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Numri i lëndës: 2019:080660 

Datë: 26.07.2021 

Numri i dokumentit:     02027041 

P.nr.46/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

       Gjykata Themelore në Gjilan-dega në Kamenicë, përmes gjyqtarit Sadri Krasniqi, me 

sekretaren juridike Ramize Rrudhani, në çështjen penale kundër të akuzuarit D.R. nga ......., për 

shkak të veprës penale; vjedhja e shërbimeve nga neni 314, parag.1, në lidhje me parag.6, i 

KPRK-së, të cilin e mbron me autorizim av. L. C., duke vendosur sipas aktakuzës së PTH-së 

nga Gjilani PP.II.nr.387/2019 të dt. 18.03.2019, në shqyrtimin e hapur gjyqësor në prezencën e 

palëve, më dt. 16.07.2021 publikisht komunikoi, ndërsa më dt. 26.07.2021 përpiloi këtë, 

 

A    K   T   GJ   Y   K   I   M 

  I  a k u z u a r i , 

  D. R., pa pseudonim dhe emër të rrejshëm, nga i ati D., e ëma L. ,  i lindur më datë 

........, në ......, me vendbanim në .......”, p.nr,  me nr. personal ......, serb, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i martuar, prind i dy fëmijëve, i  punësuar, ka të kryer fakultetin elektroteknik,  i 

gjendjes së mesme ekonomike, nuk ka qenë i dënuar më parë për vepër tjetër penale,  

udhëhiqet procedurë  edhe për vepër tjetër penale.  

    Ë sh t ë   f a j t o r                                                               

             Sepse: 

Më datë 21.11.2018, në kohë të pa vërtetuar, në ......, në lokalin “P.T.P” “CNS”, në 

cilësi të shfrytëzuesit, i pandehuri në mënyrë të paautorizuar ka shfrytëzuar energjinë elektrike, 

në atë mënyrë që me rastin e kontrollimit punëtorët e autorizuar të KEDS-it, kanë konstatuar se 

i akuzuari ka bërë lidhje direkte në rrjetin elektrik, ashtu që si pasojë e këtyre veprimeve, është 

pamundësuar regjistrimi i shpenzimeve të energjisë elektrike dhe në këtë mënyrë tani të 

dëmtuarës KEDS-it – Distrikti në Gjilan, i ka shkaktuar dëm në vlerë të pa përcaktuar. 
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- me çka ka kryer veprën penale: vjedhja e shërbimeve nga neni 314, parag.1, në lidhje 

me parag.6, i KPRK-së. 

    

Gjykata në bazë të nenit të lartë cekur dhe neneve 4, 38, 39, 43, 69, 70 dhe 71 të  

KPRK-së,  lidhur me nenin  365 dhe 451 të KPPRK-së, të akuzuarin D.R. e, 

 

    GJ Y K O N  

 

Me dënim gjobe (në të holla) në shumë prej 400 € (katërqindë euro), të cilin dënim ka 

për ta paguar në afatin prej 15 dite pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën 

dënimi me gjobë të njëjtit do t’i zëvendësohet me dënim burgu ashtu që për çdo 20 €, do t’i 

llogaritet nga një ditë burg.  

           Pala e dëmtuar KEDS-it, Distrikti në Gjilan, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil. 

Detyrohet i akuzuari D. R., që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 

€, krejt këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje 

përmbarimi. 

Njashtu i akuzuari obligohet që në kuptim të nenit 39, paragrafi 3, nën paragrafi 3.1 të 

Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, të paguaj shumën prej 30 €, në afat prej 15 

ditësh nga dita  e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje përmbarimi. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.387/2019 të dt. 18.03.2019, ka kërkuar që ndaj të akuzuarit D.R. nga ......, të fillohet 

dhe shtjellohet procedura penale, për shkak se ka kryer veprën penale, Lidhja e pa autorizuar 

në shërbime nga neni 321 të KPRK-së, të shpallët fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

Gjykata shqyrtoi aktakuzën dhe pas vlerësimit të së njëjtës dhe shkresave tjera të lëndës 

konstatoi se e aktakuza është e bazuar në ligj, andaj duke vepruar sipas të njëjtës, ka caktuar 

seancë gjyqësore për shqyrtim fillestar kundër të akuzuarit për datë 06.08.2019, në të cilën 

seancë i akuzuari pas leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit, deklaron se nuk do të  

 

deklarohet rreth pranimit apo jo të fajësisë, por i propozon gjykata që kjo çështje penale ndaj tij 

të dërgohet për zgjidhje në procedurën e ndërmjetësimit. Pasi që i akuzuari në afatin ligjor nuk 
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arriti që këtë çështje penale ta zgjidhi përmes procedurës së ndërmjetësimit, gjykata përsëri më 

datën 10.11.2020 ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar në të cilën seancë i akuzuari 

deklaron se nuk e pranon fajësinë, sepse nuk e ka kryer veprën penale me të cilën ngarkohet 

sipas aktit akuzues të prokurorisë.. 

I  akuzuari në afatin ligjor nuk i ka kundërshtuar provat në aktakuzë dhe nuk ka 

parashtruar kërkesë për hedhjen e aktakuzës, gjykata lidhur me rastin ka caktuar seancën për 

shqyrtimin kryesor për dt. 14.07.2021, në të cilën seancë gjyqësore pas shtjellimit të provave të 

propozuara sipas aktit akuzues dhe provave të tjera të propozuara gjatë shqyrtimit gjyqësor, 

Prokurorja Shtetit Slavica Popoviq, me rastin e paraqitjes së fjalës përfundimtare, në fillim bën 

rikualifikim e veprës penale, nga vepra penale; lidhje e paautorizuar në shërbime nga neni 321 i 

KPRK-së, në veprën penale  vjedhja e shërbimeve nga neni 314, parag.1, në lidhje me parag.6, 

i KPRK-së, njëherit deklaroi se në bazë të provave të proceduara në gjatë seancës gjyqësore, 

para se gjithash në bazë të dëshmive të dëshmitarëve B.B., I. R., V. M., të cilët me dëshmitë e 

tyre në mënyrë të detajuar dhe të qartë e kanë përshkruar rastin se i akuzuari ditën kritike është 

lidhë në mënyrë direkte në rrjetin elektrik dhe ka pamundësuar regjistrimin e shpenzimeve të 

rrymës në njësorin elektrik dhe të gjitha dëshmitë e këtyre dëshmitarëve ishin të njëjta, si dhe 

në bazë të provave tjera të proceduara, si procesverbali i KEDS-it, me nr. 2339001, i dt. 

21.11.2018, fotodokumentacioni, në mënyrë të pa kontestuar është vërtetuar se i akuzuari D. 

R., ka kryer veprën penale; vjedhja e shërbimeve nga neni 314, parag.1, në lidhje me parag.6, i 

KPRK-së,  dhe me këtë i propozon gjykatës që të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ta dënojë sipas 

ligjit. 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar D. R.,  në fjalën përfundimtare deklaron se e mbështet 

në tërësi fjalën përfundimtare të prokurores së shtetit të dhënë në këtë shqyrtim gjyqësor, dhe i 

bashkëngjitet ndjekjes penale ndaj të akuzuarit, njashtu kërkon nga gjykata që ta obligojë të 

akuzuarin në pagesën e dëmit material të shkaktuar me veprën penale në shumën prej 3.300.39 

€. 

Mbrojtësi i të akuzuarit av. L. C.,  në fjalën përfundimtare deklaron se edhe pas 

shqyrtimit të provave i akuzuari u deklarua se nuk e ka kryer veprën penale, e cila i vihet në 

barrë nga prokuroria e shtetit , vjedhja e shërbimeve nga neni 314, parag.1, të KPRK-së, me 

këtë kuptim edhe nuk e pranon fajësinë. I akuzuari deklaroi se ai asnjëherë nuk ka vendosur 

ndonjë kabllo në mënyrë të paautorizuar që ta shfrytëzojë energjinë elektrike dhe se i njëjti nuk  

 

ka njohuri lidhur me ekzistimin e asaj  kablloje që pretendohet nga ana e prokurorisë së shtetit, 

se i njëjti e ka kyçur  në objektin të cilin e shfrytëzon. Andaj kërkon nga gjykata me rastin e 
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vendosjes lidhur me këtë çështje penale, nëse  eventualisht gjen se i akuzuari ka përgjegjësi 

lidhur me këtë vepër penale,   me rastin  e vendosjes lidhur me llojin dhe lartësinë e  dënimit, 

kërkon që të akuzuarit t’i shqiptoj ndonjë dënim minimal me gjobë në kuadër të ligjit.   

              I akuzuari D. R., në fjalën përfundimtare deklaron se nuk e ndien vetën fajtorë për këtë 

vepër penale që ngarkohem sipas aktit akuzues të prokurorisë se shtetit, andaj kërkon nga 

gjykata që ta lirojë nga aktakuza, sepse as nuk e ka kryer dhe as nuk ka marrë pjesë në kryerjen 

e kësaj vepre penale. 

Gjykata duke pasur parasysh se i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale 

që i vihet në barrë sipas aktit akuzues, e me qëllim të vërtetimit dhe konstatimit të drejtë dhe të 

plotë të gjendjes faktike, gjatë shqyrtimit kryesor bëri administrimin e të gjitha provave të 

propozuara nga ana e prokurorisë së shtetit sipas aktit akuzuese, si dhe provave të tjera të 

propozuara gjatë shqyrtimit gjyqësor  edhe atë: ka dëgjuar dëshmitarët B. B., B. J.i, V. M. dhe 

I. R., si dhe mbrojtjen e paraqitur nga i akuzuari D. R., si dhe provat materiale, si që janë: 

Procesverbali i KEDS-it me nr. 2339001, i dt. 21.11.2018, fotodokumentacioni, fatura nga 

sektori i rikthimit të humbjeve, të dt. 22.11.2018, dhe fatura DGLHP186972, të dt.26.11.2018.  

 Nga dëshmia e dëshmitarit B. B., gjykata vërtetoi faktin se i njëjti në  KEDS, punon qe 

13 vite, në vendin e punës, teknik për kthimin e humbjeve në terren, se më dt.21.11.2018, i 

njëjti së bashku me kolegët V. M., I. R. dhe K. E., janë shkuar në kontroll te objekti  i cili 

gjendet në rr. “Xhelal Sopi”, në Kamenicë. Me rastin e kontrollimit kanë konstatuar këtë 

gjendje, në fillim  kur janë shkuar  objekti kishte qenë i mbyllur, por kanë pasur qasje te 

Kapeormani, aty kanë vërejtur se konsumatori kishte bërë një degëzim nga KK-ja 

(Kapeormani), ku edhe e kanë fotografuar, ati vërehej shumë mirë se konsumatori kishte bërë 

një  lidhja direkte, e cila kabllo e kyçjesë direkte ka ardhur prej shtyllës elektrike apo prej 

trafosë  direkt tek kapeormani, pastaj nga kapeormani përmes një vrime në mur është shkuar në 

lokal te aparatet harxhuese dhe në këtë rast energjia e shpenzuar nuk ka kaluar fare përmes 

pikës matëse apo njësorit elektrik.   Dëshmitari në vazhdim deklaron se pasi që lokali ishte i 

mbyllur, të njëjtit kanë vazhduar me punë në teren te konsumatorët e tjerë dhe  përsëri të 

njëjtën ditë janë kthyer  te i njëjti objekt, i cili kishte qenë i hapur,  kanë vërejtur se tani 

konsumatori e kishte hequr kabllon e lidhjes direkte, e cila ishte më herët, në lokal kishin qenë 

disa punëtorë duke punuar, ndërsa më vonë është shkuar edhe pronari,  

 

përkatësisht tani i akuzuari D. R., pastaj kanë  regjistruar pajisjet të cilat i ka shfrytëzuar 

konsumatori nga ajo lidhje direkte, edhe ate, një kalolifer i cili shërben për ngrohje dhe ftohje, 

e në rastin konkret ishte për ngrohje, një makinë për prerje-prerëse dhe një kompresor, ku 
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energjia e shpenzuar nga këto pajisje fare nuk ka kaluar përmes pikës matëse apo njësorit 

elektrik dhe e njëjta si e tillë fare nuk është regjistruar në njësorin elektrik.   E kanë njoftuar 

konsumatorin për gjendjen të cilën e kanë hasur atë ditë dhe lidhur me rastin kanë hartuar një 

procesëvërbal,  të cilin procesverbal pastaj e kanë dorëzuar  në zyrën në KEDS, në Gjilan, i cili 

pastaj dorëzohet në Prishtinë në Qendrën për llogaritjen e dëmeve-humbjeve, e cila zyre për 

llogaritjen e dëmeve i ka mënyrat se si e llogarisin dëmin e shkaktuar. Dëshmitari po ashtu 

thekson se kur janë kthyer për së dyti herë, kanë vërejtur se njehsori elektrik i konsumatorit 

nuk ishte i bllombuar, por  thekson se lidhja direkte e cila është hasë ditën kritike, nuk ka lidhje 

me bllombimin e njësorit elektrik, sepse e njëjta ka qenë jashtë pikës matëse-njësorit elektrik, 

pra kyçja direkte nuk ka lidhje fare me njësorin elektrik, sepse kabllo e kyçjes direkte ka ardhur  

prej shtyllës elektrike apo prej trafos direkt tek kapeormani, pastaj nga kapeormani është 

shpërndarë te harxhuesit elektrik.  

Dëshmitari B. J., lidhur me rastin deklaron se objektin për të cilin  po flitë, tani e 

shfrytëzon D. R., të cilit  i’a ka dhënë me qira në shfrytëzim dhe e ka obliguar të njëjtin që të 

ketë njësorë elektrik në veti, ku edhe ashtu ka vepruar dhe në kapeormanin ku vijnë kabllot prej 

trafës, kabllot janë të shpërndara te njësori jonë që ne e shfrytëzojmë, ndërsa  si ka vepruar ai 

më tutje nuk e di. Po ashtu thekson se është e vërtetë se  pas dy tre muajve ka dëgjuar se nga 

ana e KEDS-it, të njëjtit i është bërë një kontroll dhe se është konstatuar se është keqpërdorur 

rryma-energjia elektrike. 

             Nga dëshmia e dëshmitarit V.M., gjykata vërtetoi faktin se i njëjti punon në KEDS, në  

shërbimin e kontrollit dhe pas çdo konstatimi se ekzistojnë humbje nëpër  trafo, ekipa e 

kontrollit kanë për detyrë të shkojmë në vendin e ngjarjes për të gjetur ku janë ato humbje. 

Konstatimi i humbjeve bëhet në atë mënyrë ku për çdo muaj bëhet leximi i njehsorëve   

elektrik nëpër objektet që janë të lidhur me një trafo, ku në çdo trafo ekziston edhe njehsori i 

përgjithshme që i regjistron të gjitha shpenzimet që janë krijuar nga ata njësorë elektrikë dhe në 

fund barazohen harxhimet e njësorëve elektrik me njësorin që ekziston në trafo.  Më 

21.11.2018 së bashku me kolegët B. B., I. R. dhe K. E., janë dalur në kontroll për ta kontrolluar 

objektin, të cilin e shfrytëzon D. R. dhe kanë vërejtur se ekziston një kabllo jashtë pikës matëse 

dhe pasi që objekti në atë moment kishte qenë i mbyllur dhe nuk kanë mundur me vërtetu dhe 

me i regjistruar pajisjet elektrike që shfrytëzohen, kanë  

 

vazhduar me kontrolla të tjera dhe pas një kohe, të njëjtën ditë janë kthyer përsëri te i njëjti 

objekt dhe kanë parë se objekti ishte i hapur dhe kablloja e cila ka qenë më parë në lidhje 

direkte, ishte eliminuar. Kanë hyrë në objekt, kanë biseduar me pronarin, i kanë treguar arsyen 
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se si e kishin hasur gjendjen e kabllos, i kanë regjistruar pajisjet elektrike-lëvizëse që i ka 

shfrytëzuar jashtë pikës matëse, ku ati kishte edhe pajisje tjera elektrike, mirëpo të tjerat nuk i 

kanë regjistruar për arsye se kanë menduar se të njëjtat kanë qenë të lidhura përmes pikës 

matëse. Dëshmitari deklaron se në këto raste kur hasin këso lidhje direkte, zakonisht  i 

regjistrojnë vetëm pajisjet lëvizëse që furnizohen përmes shtekerave, sepse ato zakonisht mund 

të barten prej një vendi në vendin tjetër, sidomos në rastet kur lokalet janë të mbyllura, apo në 

rastet kur punëtorëve të KEDS-it nuk i japin çasje në objekt. me ç’rast lidhur me rastin kemi 

hartuar procesverbal, Dëshmitari në vazhdim thekson se herën e parë kur e kanë  kontrolluar 

objektin, kanë vërejtur se prej KK (kfadratit të kyçjes)-kapeormanit, në objekt kanë shkuar dy 

kabllo furnizuese dhe pasi që kanë qenë dy kabllo, realisht është dashur që në objekt të jenë dy 

njësorë elektrik dhe këtë nuk kanë mundur me vërtetu për arsye se lokali ka qenë mbyllur, 

andaj edhe nuk kanë mundur me hartuar procesverbalin. Ndërsa kur janë shkuar për të dytën 

herë kanë vërtetuar se njëra  kabllo ishte larguar nga lokali dhe ishte humbur, por vërehej vendi 

se ku e kishte prerë-këput kabllon te kapeormani, e po ashtu dallohej kablloja e më hershme që 

ishte e montuar, sepse e njëjta ishte ma e vjetër se kablloja që ishte vendosur më vonë për 

lidhjen direkte, e cila edhe ishte eliminuar. Kanë hyrë brenda kanë kontrolluar, kanë vërejtur se 

në objekt ishte vetëm një njësorë elektrik, sepse i njëjti po t’i kishte pasur dy njësorë elektrik 

nuk do ta kishte larguar kabllon fare. Po ashtu deklaron  se ditën kritike kanë vërejtur se 

njehsori elektrik nuk ishte i bllombuar, por lidhja direkte e cila është hasë ditën kritike nuk ka 

lidhje me bllombimin e njësorit elektrik, sepse kablloja e kyçëjesë direkte ka qenë jashtë pikës 

matëse-jashtë njësorit elektrik dhe nuk ka lidhje fare me njësorin elektrik, sepse kabllo e 

kyqëjes direkte ka ardhur prej shtyllës elektrike apo prej trafos direkt tek kapeormani, pastaj 

nga kapeormani është shpërndarë te harxhuesit elektrik. Andaj pasi që i kanë regjistruar pajisjet 

elektrike në objekt, kanë hartuar procesverbal dhe i njëjti procesverbal shkon në Prishtinë, ku 

ekipi i posaqshëm i konstaton humbjet e shkaktuara nga ato pajisje të regjistruara. Po ashtu 

thekson se ditën kritike gjatë kontrollës, pronari tani i akuzuari D.R. është sjellur në mënyrë të 

vrazhdë me ta. 

Nga dëshmia e dëshmitarit I.R., gjykata vërtetoi faktin se edhe ky dëshmitar rastin e 

përshkruar njësoj sikurse edhe dy dëshmitarët tjerë, kolegët e tij B. B. dhe V. M. se më  

21.11.2018, kanë bërë një kontroll në objektin e konsumatorit D.  
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R. në ........, me çrast gjatë kontrollimit kanë hasur një lidhje direkte, ku  kanë vërejtur dy kabllo 

të cilat  përmes një vrime në mur janë hyrë në punëtori dhe pasi që objekti ishte i mbyllur, e për 

të siguruar saktë se ishte lidhje direkte, i kanë fotografuar kabllot. Kanë vazhduar punën në 

teren tek objektet e tjera dhe pas një kohe, të njëjtën ditë janë kthyer te i njëjti objekt, i cili 

kishte qenë i hapur, ku ishin duke punuar disa punëtor, kanë vërejtur se konsumatori e kishte 

eliminuar kabllon e lidhjes direkte, sepse mungonte njëra kabëll, vëreheshin disa shenja të 

eliminimit të kabllos e po ashtu kablloja e eliminuar kishte qenë kabllo më e re, pastaj  pasi 

objekti kishte qenë i hapur kanë bërë regjistrimin e pajisjeve që kanë qenë të lidhura me atë 

kabllo të lidhjes direkte.    

I akuzuari D.R . gjatë paraqitjes së mbrojtjes së tij deklaron se më dt. 21.11.2018, në 

momentin kur  ka shkuar në punëtorinë, aty kishin qenë punëtorët e tij duke punuar, e po ashtu 

aty në punëtori kishin qenë edhe punëtorët e  KEDS-it, dhe në atë moment, derisa ai ishte aty 

nuk ka  vërejtur se të njëjtit kanë gjetur ndonjë kabllo të lidhjes direkte, e po ashtu edhe më 

parë nuk ka pasur dijeni për atë kabllo, sepse nuk ka pasur leje dhe as çelës me hyrë në atë 

objekt. Ka kërkuar prej punëtorëve të KEDS-it, që të bëhet matja e aparateve se a janë të 

lidhura drejtpërdrejtë me kabllon e paautorizuar, apo në njësorin elektrik por të njëjtit  kanë 

refuzuar. Po ashtu deklaron se nuk ka pasur qasje në objektin ku ndodhej kapeormani, sepse 

aty ka pasur qasje vetëm rojtari i ndërmarrjes “ Dalina”, dhe punëtorët e KEDS-it. I akuzuari në 

vazhdim thekson se në atë objekt punon prej vitit 2016, dhe ka njehsor të veçantë elektrik, i cili 

njehsor evidentohet në emrin e tij dhe ka nr. DGL91044874. e të cilën njehsor e ka regjistruar 

për veprimtari komerciale, e jo shtëpiake. Po ashtu deklaron se ai nuk ka vërejtur se në lokalin 

e tij përmes një vrime nga kapeormani janë ardhur dy kabllo, por vetëm një kabllo, sepse 

posedon vetëm një njehsorë elektrik. 

Gjykata me kujdese të veçant vlerësoi mbrojtjet e parashtruara nga i akuzuari dhe 

mbrojtësi i tij me autorizim av. L. C., por mbrojtjes së tyre nuk ia  fali besimin, ngase të njëjtat 

si të tilla ishin jo bindëse, të përgatitura me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale dhe 

me qëllim të zvarritjes së procedurës, sepse përpos që deklarojnë se nuk e ndien veten fajtor, 

sepse nuk ka pasur kabllo të lidhjes direkte, këtë fakt me asnjë provë të vetme nuk e vërtetojnë. 

Po ashtu, i akuzuari në fillim të seancës së shqyrtimit fillestar ka kërkuar nga gjykata që këtë 

çështje penale ta referoj për zgjidhje përmes procedurës së ndërmjetësimit, por pasi që me 

palën e dëmtuar, përfaqësuesin e KEDS-it nuk kanë mundur të merren vesh rreth kompensimit 

të dëmit, çështjen penale nuk kanë arrit ta zgjidhin përmes procedurës së ndërmjetësimit.  
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Ndërsa dëshmitë e parashtruara nga dëshmitarët B. B., B. J., V. M. dhe I. R., si të tilla 

gjykata në tërësi i përfilli dhe i fali besimin, ngase të njëjtat sa i përket rrëfimit për zhvillimin e 

ngjarjes ishin mjaftë bindëse, të logjikshme, në përputhshmëri në mes veti dhe në pajtueshmëri 

të plotë me pretendimet e aktakuzës dhe provat materiale të bashkangjitura në aktakuzë. Themi 

se deklaratë e këtyre dëshmitarëve ishin në përputhshmëri në mes veti për faktin se të njëjtit në 

mënyrë identike, të këjart dhe mjaft bindëse dhe mënyrë kronologjike e kanë përshkruar rastin, 

edhe atë prej momentit kur janë shkuar herën e parë në objekt dhe kanë vërejtur se përmes një 

vrime në muri në punëtori janë hyrë dy kabllo dhe pasi që objekti ishte i mbyllur dhe nuk kanë 

pas qasje në te, e me qëllim të sigurimit se ekzistonte lidhja direkte, i kanë fotografuar ato dy 

kabllo dhe kur janë kthyer përsëri te i njëjti objekt kanë vërejtur se njëra kabllo ishte eliminuar 

dhe se vëreheshin shenjat në kapeorman ku ishte prerë njëra nga kabllot e cila sipas tyre ka 

qenë kabllo ma e re dhe energjia e shpenzuar nga ajo kabllo direkte fare nuk është regjistruar 

në njehsorin elektrik.   

Gjykata vlerësoi provat një nga një dhe të gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 dhe 361 

të KPPRK-së dhe erdhi në përfundim se në mënyrë të mjaftueshme nga provat e administruar 

gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor është vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale ashtu si që 

ngarkohet me akuzën e PTH-së në Gjilan. 

Andaj, duke u bazuar në të cekurat më lartë, gjykata e ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

- se i akuzuari D. R., me dashje e ka kryer veprën penale, vjedhja e shërbimeve nga 

neni 314 parag. 1 të KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e 

këtij aktgjykimi, për të cilën vepër penale, gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor, ngase veprimet 

e të njëjtit i përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj vepre penale dhe se për të njëjtën është edhe 

penalisht përgjegjës. 

Me rastin e vendosjes për llojin dhe lartësinë e dënimit ndaj të akuzuarit për veprën 

penale të kryer, gjykata  vlerësoi të gjitha rrethanat të cilat në kuptim të nenit 70 të KPRK-së, 

ndikojnë në shqiptimin e  drejtë dhe meritor të dënimit ligjor. Në veçanti për ketë rast  si 

rrethana lehtësuese për të akuzuarin gjykata pati parasysh faktin se i akuzuari përherë të parë 

ka rënë ndeshë me ligjin. Ndërsa gjykata, nuk ka gjetur ndonjë rrethanë rënduese për të 

akuzuarin. 
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Sipas bindjes së gjykatës, dënimi me gjobë i shqiptuar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, ndaj të akuzuarit D.R., 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 të 

akuzuarit. 

Gjykata, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim, mund të arrihet edhe qëllimi i 

dënimit nga neni 38 i KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e 

veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të parandalojë personat e tjerë nga 

kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit 

dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

E dëmtuara KEDS – Distrikti në Gjilan, për realizimin e kërkesës pasurore juridike  

udhëzohet në kontest civil.  

            Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të 

akuzuarit, gjykata, bazuar në nenin 451 paragrafi 1 i KPPRK-së, ka vendosur që të akuzuarin ta 

detyrojë për ta paguar paushallin gjyqësor në shumën prej 20 € (Njëzetë euro), si dhe 30 € për 

Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit,  në afat prej 15 ditësh nga dita  e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje përmbarimi. 

             Nga të cekurat më lartë është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

              GJYKATA THEMELORE NE GJILAN- DEGA NE KAMENICE, 

                                            P.nr.46/2019, më datë 26.07.2021.  

 

                                                                                              Gj y q t a r i ,  

                                                                                            Sadri Krasniqi,d.v. 

 

Këshilla Juridike: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh nga dita 

e pranimit të aktgjykimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, për mes kësaj gjykate. 


