka shtuar 

se në këtë objekt ndihmës të shtëpisë ka pasur diku 5-6 prizma (shtikera) ndërsa, motori i ujit ka qenë 
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i vendosur në prizmë me sitem të jashtëm në fund ka theksuar se pas përfundimit të këtij procesi, si 

çdo konsumator tjetër e kemi njoftuar dhe këtë lidhur me hartimin e procesverbalit si dhe parregullsitë 

e gjetura e pastaj i njëjti e ka nënshkruar. 

- Gjykata në cilësi të provës materiale ka nxjerrë Ekspertizën nga lëmia e Elektroenergjetikës 

punuar nga Ma.Sc.A. M.-Ekspert i Elektroenergjetikës i cili e ka dhënë mendimin dhe konstatimin 

e tij profesional me shkrim punuar me datë 22.03.2021 po ashtu, të njëjtin e ka dëgjuar në cilësinë e 

ekspertit të kësaj fushe si në procesverbalin e seancës së shqyrtimit gjyqësor të datës 27.05.2021, e që 

e njëjta po ashtu është lexuar në kuptim të nenit 338 par.1, nënpar.1.3 të KPP-së në shqyrtimin gjyqësor 

të datës 18.11.2022, i cili mes tjerash ka deklaruar se, përpilimin e kësaj ekspertize e ka bazuar në të 

gjitha shkresat e lëndës si dhe provat me rastin e ekspertimit dhe daljes në vendin e ngjarjes me datë 

13.03.2021, ka  hulumtuar kabllot ilegale të kyçura në konzollë siç aludohet nga KEDS si dhe pas 

verifikimit të të gjitha pajisjeve elektrike, matjeve dhe shqyrtimeve të tyre të cilat në procesverbal 

KEDS i ka evidentuar, kam dhënë konstatimin se nga të gjitha ato pajisje  elektrike  vetëm dy prej tyre 

kanqe funksionale  dhe atë : kosa e barit si dhe mulliri elektrik për misër ndërsa, lidhur me këtë kam 

bërë dhe kalkulimin e shpenzimeve të tyre për periudhën gjashtë mujore duke e dëshmuar tërë këtë 

dhe me foto në vendin e ngjarjes. Ka shtuar, se ditën e ekspertimit nuk ka hasur në asnjë kabllo të 

kyçur në shtyllë elektrike, por lidhur me të njëjtën ka konstatuar se kablloja furnizon lokalin përcjellës 

(shupën), që ishte e kyçur përmes një kablloje e cila shkon direkt në njehësorin elektrik-siguresat 

elektrike e që nënkputon se ishte e lidhur direkt me njehësorin elektrik, ashtu siç shihen në faqen numër 

41 të ekspertizës fotoja numër 11 ku shihet qartë një gjë e tillë, e cila dëshmohet dhe nga fotoja e 

realizuar nga ekipi kontrollues i KEDS-it në faqen numër 10 të lëndës e cila është identike me foton 

time të realizuar. Më tej ka theksuar se, edhepse kjo çështje ka ndodhur dy vite më parë, mund të 

ndodhë të ndërrohen apo humbin gjurmët mirëpo, në rastin konkret nuk ka ndodhur pasi që bazuar në 

fotot e realizuara nga KEDS dhe gjendja faktike e këtyre pajisjeve në shupë dëshmon se është po e 

nëjta gjendje, ndërsa pajisjet e regjistruara nga ekipi kontrollues i KEDS-it si në procesverbalin e tyre 

të datës 08.03.2019, nuk kanë qenë në përputhje me këtë gjendje faktike meqë në numrin rendor 2 të 

tyre ka shënuar “thithëse elektrike”  që në atë hapësirë nuk ekziston fare e nëjta, por kemi të bëjmë 

me kosë të barit dhe fuqia e saj është 500 Ë, ndërsa KEDS për të ka dhënë fuqinë 1800Ë, po ashtu në 

numrin 3 të procesverbalit të KEDS-it është evidentuar “nxemëse elektrike” me fuqinë 2x3000 

Ë=6000 Ë, e që kjo në fakt ka fuqinë 1600 Ë, tutje në foton numër 37 të ekspertizës time-të numri 

rendor 5 i procesverbalit të KEDS-it evidentohet “Friz” e që është evidentuar gabimsiht sepse këtu ka 

të bëjë me “Frigorifer”, pastaj në fotot e realizuara nga KEDS në numrin rendor 6 është shënuar 

motor i ujit 1100 Ë, ndërsa kjo pajisje ka fuqinë 800 Ë.  
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- Pas administrimit të provave, i akuzuari u njoftua me të drejtat e tij nga neni 323 par.2 i KPP-sё, në 

cilësinë e palës së akuzuar në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datë 18.11.2022, ashtu që mes tjerash 

deklaroi se, edhe më tej e ndien veten të pafajshëm lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet. 

Ndërsa në mbrojtjen e tij dhënë në shqyrtimin gjyqësor të datës 22.10.2021 ka theksuar se ndaj tij është 

bërë e padrejtë pasiqë, është 80 vjeçar dhe askush nuk e ka prekur energjinë elektrike ndërsa, katër 

zyrtarë të KEDS-it  kanë ardhur për të më kontrolluar ku njëri prej tyre ka qëndruar në veturë, e kanë 

kryer kontrollën duke më thënë se gjithçka është në rregull dhe më kanë ofruar për nënshkrim një letër 

e cila ka qenë e thatë dhe ska pasur asgjë tjetër. 

- Vlerësimi i gjykatës – 

- Gjykata pas vlerësimit të pretendimeve të palëve, leximit të deklaratave të dëshmitarëve, ekspertit të 

elektroenergjetikës dhe administrimit të provave materiale të lartë cekura, me kujdes dhe me 

ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku nga të cilat gjykata ka vërtetuar 

gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij akgjykimi. 

- Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe deri në fjalën përfundimtare vërtetoi se nuk ishte kontestues 

fakti se ditën kritike më datë 08.03.2019, ekipi i KEDS-it në përbërje me N. G., Nj. G., Xh. M. dhe F. 

S. kishin shkuar në shtëpinë e të akuzuarit, për të kontrolluar për mënyrën e përdorimit të energjisë 

elektrike, me ç’rast kanë përpiluar procesverbalin e vendit të ngjarjes Nr... i datës 08.03.2019 në 

prezencën e të akuzuarit, e që është konstatuar me vetë nënshkrimin e tij. 

 - Po ashtu, nuk ishte kontestues fakti se njehësori elektrik ishte i regjistruar në emër të të akuzuarit 

dhe se e shfrytëzonte energjinë elektrike i njëjti, pasi që konstatohet nga procesverbali Nr... i datës 

08.03.2019.  

 - Kontestuese në këtë çështje penale ishte fakti nëse i akuzuari e kishte shfrytëzuar energjinë elektrike 

duke u kyçur drejtpërdrejtë në rrjetin elektrik përkatësisht, në kabllon e furnizimit (konzollë) në 

mënyrë ilegale duke anashkaluar njehësorin elektrik dhe atë jashtë pikës matëse dhe dëmin a ia ka 

shkaktuar të dëmtuarës KEDS nga pajisjet e regjistruara dhe evidentuara si në procesverbalin  Nr... të 

datës 08.03.2019 në vlerën prej 645.02 Euro. 

- Gjykata nga dëshmia e dëshmitarëve N. G. dhe Nj. G., e vërtetoi faktin se të njëjtit me datën 

08.03.2019 kanë qenë në kontroll në shtëpinë e të akuzuarit së bashku me kolegët tjerë Xh. M. dhe F. 

S. dhe kanë konstatuar se i njëjti është kyçur direkt me një kabllo ku gjendet njehësori elektrik dhe atë 

në mënyrë ilegale duke bërë anashkalimin e njehësorit elektrik jashtë pikës matëse të tij dhe në këtë 

mënyrë ka furnizuar me energji elektrike objektin përcjellës të shtëpisë (shupës), të cilët më pastaj 
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kanë realizuar foto të kësaj gjendje dhe më pas kanë përpiluar dhe nënshkruar procesverbalin e vendit 

të ngjarjes. 

- Nga Procesverbali i KEDS-i me Nr... i datës 08.03.2019, gjykata e vërtetoi faktin se po me këtë datë, 

zyrtarët e KEDS-it në përbërje N. G., Nj. G., Xh. M. dhe F. S. kanë qenё pёr kontroll në shtëpinë e të 

akuzuarit në ...-Komuna Skenderaj, dhe gjatë kontrollimit kanë vërejtur se furnizimi me energji 

elektrike ka qenë jo i rregulltë pasi që, i njëjti kishte bërë ndërhyrje ilegale të paautorizuar ku ka kyçur 

një kabllo ilegale direkt në kabllo të furnizimit (konzollë) para njehësorit elektrik duke anashkaluar 

njehësorin elektrik ashtu që, ka furnizuar me energji elektrike objektin përcjellës të shtëpisë (shupës) 

së bashku me pajisjet e përcaktuara si në këtë procesvrbal dhe i njëjti pa asnjë vërejtje ishte nënshkruar 

nga zyrtarët e autorizuar të KEDS-it si dhe nga vetë i akuzuari. 

 - Nga Raportimi i kalkulimit RH me numër të rastit ... të datës 03.04.2019 si dhe fatura Nr.DMIHP... 

të datës 03.04.2019 në emër të të akuzuarit, vërtetohet shuma e tërësishme e borgjit prej 645.02 Euro 

në dëm të të dëmtuarës Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike 

Sh.a.KEDS. 

- Nga fotografitë tё cilat gjenden në shkresat e lëndës e që gjithsejë janë gjashtë (6) foto të realizuara 

nga ekipa kontrolluese e KEDS-it, shihet se i akuzuari është kyçur me një kabëll drejtëpërdrejtë në një 

kabllo ilegale direkt në kabllo të furnizimit (konzollë) para njehësorit elektrik duke anashkaluar 

njehësorin elektrik ashtu që, ka furnizuar me energji elektrike objektin përcjellës të shtëpisë (shupës). 

- Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara, në këtë çështje penale u vërtetua 

se me veprimet inkriminuese të të akuzuarit përmbushen të gjitha elementet e veprës penale-Vjedhja 

e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 të KPRK-së, ngase i njëjti në ditën e papërcaktuar 

deri më datën 08.03.2019 gjatë kontrollës është konstatuar se i njëjti ka kyçur në mënyrë ilegale një 

kabllo direkt në kabllo të furnizimit  (konzoll) para njehësorit, me këtë veprim ka anashkaluar grupin 

matës-njehësorin elektrik Nr..., me të cilën ka furnizuar një pjesë të objektit jashtë njehësorit, ku njësia 

ka verifikuar fuqinë angazhuese të aparateve të cilat ishin të lidhura përmes kabllos ilegale me të cilat 

veprime të dëmtuarës i ka shkaktuar dëm material në lartësi prej 645.02 Euro, për çka gjykata të 

akuzuarin në aspektin penalo-juridik e shpalli penalisht fajtor dhe i shqiptoj dënimin si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi.   

- Gjykata nё kuptim të nenit 361 par. 1 dhe 2 tё KPP-së aktgjykimin për tё akuzuarin, e bazoi në faktet 

dhe në provat e administruara në shqyrtim gjyqësor tё cilat  prova i vlerësoi me ndërgjegje një nga një 

dhe në lidhje me provat e tjera dhe në bazë tё vlerësimit tё tillë erdhi në përfundim për fajësinë e tё 
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akuzuarit, e me rastin e vendosjes në kёtё çështje penale sidomos u bazua në dëshminë e dëshmitarëve-

zyrtarëve të KEDS-it  N. G. dhe Nj. G. dhe në provat materiale tё cilat gjenden në shkresat e lendes 

siç ishin : Procesverbali i KEDS-it Nr... i datës 08.03.2019, Kalkulimi RH i KEDS-it Nr... i datës 

03.04.2019, Fatura DMIHP ... e datës 03.04.2019,  si dhe ёshtё bёrë vështrim nё fotodokumentacionin 

e shkresave tjera të lëndës.      

- Dëshmisë sё dëshmitarëve N. G. dhe Nj. G.-zyrtarë të KEDS-it, me rastin e vendosjes në kёtё 

çështje penale gjykata ua fali besimin e plotë ngase këto dëshmi kishin përputhje dhe ishin identike 

pёr faktet kryesore e po ashtu, ishin në përputhje edhe me provat materiale siç ishin Procesverbali i 

KEDS-it Nr... i datës 08.03.2019, Kalkulimi RH i KEDS-it Nr... i datës 03.04.2019, Fatura DMIHP ... 

e datës 03.04.2019 dhe me fotografitë e bëra në vendin e ngjarjes nga tё cilat prova, Gjykata konstatoj 

faktin se i akuzuari nga dita e papërcaktuar e  deri më datën 08.03.2019 gjatë kontrollës nga zyrtarët e 

autorizuar të KEDS-it i njëjti kishte kyçur në mënyrë ilegale një kabllo-direkt në kabllo të furnizimit  

(konzoll) para njehësorit dhe me këtë veprim ka anashkaluar grupin matës-njehësorin elektrik Nr..., 

me të cilën ka furnizuar një pjesë të objektit jashtë njehësorit. 

- Gjykata me rastin e vendosjes në kёtё çështje penale ekspertizës së lartëpërmendur nga lëmia e 

Elektroenergjetikës punuar nga Ma.Sc.A. M. me datë 22.03.2021 si dhe deklarimeve të tij dhënë në 

shqyrtim gjyqësor të datës 27.05.2021, lexuar në shqyrtimin gjyqësor të datës 18.11.2022, nuk ia fali 

besimin ngase, me të drejtë ashtu siç ka konstatuar Gjykata e Apelit të Kosovës në Aktvendimin e saj 

PA1.nr.426/2022 të datës 23.09.2022,  eksperti në fjalë nuk ka pasur autorizim që të dalë në vendin e 

njarjes, të vërtetojë gjendjen faktike, se nuk është dëshmitar i vendit të ngjarjes pra, nuk mund të 

konstatojë faktin se i akuzuari a e ka larguar kabllon e gjetur nga zyrtarët e autorizuar të KEDS-it apo 

jo, po ashtu nuk mund të jap mendim lidhur me numrin e pajisjeve elektrike dhe fuqinë e shpenzimit 

të energjisë elektrike, se ato pajisjke elektrike a kanë qenë funksionale apo jo, kjo për faktin se ato 

pajisje elektrike me atë fuqi të shpenzimit të enrgjisë elektrike i kanë konstatuar zyrtarët e autorizuar 

të KEDS-it në procesverbalin e përpiluar në vendin e ngjarjes të datës 03.08.2019, i cili procesverbal 

është nënshkruar nga vetë i akuzuari pa asnjë vërejtje, ngase këto rrethana së paku nuk janë kontetsuar 

edhe nga vetë i akuzuari, deri sa i njëjti e ka nënshkruar proceverbalin e përpiluar në vendin e ngjarjes, 

pa asnjë vërejtje, qoftë lidhur me kabllon qoftë lidhur me pajisjet e konstatuara elektrike dhe 

funksonimin e tyre. Nga të gjitha këto, gjykata për më tepër ka gjetur se ekspertiza në fjalë nuk i 

përmbante elementet e nevojshme për shkak se eksperti me rastin e punimit të saj kishte tejkaluar 

autorizimet dhe detyrat e përcaktuara si në Urdhëresën e kësaj gjykate P.nr.472/2019 datë 05.03.2021 

ngase, detyra kryesore e ekspertit ka qenë të japë mendim dhe konstatim lidhur me kalkulimi e 

energjisë elektrike të shpenzuar në bazë të pajisjeve elektrike përcaktuar si në procesverbalin e KEDS-
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it Nr.... të datës 08.03.2019, përveç kësaj e njëjta ekspertizë ishte në kundërshtim të plotë dhe me me 

provat materiale siç ishin Procesverbali i KEDS-it Nr... i datës 08.03.2019, Kalkulimi RH i KEDS-it 

Nr... i datës 03.04.2019, Fatura DMIHP ... e datës 03.04.2019 dhe me fotografitë e bëra në vendin e 

ngjarjes nga zyrtarët e KEDS-it. 

- Duke vepruar sipas udhëzimeve të Gjykatës së Apelit të Kosovës të dhëna në aktvendimin e saj me 

numër PA1.nr.426/2022 të datës 23.09.2022 dhe me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të 

gjendjes faktike, gjykata në shqyrtimin gjyqësor i ka njoftuar palët në procedurë nëse kanë propozime 

për nxjerrjen e ndonjë prove me theks të veçantë angazhimin e ndonjë eksperti tjetër përkatës nga 

lëmia e elektroenergjetikës për të vlerësuar dhe përcaktuar lartësinë e dëmit apo dëgjimin e ndonjë 

dëshmitari, mirëpo të nëjtit në mënyrë të qartë kanë deklaruar se nuk kanë propozim për 

nxjerrjen e ndonjë prove nga lëmia e elektroenergjetikës lidhur me konstatimin e gjendjes 

faktike ashtu që, gjykata ka vazhduar me këtë çështje penale dhe ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.    

- Gjykata nuk ka pranuar mbrojtjen e të akuzuarit, lidhur me pretendimet e tij se zyrtarët e KEDS-it të 

akuzuarin e kanë vënë në lajthim me rastin e nënshkrimit të procesverbalit të tyre duke i thënë se 

gjithçka është në rregull, se këta punëtorë nuk kanë pasur përgatitje të duhur profesionale për të 

konstatuar se a ka pasur kyçje ilegale apo jo, pasi që një mbrojtje e tillë gjykata ka vlerësuar se është 

në kundërshtim të plotë me dëshmitë e dëshmitarëve–zyrtarëve  kontrollues të KEDS-it N. G. dhe Nj. 

G. pastaj, procesverbalit të përpiluar dhe nënshkruar nga vetë këta zyrtarë si dhe personalisht nga i 

akuzuari, kjo për faktin se i akuzuari dhe Mbrojtësi i tij përgjatë shqyrtimit gjyqësor e deri në fjalën 

përfundimtare me asnjë provë bindëse nuk arritën të provojnë të kundërtën, për çka gjykata pas 

vlerësimit të pretendimeve të palëve, dëgjimit të dëshmitarëve dhe administrimit të provave materiale 

të lartë cekura, me kujdes dhe me ndërgjegje në këtë çështje penale ka çmuar çdo provë veç e veç dhe 

të gjitha ato së bashku nga të cilat gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij 

akgjykimi. 

- Si përfundim, Gjykata nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor ka vërtetuar përtej çdo 

dyshimi se i akuzuari ka kryer veprën penale-Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 

të KPRK-sё. 

- Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit – 

- Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i mori parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese 

dhe rënduese të parapara në nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, e në rastin konkret për të akuzuarin si 
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rrethanë lehtësuese mori rrethanat e tij personale se i njëjti është i moshës së shtyer-tetëdhjetë e një 

(81) vjeçar, prind-baba i nëntë (9) fëmijëve, pensionist i Republikës së Kosovës, se i njëjti ka treguar 

sjellje të mira dhe paraqitje serioze në gjykatë në raport me gjykatën dhe palët ndërsa, si rrethanë 

rënduese në rastin konkret gjykata gjeti shkallën e lartë të dashjes dhe të përgjegjësisë penale së të 

akuzuarit ngase, i njëjti me dashje ishte kyçur drejtpërdrejtë jashtë njehësorit elektrik dhe atë para tij 

në kabllon e furnizimit dhe jashtë pikës matëse si dhe faktin se veprat penale të kësaj natyre janë në 

rritje e sipër. 

- Sipas bindjes së gjykatës, dënimi 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 

përgjegjësisë së të pandehurit. 

- Andaj, gjykata duke u bazuar në rrethanat e cekura si më lartë të akuzuarit i shqiptojë dënimin si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se ky dënim është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë 

shoqërore të veprës së kryer penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të tij dhe se me një dënim të 

tillë do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 të KPRK-së, që të parandalojë kryerësin nga 

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

nga kryerja e veprave të tilla penale, të bëjë kompensimin e viktimave ose të komunitetit  për humbjet 

ose dëmet  e shkaktuara nga vepra penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen 

e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

- Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe kërkesën pasurore juridike – 

- Vendimin për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor, gjykata 

e mori duke u bazuar në nenet 450 par.1 dhe 2, nenin 451 dhe nenin 453 par. 1 të KPP-së, ndërsa 

vendimin për kompensimin e viktimave të krimit gjykata e mori në bazë të nenit 39 par.3 pika 3.1 të 

Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

- Gjykata ka vendosur si në pikën -III-të dispozitvit të këtij aktgjykimi ashtu që, gjendjen faktike lidhur 

me lartësinë e dëmit shkaktuar të dëmtuarës KEDS, para se gjithash e ka vërtetuar në bazë të Kalkulimit 

të sektorit të rikthimit të humbjeve të KEDS-it RH Nr... të datës 03.04.2019 dhe Faturës DMIHP ... e 

datës 03.04.2019 të cilat ishin të ndërlidhura me Procesverbalin e vendit të ngjarjes përpiluar nga 

zyrtarët e autorizuar të KEDS-it Nr... të datës 08.03.2019, pasi që një përllogaritje e tillë ishte bërë 

konform procedurës për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë 

elektrike miratuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë Elektrike (ZRRE) përcaktuar në nenin 14, e 

cila përllogaritje është bazuar në fuqinë e pajisjeve shtëpiake të identifikuara tek konsumatori. Përveç 
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kësaj, të njëjtat nuk janë kontestuar edhe nga vetë i akuzuari, deri sa i njëjti e ka nënshkruar 

proceverbalin e përpiluar në vendin e ngjarjes, pa asnjë vërejtje, qoftë lidhur me kabllon qoftë lidhur 

me pajisjet e konstatuara elektrike dhe funksonimin e tyre. 

Prandaj, bazuar në arsyet dhe rrethanat e sipërtheksuara e duke pasur parasysh se në dispozitivin e 

aktakuzës është cekurë vlera e dëmit, gjykata konform nenit 463 par.1 dhe 2 të KPP-së ka obliguar të 

akuzuarin që të dëmtuarës KEDS t’ia kompensoj dëmin e shkaktuar në shumë prej gjashtëqind e 

katërdhjetë e pesë pikë zero dy (645.02) Euro, në afat prej 15 ditësh nga dita kur ky aktgjykim të merr 

formën e prerë. 

- Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 365 të KPP-së u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICЁ-DEGA NË SKENDERAJ 

- Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Penal 

P.nr.208/2022 me datë 21.12.2021. 

Procesmbajtësja,                                                                                         Gjyqtari i vetëm gjykues, 

  Florije Gucati                                                                                                      Fatos Sejdijaj 

______________                                                                                                ________________ 

- KËSHILLË JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit 

në Prishtinë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e pranimit të tij. Ankesa dorëzohet përmes 

kësaj Gjykate në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 


