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Numri i lëndës: 2021:260020 

Datë: 28.04.2022 

Numri i dokumentit:     02966457 

  

                                                                                                                P. nr.590/21 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i përgjithshëm penal, 

gjyqtarja Ilirjana Hoti, me sekretaren juridike Flutur Nagavci, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit F. Sh.  nga Gjakova ,për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 

par.6 -të KPRK-së, sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Gjakovë, PP.nr.1614/2021 të 

datës 17.11.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me datën 26.04.2022, në prezencën e 

përfaqësuesit të Prokurorisë - Prokurorit  Mone Syla    si dhe të akuzuarit, të njëjtën ditë mori 

dhe  publikisht shpalli  këtë: 

                                                              A K T G J YK I M 

 

I akuzuari  F. SH.   nga Gjakova ,Rr.”. .  “ nr. . .  ,   data e lindjes . . . ,  i biri i B.   dhe i 

nënës A.   e gjinisë S.  ,ka të kryer shkollën fillore ,pensionist ,i gjendjes se dobët   ekonomike,  

i  martuar atë i 3  fëmijëve, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ID . . . 

 

 

Bazuar në nenin 363 par. 1 nën par. 1.1 të KPPK-së: 

   REFUZOHET AKUZA 

 

Se  : 

          -nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.25.05.2021, në shtëpinë e tij në Gjakovë  në rr. 

“. . ., me qëllim që vetës t’i sjell përfitim pasuror, në mënyrë të kundërligjshme, në kundërshtim 

me dispozitën nenit 61 të Ligjit për energjinë elektrike të Republikës së Kosovës, nr.05/L-85, ka 

shfrytëzuar rrymën elektrike, në atë mënyrë që pas kontrollit të kryer në laboratorin në Qendrën 

e Kalibrimit të Departamentit për matje të energjisë elektrike nga ana e komisionit është 

konstatuar se njësori elektrik nr.7026344, bllombat i ka në rregull, nga ana e jashtme njehsori 

pjesën kyçëse e ka të djegur, në brendi të njehsorit përreth qelqit nga ana e jashtme njësori pjesën 

kyçëse e ka të djegur, përreth qelqit nga ana e majtë është futur shirit filmik, ku është penguar 

puna e diskut, në brendi ka pluhur të shiritit duke pamundësuar kështu regjistrimin e saktë të 

energjisë elektrike të shpenzuar, me ç ‘rast ndërmarrjes së dëmtuar i ka shkaktuar dëme në 

shumën prej 186.46 €.  

      -me çka ka kryer veprën penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me 

par.1 të KPRK-së. 
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Shpenzimet e  procedurës penale bien ne barrën e mjeteve buxhetore te gjykatës . 

A r s y e t i m 

 

       Prokuroria  Themelore në Gjakovë, me aktakuzën PP.nr.1614/2021 të datës 17.11.2021, e 

ka akuzuar të akuzuarin F. Sh.   nga Gjakova  ,  për shkak të veprës penale vjedhja e shërbimeve 

nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

 Prokurori i shtetit Nazmi Krasniqi   , gjate shqyrtimit gjyqësor të mbajtur  me dt. 

23.03.2022 lexoi aktakuzën PP.nr.1614/2021 të datës 17.11.2021 dhe deklaroi se mbetet në tërësi 

pranë aktakuzës. 

 

          I akuzuari F. Sh. , deklaron se e ka kuptuar aktakuzën dhe nuk ka nevojë për shpjegime 

shtese ,por nuk e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën pandehet sipas aktakuzës.  

 

- Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor ka administruar provat e propozuara në aktakuzë si 

dëgjimin e dëshmitarëve nga V. P. ,  G. R. si dhe dëshmitarin Sh. H. si dhe ka administruar 

provat materiale si : Procesverbali mbi konstatimin e gjendjes faktike me nr.0943626 të 

dt.28.05.2021;Procesverbali:0851737 të dt.09.03.2020;Procesverbali nr.6331 të 

dt.23.04.2021;Fatura mbi demin e shkaktuar DGJHP219922 të datës 25.05.2021;Procesverbali 

mbi konstatimin e gjendjes faktike ( me rastin e kalibrimit) me nr.7642  dt.26.05.2021;Raportin 

e kalkulimit të shpenzimeve të energjisë elektrike Sektori i Rikthimit të Humbjeve, nr.360914, 

datë 28.05.2021;Njoftimi me nr. rendor 00000 të dt.16.09.2021;si dhe Foto dokumentacioni si 

dhe shkresat tjera në lëndë. 

 

 Prokurori i çështjes  shtetit Mone Syla në fjalën përfundimtare të mbajtur me datën 

26.04.2022, deklaroi se mbetet në tërësi pranë fjalës përfundimtare të përgatitur me shkrim nga 

prokurori i çështjes Nazmi Krasniqi, e cila është pjesë përbërëse  e shkresave të lëndës sipas të 

cilës konstatohet se : Gjate shqyrtimeve gjyqësore, nuk ishte kontestuese se me datën 09.03.2020, 

nga zyrtaret e K.-it në Gjakovë, ishte bere heqja e njësorit elektrik me numër 4026344, në shtëpinë e 

të akuzuarit F. Sh., po ashtu nuk është kontestuese se pasi qe njësori elektrik është dërguar në 

Departamentin e AMR-Kalibrim në Prishtinë, gjata kontrollit tek i njëjtit njësor nga ana e komisionit 

prej tre anëtareve, është konstatuar se njësori me numër 7026344 viti i prodhimit 1984, është 

konstatuar se Njësori elektrik pllombat i ka në rregull, nga ana e jashtme njësori pjesën kyçëse e ka 

të djegur, në brendi të njësorit komision ka vërejt se: qelqi nga ana e majtë është futur shirit filmik, 

është penguar puna e diskut dhe në brendi të njësorit ka pluhur të shiritit filmik.Në shqyrtimin 

gjyqësorë të datë.23.03.2022, është dëgjuar dëshmitari V. P. i cili është udhëheqës i Qendrës së 

Kalibrimit i cili ka marr pjesë në verifikimin dhe testimin e njehsorit nr.7026344 me dt.25.05.2021 

ku gjatë këtij verifikimi kanë qenë prezent në komision edhe G. R.n, F. M. dhe A. S. si dhe zyrtarët 

e MTI dhe të AMK-së, ku sipas të njëjtit pas testimit ky komision ka konstatuar se njehsori bllombat 

shtetërore i ka pasur në rregull, nga ana e jashtme njehsorin pjesën kyçe e ka të djegur kurse në brendi 

të njehsorit është vërejtur se për rreth qelqit nga ana e majtë është futur një shiriti filmik ku është 

penguar puna e diskut, në brendi të njehsorit ka pluhur te shiriti filmik të cilat edhe janë dokumentuar 

në gjykatë edhe përmes fotove të cilat janë bërë gjatë testimit nga fillimi e deri në përfundim të këtij 

procesi, pra pasi që futet shiriti filmik përmes qelqit edhe diksu i cili rrotullohet me ç ‘rast bëhet 

regjistrimi i energjisë së shpenzuar, por me rastin e vendosjes së shiritit filmik i njëjti e pengon punën 

e diskut dhe nuk regjistrohet energjia e shfrytëzuar. Në pyetjen e gjykatës se në konstatimin që ka 

gjetur ky komision a mundë të konstatohet koha se kur është bërë keqpërdorimi pasi që njehsori është 
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prodhim i vitit 1984, i njëjti është përgjigjur se jo nuk mund të konstatohet koha. Në shqyrtimin 

gjyqësorë të datë.23.03.2022, është dëgjuar dëshmitari G. R. i cili është inxhinier në laboratorin e 

Qendrës së Kalibrimit i cili ka marr pjesë në verifikimin dhe testimin e njehsorit nr.7026344 me 

dt.25.05.2020, ku sipas të njëjtit pas testimit ky komision ka konstatuar se njehsori bllombat 

shtetërore i ka pasur në rregull, nga ana e jashtme njehsorin pjesën kyçe e ka të djegur kurse në brendi 

të njehsorit është vërejtur se për rreth qelqit nga ana e majtë është futur një shiriti filmik ku është 

penguar puna e diskut, me ç ‘rast është krijuar pluhur ne shiritin filmik, duke u përgjigjur në pyetjen 

e gjykatës se  keni vërejtur se ka pluhur filmik ne shirit te njësorit, a mund te caktohet koha?, i njëjti 

është përgjigjur se jo nuk mund të verifikojmë kohën e ndërhyrjes në njehsorë. Në shqyrtimin 

gjyqësorë të datë.21.04.2022 i cili ishte vazhdim i shqyrtimit gjyqësor të datë.23.03.2022, është 

dëgjuar dëshmitari Sh. H., i cili punon në departamentin për lidhje të reja në K. –Distrikti Gjakovë, 

i cili ka deklaruar se me dt.09.03.202,0 unë së bashku me kolegun A. R. dhe S. Ll. ,i cili ka qenë 

praktikant në atë kohë, kemi qenë në shtëpinë e konsumatorit F. Sh. ku para se të shkojmë kemi marr 

urdhër nga qendra BO dhe me të dalë në terren te konsumatori kemi konstatuar se pjesa kyçëse e 

njehsorit ka qenë e djegur dhe më pas e kemi marr njehsorin dhe kemi vendosë në qese dhe e njëjta 

pllombohet. Po ashtu i njëjti deklaron se në kohën kur e kanë marr njehsorin nuk kanë vërejtur 

parregullsi në njehsorin dhe gjithçka ka qenë në rregull. Gjatë shqyrtimit i akuzuari ka dhënë 

mbrojtjen e tij dhe i njëjti nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale me të cilën pandehet sepse nuk 

ka të bëjë asgjë me këtë vepër penale, sepse me rastin e djegies e ka lajmëruar vet personalisht 

zyrtarët e K. të cilët herën e parë nuk kishin shkuar që të heqin njehsorin dhe pasi që ky rast ishte 

lajmëruar në Prishtine  me pas po atë ditë është ndërruar njehsori.I akuzuari F. Sh., në mbrojtjen e 

dhen  me data 21.04.2022, i njëjtit e ka mohuar ne tërësi veprën penale, duke deklaruar se njësorin 

elektrik e ka në shfrytëzim nga koha e vendosjes dhe se është pagues i rregull i energjisë elektrike. 

 

E nderuar gjyqtare e vetme gjykuese, gjate dëgjimit të dëshmitarëve V. P. dhe G. R., të dëgjuar në 

shqyrtimin gjyqësor të datës 23.03.2022, dëshmitarit Sh. H. i dëgjuar në shqyrtimin e datës 

21.04.2022, si dhe në mbrojtjen e te akuzuarit dhënë ne shqyrtimin e datës 21.04.2022, nuk u vërtetua 

Koha dhe kush, ka bere ndërhyrja në njësorin elektrik me numër 7026344, ngase vete dëshmitaret 

V. P. dhe G. R. kane deklaruara se “nuk mund të verifikojmë kohën e ndërhyrjes në njehsorë”,, 

njësori elektrik ka qene i vendosur ne hyrje te shtëpisë, ku kane pasur qasje edhe persona tjerë 

përkatësisht familjar të të akuzuarit, si dhe vete punëtor të K.-it, i akuzuari vete e ka njoftuar K.-in, 

për problemet qe ka kas me njësorin elektrik, andaj duke marr parasysh të lartcekurat gjate shqyrtimit 

gjyqësor nuk kemi arritur ta vërtetoj datën e saktë të kryerjes se veprës panel vjedhje e shërbimeve 

komunali nga neni 314, dhe duke u mbështetur në nenin 9 të KPRK-së, që është përcaktuar se “Vepra 

penale konsiderohet se është kryer kur kryesi ka vepruar apo ka qene i obliguar të veproj, pa marr 

parasysh kohen kur është shkaktuar pasoja”.Nga neni 314 par.1 të KPRK-së, është përcaktuar se 

veprën penale vjedhje e shërbimeve e kryen: “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”, ndërsa në par.6 parashihet: “për qëllime të këtij neni, vjedhja 

e shërbimeve të gazit, ujit, rrymës ose ngrohjes përfshin, por nuk kufizohet në marrjen, përdorimin, 

devijimin, nxjerrjen ose përfitimin nga ndonjë shërbim i gazit, ujit, rrymës ose ngrohjes që furnizohet 

nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të 

autorizuar....”, pra nga kjo dispozite rezulton qartë se vepra penale kryhet me veprim dhe se koha e 

kryerjes se veprës penale konsiderohet koha kur personi ka vepruar, andaj duke u bazuar në 

elaborimin e hollësishme të kësaj çështje dhe pas administrimit të provave gjatë shqyrtimeve 

gjyqësore dhe pas deklarimit të dëshmitarëve V. P. - udhëheqësit i qendrës se kalibrimit i cili ka 

deklaruar se njehsori është i vitit 1984 dhe se koha kur është bërë keqpërdorimi nuk mundë të 

konstatohet, po ashtu edhe nga deklarimi i dëshmitarit G. R., i cili ishte edhe anëtar i komisionit të 

testimit në qendrën e kalibrimit është konstatuar se gjate kontrollimit detal të njehsorit bllombat kanë 

qenë në rregull dhe se nuk kanë mundur të verifikojnë kohën e ndërhyrjes në njehsor. 
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Prokurori i Shtetit, në fund ka ardhur në përfundim se në këtë çështje penale nuk është arritur nga 

ana e Qendrës se Kalibrimit, pikërisht nga komisioni për shqyrtimin e njehsorit që të verifikohet koha 

e ndërhyrjes në njehsorë meqenëse edhe njehsori ka qenë i vitit të prodhimit 1984 e duke u bazuar 

në bazën ligjore rezulton qartë se vepra penale kryhet me veprim dhe se koha e kryerjes se veprës 

penale konsiderohet koha kur personi ka vepruar. Andaj, bazuar në të lartcekurat prokurori i shtetit, 

konform nenit 52 të KPPRK-së, tërhiqet nga ndjekja penale dhe aktakuza PP/II.nr.1614/2021, ndaj 

të akuzuarit F. Sh. nga Gjakova.                                                                               

       

Pasi që Prokurori është tërhequr nga ndjekja penale ndaj të akuzuarit, Gjykata në bazë të 

nenit  363 par. 1 nën par. 1.1 të KPPK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

           Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është marrë konform nenit 454 par. 1 të 

KPPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

P. nr. 590/21 dt. 26.04.2022 

 

 

 

Sekretarja juridike,                                                                    Gj y q t a r j a, 

Flutur Nagavci                                                                              Ilirjana Hoti  
 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 dite,                                             

dita e marrjes së këtij Aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet të kësaj Gjykate.  
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