
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË  - DEGA E GJYKATËS VUSHTRRI 
 

 

1 (10)  

   
2
0
1
9
:1
2
5
2
3
0

 

Numri i lëndës: 2019:125229 

Datë: 02.11.2022 

Numri i dokumentit:     03601065 

P.nr.584/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI - Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, me bashkëpunëtoren 

profesionale Diellza Zeqiri Latifi, në çështjen penale kundër të pandehurit E. A. nga fshati B. 

Komuna e V. për shkak të veprës penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 314, par.1 të KPRK-së, 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - Departamentit të Përgjithshëm PP-

II.nr.3558/18 e datës 18.10.2018, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor publik të mbajtur me 

datë 28.10.2022, në të cilin ishin të pranishëm Prokurori i Shtetit Jovo Radovic, i pandehuri E. 

A. dhe përfaqësuesi i  palës së dëmtuar KEDS –V. L. më dt.28.10.2022 mori dhe publikisht 

shpalli, ndërsa me datë 02.11.2022 përpiloi këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

I PANDEHURI: E. A. nga i ati M. e ëma Sh. e vajzërisë Ç. i lindur më datë ... në fshatin B. 

Komuna e V. ku edhe jeton, me numër personal ..., ka të kryer shkollën e mesme, pronar i 

fabrikës “BE-C.”, i martuar, prind i tre fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, më parë i pa 

gjykuar, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës. 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE: Nga periudha e pa përcaktuar deri më dt.16.11.2017 në objektin e kompanisë N.T.P. 

“BE C.” me seli në V.pronar i të cilës është, ka shpenzuar energjinë elektrike në mënyrë të 

paautorizuar, ashtu që përmes dy kabllove është kyçur drejtpërdrejtë në rrjetin elektrik duke 

mos e regjistruar energjinë e shpenzuar elektrike përmes njehsorit, ashtu që pa autorizimin e 

furnizuesit ka shfrytëzuar dhe përfituar në shumë të pa përcaktuar, duke e dëmtuar 

Ndërmarrjen Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike, 

- Me këtë ka kryer veprën penale Vjedhja e shërbimeve publike nga neni 314, par.1 

të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata konform dispozitave të neneve 4, 7, 17, 21, 38, 39, 40, 43, 69, 70 dhe nenit 314 

par.1 të KPRK-së, si dhe nenit 365, 450 dhe 463 të KPPK-së, e 

 

                    GJ Y K O N 
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Të pandehurit: E. A. i shqipton DËNIM MË GJOBË në shumë prej pesëqind euro (500.00€), i 

cili do të ekzekutohet brenda afatit prej 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në rast 

se i akuzuari refuzon të paguajë këtë dënim me gjobë, atëherë ky dënim me gjobë do të 

shndërrohet në dënim me burg, duke i caktuar të akuzuarit për çdo njëzet (20) euro të dënimit 

me gjobë, nga një (1) ditë burgim. 

 

E DËMTUARA KEDS për realizimin e kërkesës pasurore-juridike lidhur me këtë çështje 

penale udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

DETYROHET i pandehuri që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguajë shumën             

prej tridhjetë euro (30€), si dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej tridhjetë 

euro  (30€), të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij 

aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

A r s y e t i m 

 

Pjesa hyrëse e aktgjykimit – historiku procedural 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur aktakuzë PP-

II.nr.3558/18 e datës 18.10.2018, kundër të pandehurit E.A. nga fshati B. Komuna e V.për 

shkak të veprës penale Vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-së, ndërsa që 

më dt.27.08.2021 e njëjta ka paraqitur plotësim të aktakuzës, duke e kualifikuar veprën penale 

me Kodin e ri Penal, i cili është aktualisht në fuqi, në Vjedhja e shërbimeve nga neni 314, par. 

1 i KPRK-së, me kërkesë për dhënien e Urdhrit Ndëshkimor. 

Gjyqtari i vetëm gjykues këtë lëndë e ka pranuar me datë 24.08.2021 nga gjyqtari paraprak i 

pensionuar dhe më pas, lidhur me kërkesën e prokurorit të shtetit për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor, jashtë seancës së shqyrtimit gjyqësor, ka nxjerrë aktgjykimin/urdhër ndëshkimor 

P.nr. 584/2018, të datës 31.08.2021, me të cilin të pandehurin e shpall fajtor dhe i ka shqiptuar 

dënim me gjobë të shumën prej 1,000 euro. 

I pandehuri brenda afatit ligjor, respektivisht me dt.15.09.2021, ka parashtruar kundërshtim 

me shkrim kundër aktgjykimit për dhënien e urdhrit ndëshkimor. 

Gjyqtari i vetëm gjykues pasi që më parë vërtetoi se kundërshtimi kundër aktgjykimit për 

dhënien e urdhrit ndëshkimor është parashtruar brenda afatit ligjor, në kuptim të nenit 496 par. 

4 të KPPRK-së ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor, ku pas leximit të 

aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit, në kuptim të nenit 325 par.1 të KPPK-së, gjyqtari i 

vetëm gjykues pasi bindet se i pandehuri e kupton aktakuzën, të njëjtit i ofron mundësinë e 

deklarimit rreth fajësisë, ashtu që i pandehuri deklaron se nuk e ndien veten fajtor për veprën 

penale, e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës së prokurorisë. Andaj, gjyqtari vazhdon me 

rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor. 

 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 
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Prokurori i shtetit, në fjalën hyrëse, gjatë shqyrtimit gjyqësor, si dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se: Duke u bazuar në provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës pa dyshim do të 

vërtetohet se i pandehuri ka kryer veprën penale e cila i bie në barrë, ashtu që kjo do të vërtetohet 

nga dëgjimi i dëshmitarëve B. G. A.B. dhe A.L. dhe në bazë të procesverbaleve të cilët i kanë 

përpiluar kontrollorët me nr.0724594 i dt.16.11.2017 dhe procesverbali i dt.17.11.2017, si dhe 

nga shikimi i foto-dokumentacionit nga i cili shihet mënyra e kryerjes së veprës penale. Ndërsa 

në fjalën përfundimtare ka deklaruar se me provat e administruara në këtë shqyrtim gjyqësor, 

është vërtetuar se i pandehuri ka kryer veprën penale me të cilën ngarkohet si në aktakuzë, 

bazuar në dëgjimin e drejtpërdrejtë të dëshmitarëve B. G. A.B. dhe A.L.  të dëgjuar më 

dt.11.10.2022 të cilët në hollësi e kanë përshkruar mënyrën e kryerjes së veprës penale, ku secili 

prej tyre ka deklaruar se në ditën kritike kur kanë bërë kontrollin në NTP “BE C.”, pronar i të 

cilës është i pandehuri, të gjithë kanë deklaruar se në çfarë pa rregullsish kanë hasur  në atë 

moment, ashtu që të njëjtit kanë përpiluar edhe procesverbalin me nr.... i dt.16.11.2017, në të 

cilin kanë theksuar mënyrën e kryerjes së veprës penale. Ashtu që sipas procesverbalit të 

lartcekur, si dhe në bazë të deklaratave të dëshmitarëve është vërtetuar se ekziston një kabllo 

nëntokësore e cila shkon deri tek njësori, deri sa dy kabllo tjera elektrike janë të lidhura direkt 

dhe jashtë njësorit, ashtu që energjia e shpenzuar nuk është regjistruar përmes njësorit, ashtu që 

janë dëgjuar edhe dëshmitarët të cilët kanë treguar se si kryhet kontrolli, të cilët fillimisht e kanë 

ndalur energjinë elektrike dhe më pas kanë vërejtur se shpenzohet energji elektrike jashtë 

njësorit pa u regjistruar, e po ashtu kjo vërtetohet edhe nga foto-dokumentacioni, ndërsa sa i 

përket mbrojtjes së të pandehurit, i njëjti ka shtuar se ajo ka për qëllim ikjen nga përgjegjësia 

penale, duke pas parasysh provat materiale dhe ato personale, në mënyrë të plotë është vërtetuar 

se i pandehuri ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë, duke shtuar se deklaratat e 

dëshmitarëve janë të besueshme dhe të argumentuara dhe nuk kanë kontradiktë mes vete dhe të 

njëjtat janë në harmoni me provat materiale, ashtu siç janë administruar në shqyrtimin gjyqësor. 

Ashtu që nga të gjitha këto fakte është vërtetuar se i pandehuri ka kryer veprën penale e cila i 

vihet në barrë sipas aktakuzës, duke i propozuar gjykatës që të njëjtin ta shpallë fajtor dhe ta 

dënoj sipas ligjit. Ndërsa, sa i përket vlerës së dëmit të përcaktuar në dispozitivin e aktakuzës, 

i njëjti ka theksuar se konsideron se kjo vlerë është shumë e lartë.  

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar në fjalën hyrëse dhe atë përfundimtare ka deklaruar se e 

mbështet fjalën e prokurorit të shtetit, duke shtuar se kërkon kompensim dëmi lidhur me këtë 

çështje penale. 

Mbrojtësja e të pandehurit av.Fatmire Braha në fjalën hyrëse, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar se gjatë shqyrtimit gjyqësor do të vërtetohet pafajësia e të 

mbrojturit të saj, pasi që edhe vet përshkrimi i dispozitivit të aktakuzës nuk gjen mbështetje 

në ndonjë provë, si dhe i mungon përcaktimi i saktë i kohës së kryerjes së kësaj vepre penale 

që i ngarkohet të pandehurit, ashtu që në shkresat e lëndës nuk kanë hasur ndonjë deklaratë të 

dëshmitarëve të cilët janë propozuar në aktakuzë, mirëpo as në arsyetimin e aktakuzës nuk 

janë të cekura në ndonjë pjesë deklaratat e këtyre dëshmitarëve. Po ashtu, edhe vlera e dëmit 

si kërkesë e të dëmtuarës KEDS nuk gjen mbështetje në asnjë provë të vetme sepse nuk ka 

ndonjë ekspertizë të mirëfilltë të lëmisë me të cilën do të mund të vërtetohej dëmi i kërkuar 

nga pala e dëmtuar, po ashtu në shkresat e lëndës nuk ka të bashkangjitur ndonjë transaksion 

të konsumatorit. Ndërsa që në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nga provat e administruara 
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në shqyrtim gjyqësor nuk është vërtetuar fajësia e të mbrojturit të saj në pajtim me ligjin, ashtu 

që aktakuza është e pabazuar dhe e mbështetur në prova të cilat nuk përkojnë me veprimet e 

të pandehurit, ashtu që nga provat e administruara nuk është vërtetuar se i pandehuri ka kryer 

veprën penale të përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës, ashtu që prokuroria nuk ka arritur të 

përcaktoj saktë kohën e kryerjes së veprës penale, pasi që në dispozitiv të aktakuzës është 

cekur “nga periudha e pacaktuar e gjerë më dt.16.11.2017...”pra as prokuroria e as 

përfaqësuesi i palës së dëmtuar nuk e dinë se për cilën periudhë kohore bëhet fjalë, dhe në këto 

rrethana nuk janë plotësuar kushtet ligjore që duhet të ketë një aktakuzë për të qenë e plotë në 

formë ligjore. Ashtu që në këtë çështje penale janë dëgjuar edhe dëshmitarët – personat e 

autorizuar të KEDS-it të cilët kanë dal në kontroll në ditën kritike, në objektin e firmës së të 

pandehurit dhe asnjëri nga ta nuk kanë dhënë  informacion se për çfarë periudhe kohore bëhet 

fjalë dhe është shkaktuar dëmi që pretendohet në aktakuzë, e që në dispozitiv të aktakuzës 

është përcaktuar shuma prej 8,439.29 euro, ashtu që kjo shumë është paushallë dhe e 

pambështetur në asnjë ekspertizë apo provë valide që gjykata do të mund t’i falte besimin si 

provë e ligjshme, andaj edhe kërkesa për dëmin e shkaktuar nga pala e dëmtuar është e 

pabazuar dhe paushallë. Në këtë shqyrtim gjyqësor u dëgjua edhe vet i pandehuri i cili deklaroi 

se ka pasur njësor në objektin e tij dhe i gjithë shpenzimi është matur përmes njësorit dhe 

pretendimi se dy kabllo që nuk kanë qenë të kyçura në njësor nuk qëndron sepse edhe kabllot 

në fjalë kanë qenë të kyçura në njësor dhe kanë matur energjinë elektrike të shpenzuar, andaj 

i ka propozuar gjykatës që të veproj në bazë të parimit “In dubio pro reo”, që mëdyshjet lidhur 

me këto prova të shkojnë në favor të të pandehurit, ashtu që të refuzohet akuza dhe i mbrojturi 

i saj të lirohet nga akuza.  

I pandehuri në fjalën hyrëse, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se e ndien veten të pafajshëm, duke shtuar se e përkrah fjalën e mbrojtëses së tij. 

Provat që janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike në këtë çështje penale, në kuptim të 

dispozitave ligjore të nenit 7 dhe nenit 361 të KPPK-së, ka administruar provat e propozuara 

nga prokurori i shtetit, si në aktakuzë: dëgjimin e dëshmitarëve B. G. A.B. dhe A.L.  si dhe ka 

lexuar provat materiale si: procesverbalin nr..i dt.16.11.2017, procesverbalin nr. . i 

dt.17.11.2017, foto-dokumentacioni, përkatësisht 8 foto në të cilat evidentohen njësori, 

kabllot, matjet, si dhe objekti ku është realizuar kontrolli, si dhe të dhënat penale të të 

pandehurit. 

Gjykata  pas  vlerësimit të provave të proceduara një nga një dhe të gjithave së bashku, ka 

vërtetuar  gjendjen faktike të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Nuk është kontestues fakti se më dt.16.11.2017 dhe më dt.17.11.2017 janë realizuar kontrolle 

nga ana e punëtorëve të KEDS në fabrikën “BE-C.”, pronar i së cilës është i pandehuri E. A. 

Kontestues është fakti nëse “BE-C.”, pronar i së cilës është i pandehuri E. A. ka shpenzuar 

energjinë elektrike në mënyrë të paautorizuar, duke i shkaktuar dëme palës së dëmtuar KEDS.  

Dëshmitari B.G. në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 11.10.2022 ka deklaruar se: në 

periudhën kohore gjatë vitit 2017 ka qenë i punësuar pranë të dëmtuarës si ekspert për 
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zvogëlimin e humbjeve komerciale në nivel të Kosovës, ashtu që procedura se si bëhet 

kontrolli i humbjeve është kjo, në përgjithësi merren trafot regjionale, secila trafo ka një orë 

dhe aty energjia hyn dhe regjistrohet, ndërsa që në këtë rast konkret kanë denoncim nga 

qytetarët, të cilët nuk i njohin të cilët i kanë njoftuar për të shkuar te konsumatori në fjalë për 

kontrollimin e energjisë elektrike, ashtu që pasi që kanë shkuar te konsumatori – fabrika, 

pronarë e se cilës është i pandehuri, janë lajmëruar se kush janë dhe për çka janë dhe kanë 

shkuar te njësori elektrik ku i njëjti ka qenë i furnizuar me një kabllo tokësore, kanë bërë 

kontrollin dhe gjatë tij tek ky njësor kanë vërejtur konsumatori furnizohet edhe me dy kabllo 

tjera ajrore në objekt dhe kanë bërë përcjelljen e kabllos, mirëpo kanë pasur rezistencë nga ana 

e stafit të fabrikës deri sa e kanë thirr policinë, me qëllim të realizimit të kontrollit. Te foto 

nr.1 dhe foto nr.2 në të cilat shihen dy ormana, ku është dashur të jetë njësori elektrik i cili nuk 

ka qenë, për këtë arsye të njëjtit e kanë matur energjinë elektrike momentale të shpenzuar se 

sa është duke shpenzuar kjo kabllo pa njësor elektrik, ashtu që matja është bërë me amper 

dana, kurse te kabllo e dytë nuk kanë pasur qasje për faktin se nuk ju është hapur dera dhe të 

njëjtit kanë propozuar që ekipet e tyre të dalin dhe të shohin se çka furnizon kabllo e dytë dhe 

më pas e kanë përpiluar procesverbalin lidhur me kabllon për të cilën kanë pasur qasje. Ndërsa 

që lidhur me kabllon e dytë për të cilin dëshmitari ka thënë se nuk kanë pasur qasje në të, i 

njëjti ka theksuar se lidhur me këtë, çështja ka mbetur në kompetencë të distriktit të Mitrovicës. 

Ka shtuar se kabllo furnizues tokësor e ka furnizuar njësorin elektrik, mirëpo dy kabllot tjera 

ajrore kanë hyrë në objekt jashtë njësorit elektrik dhe kur të njëjtit kanë bërë matje dhe kanë 

vërejtur se këto kabllo janë jashtë njësorit dhe furnizojnë energjinë elektrike të shpenzuar pa 

regjistrim, e po ashtu ka shtuar se vlen të ceket se edhe punëtorët kanë deklaruar se kanë 

kërkuar të bëjnë kyçje të njësorëve elektrik, ndërsa që lidhur me kohën se kur kanë qenë të 

vendosura këto dy kabllo, i njëjti ka deklaruar se kohën prej kur kanë qenë të vendosura kabllot 

nuk e din saktësisht, mirëpo që kanë qenë aty në kohën kur të njëjtit kanë qenë në kontroll. Ka 

shtuar se nuk i kanë evidentuar pajisjet të cilat kanë shpenzuar energji elektrike jashtë njësorit, 

vetëm kanë bërë matjet dhe nga kjo matje është evidentuar shpenzimi momental, ndërsa që 

njësori ka qenë në rregull dhe i padëmtuar dhe i njëjti ka qenë i bllombuar.  

Dëshmitari A. B. në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 11.10.2022 ka deklaruar se: ditën 

kritike kur kanë realizuar kontrollin në fabrikën me pronar të pandehurin, kanë qenë pesë 

person atë cilët e kanë kryer kontrollin, mirëpo që bashkë me ta kanë qenë edhe menaxherët e 

tyre të cilët kanë qenë në vëzhgim. Ka shtuar se detyrat e tyre atë kohë kanë qenë evidentimi 

i humbjeve komerciale të cilat janë shpenzuar në tërë territorin e Kosovës dhe operimi me to, 

ndërsa që kur kanë shkuar te konsumatori në fjalë për ta realizuar kontrollin, detyra e tij ka 

qenë përpilimi i procesverbalit, ashtu që fillimisht ekipi ka bërë kontrollin në objekt dhe pas 

kontrollit të objektit, janë grumbulluar, me rekomandime se çka është gjetur në objekt, është 

përpiluar procesverbali konform të gjeturave dhe të gjitha të gjeturat janë cekur në 

procesverbalin e dt.16.11.2017. Ka shtuar se kur ekipi nuk ka qasje te pika matëse – njësori 

elektrik atëherë e praktikojnë që me pajisje të cilat quhen amper dana të bëjnë matjen sa energji 

elektrike po tërheq kabllo në momentin e kontrollit, në rastin konkret ekipi që ka qenë pjesë e 

kontrollit ka bërë matjen e energjisë elektrike e cila po shpenzohet në momentin e kontrollit 

në vendin ku të njëjtit nuk kanë pasur qasje dhe ekipa ka konstatuar se vlerat e shpenzimit të 

energjisë elektrike në atë moment, ku është konstatuar se kjo kabllo përçon energji elektrike. 

Ka shtuar se në të gjitha rastet së pari verifikohet njësori elektrik me numër dhe shifër, dhe 
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pasi që konstatohet se bëhet fjalë për atë njësor, fotografohet njësori me bllombat ekzistuese, 

pastaj këputen bllombat, evidentohen në procesverbal dhe hapet kapaku dhe shkyçet njësori 

me qëllim të kontrollit, dhe pasi është shkyçur njësori në objekt ka pasur energji elektrike, 

duke u shfrytëzuar jashtë këtij njësori. Tutje ka shtuar se në fabrikën, me pronar të pandehurin 

nuk kanë pasur qasje ta inspektojnë në tërësi terrenin, ashtu që kanë inspektuar vetëm pjesën 

ku ka qenë njësori elektrik dhe pjesën ku kanë mundur t’i realizojnë fotot të cilat gjendet në 

bashkangjitura në shkresat e lëndës, kurse për pjesën tjetër që evidentohet në procesverbal në 

të cilën nuk kanë pasur qasje, i kanë kërkuar ekipit nga distrikti i Mitrovicës që të dalin në 

vendin e ngjarjes ditën e nesërme për instalimin e njësorëve elektrik dhe për të regjistruar 

pajisjet konform gjendjes dhe fuqisë angazhuese në objekt, me qëllim që energjia elektrike e 

shpenzuar pa matje të regjistrohet deri në rregullimin e procedurës, përkatësisht instalimin e 

njësorit përkatës, ndërsa që ka theksuar se nuk e di datën kur janë vendosur dy kabllot pa 

matës.  

Dëshmitari A. L.në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 11.10.2022 ka deklaruar se: edhe 

pse ka kaluar kohë e gjatë nga dita kritike, të njëjtit i kujtohen disa veprime të cilat i kanë 

ndërmarrë, përkatësisht se çfarë kanë hasur, parregullsitë të cilat i kanë hasur lidhur me 

energjinë elektrike gjatë kontrollit në fabrikën me pronar të pandehurin, ashtu që pasi që kanë 

shkuar në objektin në fjalë janë prezantuar si ekipe e KEDS-it, ashtu që fillimisht janë penguar 

dhe e kanë thirr policinë, ku me prezencën e policisë kanë filluar me kontrollimin e objektit, 

ku ashtu siç është cekur edhe në procesverbal përveç një kabllos e cila shkon në njësorin 

elektrik, kanë hasur edhe në dy lidhje tjera ku për njërën kanë edhe foto dhe të gjitha dëshmitë, 

ndërsa që për pjesën tjetër nuk kanë pasur qasje, ashtu që të gjitha veprimet e tyre i kanë 

përshkruar në procesverbal, ndërsa që në fund kanë rekomanduar që të vijë një ekip i KEDS-

it. Ka shtuar se në kontroll kanë marrë pjesë 5 persona, në rastet denoncuese marrin pjesë edhe 

personat përgjegjës, përkatësisht mbikëqyrësit, ashtu që të gjithë kanë qenë punëtorë të KEDS-

it.  

Nga procesverbali nr.07244594 i dt.16.11.2017, është vërtetuar se gjatë kontrollës nga ana e 

punëtorëve të KEDS te konsumatori – NTP “BE C.”, me pronar E.A. të njëjtit kanë vërejtur 

se konsumatori i ka tri furnizime, njëri me kabllo tokësore që shkon në KKK dhe pastaj në 

njësor i kyçur me matje, ndërsa dy kabllot tjera ajrore janë të kyçura direkt pa matje, ashtu që 

te njëra kyçje kanë pasur qasje ashtu siç shihet në foto dhe është pa njësor, kurse te kyçja tjetër 

nuk kanë pasur qasje, por që punëtorët kanë deklaruar se nuk ka njësor, por që kanë ushtruar 

kërkesë. Gjatë kontrollës ka qenë prezent edhe Policia, pasi që në fillim nuk i’u është lejuar 

kontrolla nga punëtorët, ndërsa që kanë rekomanduar që ditën e nesërme të del ekipa në vend 

të ngjarjes për të vërtetuar gjendjen faktike në objektin ku nuk kanë pasur qasje dhe të 

instalohen njësorët elektrik dhe të regjistrohen pajisjet elektronike.  

Nga procesverbali nr.... i dt.17.11.2017, është vërtetuar se në bazë të procesverbalit nr.... i 

dt.16.11.2017 punëtorët e KEDS kanë dal në vendin e ngjarjes dhe kanë konstatuar këtë 

gjendje faktike: tani konsumatori ka pranuar të bashkëpunoj me të njëjtit, duke e hapur derën 

e objektit dhe duke i lejuar qasje ku është konstatuar kjo gjendje faktike: 1. Njëra lidhje direkte 

që vjen nga TS-i konstatohet se ka pikë-matëse në objekt por të pa regjistruar .. T1-15016 dhe 

T.-.....  -.. Linja tjetër direkte e cila vjen nga T. -i dhe hynë në objekt në sektorin e përpunimit 

të çelikut kanë konstatuar se nuk ka pikë matëse dhe gjenden pajisjet të cilat janë përshkruar 
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në tabelën e procesverbalit të lartcekur, duke shtuar si vërejtje se shihet se tani konsumatori i 

ka shkyçur pajisjet nga tensioni por vërehet se janë funksionale për këtë veprimtari. Ndërsa që 

nga procesverbali shihet se konsumatori ka refuzuar të nënshkruaj të njëjtin.  

Nga procesverbali nr..i dt.17.11.2017 është vërtetuar se linjat ilegale janë shkyçur në TS dhe 

konsumatori është udhëzuar të paraqitet në KEDS për të vazhduar me procedurat për PEE, 

duke rekomanduar që këto dy linja ilegale të mbesin të shkyçura deri sa konsumatori t’i 

plotësoj kushtet teknike për kyçje të rregullt. Ndërsa që nga procesverbali shihet se 

konsumatori ka refuzuar të nënshkruaj të njëjtin. 

Nga foto-dokumentacioni, i cili ka të bashkangjitura 8 foto në të cilat evidentohen ormanat, 

njësori, kabllot, matjet, si dhe objekti ku është realizuar kontrolli.  

Në mbrojtjen e tij të paraqitur pranë kësaj gjykate, i pandehuri ka deklaruar se ka pasur njësor 

elektrik i cili e ka mat shpenzimin e energjisë elektrike në kompaninë e tij NTP “B. E.C.”, me 

seli në V. më dt.16.11.2017, ditën kritike kur është kryer kontrolli nga zyrtarë të KEDS, ndërsa 

që nuk ka pasur kabllo në objektin e kompanisë të cilat nuk kanë qenë të kyçura në njësor. Ka 

shtuar se më dt.16.11.2017 kur është bërë kontrolli nga ana e punëtorëve të KEDS nuk ka qenë 

prezent, ndërsa që ditën dytë i njëjti ka qenë prezent por që data e realizimit të kontrollit nuk i 

kujtohet, ndërsa që ka shtuar se procesverbalin e kontrollit nuk e ka nënshkruar sepse ka 

konsideruar se procesi i kontrolli është realizuar pa të drejtë nga ana e punëtorëve të KEDS 

dhe se gabimi ka qenë i tij qe e ka kyçur kabllon në trafo, mirëpo që i njëjti çka ka shpenzuar 

e ka paguar sepse është evidentuar energjia elektrike e shpenzuar. E po ashtu ka theksuar se 

ka qenë prezent kur punëtorët e KEDS kanë bërë fotografimin e njësorit elektrik dhe i njëjti i 

ka shtyrë për të ndërmarrë një veprim të tillë. 

Gjykata ka vlerësuar dëshmitë e dëshmitarëve B. G. A.B. dhe A.L. ku të njëjtave ua ka falur 

besimin, pasi që i ka gjetur të vërteta dhe në përputhje me njëra tjetrën, si dhe me provat 

materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës, përkatësisht me procesverbalet nr.0. i 

dt.16.11.2017, nr..i dt.17.11.2017 dhe nr.0724596 i dt.17.11.2017, si dhe me foto-

dokumentacionin i cili gjendet në shkresat e lëndës, nga të cilat u vërtetuar se nga periudha e 

pa përcaktuar deri më dt.16.11.2017, datë kjo në të cilën është bërë kontrolla e parë nga ana e 

punëtorëve të të dëmtuarës KEDS, në objektin e kompanisë N.T.P. “BE C.” me seli në V. 

pronar i së cilës është i pandehuri E. A. ka shpenzuar energjinë elektrike në mënyrë të 

paautorizuar, ashtu që përmes dy kabllove është kyçur drejtpërdrejtë në rrjetin elektrik duke 

mos e regjistruar energjinë e shpenzuar elektrike përmes njehsorit, ashtu që pa autorizimin e 

furnizuesit ka shfrytëzuar dhe përfituar, duke e dëmtuar KEDS-in në shumë të pa përcaktuar.  

Ndërsa që, lidhur me mbrojtjen e të pandehurit, i cili thekson se nuk ka pasur kabllo në objektin 

e kompanisë të cilat nuk kanë qenë të kyçura në njësor, gjykata e gjen si të pavërtetë dhe në 

kundërshtim me gjitha provat materiale dhe personale të cilat gjenden në shkresat e lëndës, e 

me qëllim të ikjes nga përgjegjësia penale.   

Gjendja faktike e vërtetuar 

Bazuar në të lartcekurat, nga provat e administruara gjykata ka vërtetuar se më datë 

16.11.2017, gjatë kontrollës nga ana e punëtorëve të KEDS te konsumatori – NTP “BE C.”, 
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me pronar të pandehurin E. A. të njëjtit kanë vërejtur se konsumatori i ka tri furnizime, njëri 

me kabllo tokësore që shkon në KKK dhe pastaj në njësor i kyçur me matje, ndërsa dy kabllot 

tjera ajrore janë të kyçura direkt pa matje, ashtu që te njëra kyçje kanë pasur qasje ashtu siç 

shihet në foto-dokumentacionin e bashkangjitur në shkresat e lëndës dhe është pa njësor, kurse 

te kyçja tjetër nuk kanë pasur qasje. Gjatë kontrollës ka qenë prezent edhe Policia, pasi që në 

fillim nuk i’u është lejuar kontrolla nga punëtorët, ndërsa që kanë rekomanduar që ditën e 

nesërme të del ekipa në vend të ngjarjes për të vërtetuar gjendjen faktike në objektin ku nuk 

kanë pasur qasje dhe të instalohen njësorët elektrik dhe të regjistrohen pajisjet elektronike. Kjo 

gjendje faktike vërtetohet edhe nga vet dëgjimi i dëshmitarëve – punëtor të KEDS B. G. A.B. 

dhe A.L. ndërsa që më dt. 17.11.2017 punëtorët e KEDS kanë dal në vendin e ngjarjes dhe 

kanë konstatuar se njëra lidhje direkte që vjen nga TS-i ka pikë-matëse në objekt por të pa 

regjistruar ... T1-... dhe T2-... ndërsa linja tjetër direkte e cila vjen nga TS-i dhe hynë në objekt 

në sektorin e përpunimit të çelikut kanë konstatuar se nuk ka pikë matëse dhe gjenden pajisjet 

të cilat janë përshkruar në tabelën e procesverbalit të lartcekur, duke shtuar si vërejtje se shihet 

se tani konsumatori i ka shkyçur pajisjet nga tensioni por vërehet se janë funksionale për këtë 

veprimtari, duke rekomanduar që këto dy linja ilegale të mbesin të shkyçura deri sa 

konsumatori t’i plotësoj kushtet teknike për kyçje të rregullt. 

 

Në nenin 314 par.1 të KPRK-së është parashikuar se formën themelore të veprës penale 

Vjedhja e shërbimeve e kryen “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...” dhe për të cilën është paraparë dënimi me gjobë ose 

me burgim deri në tre (3) vjet. Kjo gjykatë, konsideron se përtej çdo dyshimi të bazuar, është 

vërtetuar plotësisht gjendja faktike, si në dispozitiv të aktgjykimit dhe se në veprimet e të 

pandehurit, manifestohen të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale Vjedhja 

e shërbimeve nga neni 314, par. 1 i KPRK-së, dhe se për të njëjtat është edhe penalisht 

përgjegjës. 

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

Me rastin e caktimit të lartësisë së dënimit me gjobë, gjykata morri parasysh rrethanat rënduese 

dhe lehtësuese, ashtu që si rrethanë rënduese gjeti shkallën e përgjegjësisë penale, me ç ‘rast 

vepra është kryer me dashje nga ana e të pandehurit, intensitetin  e rrezikimit apo dëmtimit të 

vlerës së mbrojtur në këtë çështje penale, përkatësisht dëmin e shkaktuar palës së dëmtuar, 

rrethanat në të cilat është  kryer vepra penale, si dhe faktin se këto vepra penale çdo ditë janë 

në rritje e sipër, ndërsa si rrethanë lehtësuese morri parasysh faktin se i pandehuri është mbajtës 

i familjes dhe prind i tre fëmijëve, si dhe faktin se i njëjti është i pagjykuar më parë për kryerje 

të veprës penale. 

Gjykata vlerësoi se me këtë dënim të shqiptuar do të arrihet qëllimi i dënimit në vështrim me 

nenin 38 të KPRK-së, që të parandaloj kryesin nga kryerja e veprës penale në të ardhmen, të 

bëjë rehabilitimin e tij, që në të ardhmen i pandehuri të ketë kujdes të shtuar që të mos bie në 

kundërshtim me ligjin, pasi që gjykata mundet të ashpërsojë dënimin kundër tij, si dhe me këtë 

dënim shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale të kryer dhe ngritë moralin dhe forcimin e 

detyrimit për respektimin e ligjit. 
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Arsyet lidhur me kërkesën pasurore juridike, kompensimin e viktimave të krimit dhe 

shpenzimet  e procedurës 

Vendimin lidhur me udhëzimin e palës së dëmtuar sa i përket kompensimin të dëmit, gjykata 

e ka marrë në bazë të nenit 463 të KPPK-së, në të cilin parashihet se: “Në aktgjykim me të cilin 

i akuzuari shpallet fajtor, gjykata mund të vendosë për kërkesën pasurore juridike të të 

dëmtuarit  në tërësi ose pjesërisht dhe për pjesën e mbetur e udhëzon në kontest civil. Kur të 

dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë e as 

të pjesërishëm, gjykata e udhëzon të dëmtuarin që kërkesën pasurore juridike mund ta 

realizojë në kontest civil.” Në rastin konkret duke marrë për bazë se l mos zvarritjen e 

procedurës penale për caktimin e ekspertëve për të vlerësuar në mënyrë objektive dëmin e 

shkaktuar si dhe duke marrë për bazë kontestimin e dëmit nga vetë i pandehuri avokatja 

mbrojtëse si dhe vetë fjalë përfundimtare të prokurorit të shtetit sa i përket dëmit, dhe provat 

e administruara gjykata palën e dëmtuar lidhur me këtë rast e ka udhëzuar në kontest civil si 

në dispozitiv të këtij aktgjykim.  

Vendimin për taksën e kompensimit të viktimave të krimit, gjykata e ka marrë në bazë të nenit 

6 par.1, pika 1.5 dhe nenin 39 par.3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-36 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 

nën par 2.6 të KPPK-së. 

 

Me sa u tha më lartë, u vendos si në dispozitv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni 

Penal P.nr.584/18, datë 02.11.2022 

 

 

Bashkëpunëtore profesionale                                                                         Gjyqtari  i vetëm 

gjykues 

Diellza Zeqiri Latifi                                                                                                      Agron 

Maxhuni 

 

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

në Kosovë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të aktgjykimit.  

Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe për gjykatën. 
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