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P.nr. 425/2017 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjyqtarit të 

vetëm gjykues Behar Ymeri, me sekretaren juridike Fatmire Sermaxhaj, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit S.A., nga Gjilani, për shkak të veprës penale Lidhja e paautorizuar në shërbime nga neni 

321 të KPRK-s, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan - Departamenti i Përgjithshëm, 

PP.II.nr.675/2017, të datës 28.04.2017 të cilën e përfaqësonte Prokurori Shefik Memeti, pas mbajtjes 

së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, më datën 04.10.2018, mori dhe publikisht shpalli këtë, 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari S.A., nga babai F., e ëma F., e lindur Z., i lindur ...,  në Gjilan, ku edhe jeton rr. “ ... ” nr. 

..., me nr. Personal ...,  me nr. të telefonit ..., ka të  kryer shkollën e mesme, i pa punë, i martuar – 

baba i tre fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptarë, shtetas i R. Kosovës, më parë i dënuar 

dhe nuk udhëhiqet procedurë për vepër tjetër penale. 

  

                                        Ë SH T Ë   F A J T O R 

 

Sepse prej datës së pavërtetuar e deri më datë 08.03.2017, në shtëpinë e tij, i pandehuri me qëllim që 

vetit ti sjellë pasurim të kundërligjshëm pasuror, ka shfrytëzuar në mënyrë të pa autorizuar energjinë 

elektrike në atë mënyrë që nga punëtorët e autorizuar të KEDS-it –Ekipi i Kontrollit është konstatuar 

se i pandehuri ka bërë një lidhje direkete para pikës matëse- njehsorit elektrik duke e pamundësuar 

regjistrimin e energjisë elektrike të shpenzuar, me ç’rast tani të dëmtuarës KEDS-it-Distrikti në 

Gjilan, i ka shkaktuar dëm në vlerë prej rreth 1,143 euro. 

 

me çka ka kryer veprën penale Lidhja e paautorizuar në shërbime nga neni 321 të KPRK-s. 

Andaj, gjykata në bazë dispozitës së lartcekur ligjore dhe neneve 4, 41, 46, 50, 51, 73 dhe 75 të KP, 

si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale (KPP), të akuzuarin: 

  

  E   GJ Y K O N 

 

I. Të akuzuarit S.A., i shqiptohet dënimi kumulativ me gjobë në shumë prej 300 (treqindë) euro, të 

cilin i akuzuari do t’a paguaj në afat prej 30 ditë nga data kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë.  

II. Dhe dënim me burg në kohëzgjatje prej njëqind (100) ditë, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, 

nëse i akuzuari në periudhën verifikuese prej 1 (një) viti, duke filluar nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

III. Nëse i akuzuari refuzon që të paguajnë dënimin me gjobë ose nuk është në gjendje ta paguajë 

atë, atëherë dënimi me gjobë me pajtimin e të pandehurin mund të zëvendësohet në punë në dobi të 

përgjithshme. Nëse i pandehuri nuk pajtohet me zëvendësimin e dënimit me gjobë në punë në dobi të 

përgjithshme, atëherë dënimi me gjobë do të zëvendësohet në dënim me burgim, në atë mënyrë që 

për çdo 20 € të dënimit me gjobë do të caktohet nga një ditë burgim. 

IV. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

V. Obligohet i akuzuari të paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të 

gjykatës, si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 30 (tridhjetë) euro, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcnim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën e lartcekur ndaj 

të akuzuarit S.A., nga Gjilani, për shkak të veprës penale Lidhja e paautorizuar në shërbime nga neni 

321 të KPRK-s.  

Në shqyrtimin gjyqësor dhe publik, të mbajtur më datën 04.10.2018 Prokurori Shefik Memeti, gjatë 

fjalës përfundimtare, ka mbetur në tërësi pranë aktakuzës lëndore, duke i propozuar gjykatës të 

pandehurin S.A., ta shpall fajtor dhe ta dënojë sipas Kodit penal, duke i pasur parasysh të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese për mbështetje ligjore të dënimit të shqiptuar. 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës KEDS S.A. në fjalën përfundimtare deklaroi: e mbështesë në tërësi  

fjalën e prokurit të shtetit, i bashkohem ndjekjes penale ndaj të akuzuarit dhe paraqes kërkesë 

pasurore-juridike. 

I akuzuari S.A. në fjalën përfundimtare deklaroi: nuk e ndijë veten fajtor, pasiqë nuk e kam kryer 

këtë vepër penale dhe kërkoj nga gjykata të më liroj nga përgjegjësia penale. 

Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave, si dhe vlerësimit të tyre një nga një 

dhe në lidhje me provat tjera, konform nenit 361 të KPP, gjykata konstatoi këtë gjendje faktike: se 

është vërtetuar se i akuzuari S.A., nga Gjilani, e ka kryer veprën penale Lidhja e paautorizuar në 

shërbime nga neni 321 të KPRK-s.       

Këtë gjendje faktike, gjykata e konstatoi duke u bazuar në këto prova:  

- Dëshmia e dëshmitarve I.T., Xh.M. dhe A.L.. 

- Prcesverbali me nr. ... të datës 08.03.2017 

- Fotot nga vendi i ngjarjes, 

- Fatura DGL17HP05656 i datës 10.03.2017 

- Fatura e rikthimit të humbjeve 107153 e datës 10.03.2017. 

Dëshmitari-I.T., në shqyrtimin gjyqësor të datës 04.10.2018 ka deklaruar, të akuzuarin në sallë e 

njoh si figur. te rasti në fjalë kemi qenë si ekipë për kontrollimin e paisjeve elektrike dhe njehësorit 

elektrik. Sikur te çdo konsumatorë tjetër kemi bërë çkyqjen e energjisë elektrike në njehësorë me 

këtër ras ka qenë prezent gruaja e cila është prezentuar zonja e shtëpisë, kemi marrë leje për 

verifikimin e paisjeve elektrike, posa kemi hy në shtëpi menjëherë kemi vërejtur se energjia elektrike 

nuk është ndalur në disa vende të instalimit elektrik edhe pse pas çkyqjes së njehësorit në shtëpi nuk 

është dashur të ketë energji elektrike, dhe pas kontrollimit kemi hasur disa kabllo të cilat i kanë 

furnizuar disa paisje elektrike të cilat janë të shenuara në procesverbal, ne kemi dashur ti verifikojmë 

këto kabllo por neve personi i cili gjindet në sallë nuk na ka lejuar të bëjmë verifikimin pasi që këto 

kabllo sipas meje kanë qenë dikund në tavan dhe ne pas kësaj, siq e ceka edhe në fillim nëse në 

objekt ka energji elektrike pasi që bëhet çkyqja në njehësorë ajo energji elektrike nuk kalon nëpër 

njehsor që do të thotë se është energji elektrike në mënyrë të pa autorizuar dhe nuk e regjistron 

njehsori elektrik. Këto kabllo i kanë furnizuar paisjet elektrike të cilat shpenzojnë më tepër energji si 

nxemëse etj, si në procesverbal, i akuzuari ka dalur më vonë pasi që më duket se ka qenë fjetë. 

Procesverbalin e ka nënshkruar zonja e shtëpisë, i akuzuari na është lutur shumë që mos ta 

përpilojmë procesverbalin duke thënë se këtë parregullsi do ta eliminoj vetë. 

Dëshmitari-Xh.M., në shqyrtimin gjyqësor të datës 04.10.2018 ka deklaruar, së bashku me kolegët e 

mi I., V. dhe A. kemi shkuar në lagjën ku e ka shtëpinë i akuzauri dhe aty kemi kontrolluar disa 

shtëpi e ndër to edhe shtëpinë e të akuzaurit, kemi hyrë në oborr dhe aty në fillim ka dalur 

bashkëshortja e të akuzaurit të cilës i jemi prezentuar dhe detyra jonë ka qenë me kontrolluar 

njehësorin elektrik në të cilin edhe e kemi ndërprerë energjinë dhe me këtë rast nuk është dashur të 

ketë energji në shtëpi, I. dhe V. kanë hyrë brenda në shtëpi për kontrollë ndërsa unë dhe A. kemi 

qëndruar te njehsori. I. ka thënë se një pjesë e shtëpisë ka rrymë. Pas kësaj I. me V. i kanë regjistruar 

paisjet elektrike dhe në bazë të kësaj ne e kemi përpiluar procesverbalin dhe e kemi kyqë në rrymë 

njehsorin elektrik. Mjetet i regjistrojmë me qëllim që në bazë të tyre të kalkulohen shpenzimet e pa 

autorizuara të energjisë. Me sa di unë kemi bërë edhe fotografi në vendin e ngjarjes dhe më duket se 

dikush e ka nënshkruar procesverbalin. Në shtëpi kemi hyrë me lejen e konsumatorit në të kundërtën 

nuk do të kishim hyrë brenda. Në rastin konkret ne nuk e kemi eliminuar parregullsinë pasi që 

konsumatori ka deklaruar se do ta eliminojë vet pasi që parregullsia ka ekzistuar. Në kontrollë në 

këtë shtëpi kemi qenë 4 persona, prej të cilëve dy kanë hyrë brenda ndërsa dy kemi qëndruar në 
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oborr. Në njehësor nuk më kujtohet se kemi bërë fotografimin kur e kemi çkyqur njehësorin. Gjatë 

hyrjes në shtëpi nuk kemi pasur pengesa.  

Dëshmitari-A.L., në shqyrtimin gjyqësor të datës 04.10.2018 ka deklaruar, të akuzuarin në sallë e 

njoh si konsumatorë pasi që atë ditë kemi qenë  në shtëpinë e tij në kontrollë dhe aty kemi qenë unë, 

Xh., I. dhe V.. Pasi që në këtë teren ka pasur humbje të energjisë në bazë të urdhëresës së kompanisë 

kemi dalur në kontrollë dhe aty kemi kontrolluar disa konsumatorë e në mesin e tyre edhe tani të 

akuzaurin. Kur kemi hyrë në oborr kemi ftuar dhe aty ka dalë në fillim bashkëshortja e tij, ne jemi 

prezentuar dhe pas kësaj unë e kam çkyqur energjinë elektrike në njehësor me qëllim që ta dimë se a 

është në rregull instalimi elektrik. Regjistrimin e mjeteve elektrike e kanë bërë V. dhe I. të cilët kanë 

hyrë brenda. Ne me këtë rast kemi konstatuar se disa paisje elektrike furnizohen jashtë njehësorit 

elektrik të cilin konstatim e kemi bërë edhe në prezencë të konsumatorit tani të akuzuarit në sallë, i 

cili me këtë rast na është lutur që mos ta përpilojmë procesvergalin me arsyetim se i ka kushtet e 

vështira dhe bashkëshorten e sëmurë, në vendin e ngjarjes e ka pranua se ka lidhje direkte dhe të 

njejtën do ta eliminojë vetë ndërsa neve edhe pse kemi kërkuar nuk na ka lejuar që ta eliminojmë 

këtë lidhje. Në kontrollë kemi qenë 4 vetë, prej tyre dy kanë hyrë brenda dhe dy kemi qëndruar 

jashtë, pengesa gjatë hyrjes nuk ka pasur. Nuk e di a më ka fotografuar dikush deri sa e kam çkyqur 

njehësorin.  

I pandehuri S.A. gjatë mbrojtjes së tij e ka mohur veprën penale duke theksuar se, atë ditë kur kanë 

ardhur punëtorët e KEDS-it për kontrollim në shtëpinë time, unë kam qenë në shtëpi dhe aty në fillim 

ka hyrë dëshmitari I. dhe pas kësaj bashkëshortja ka dalë të cilën e kanë njoftuar se kanë ardhur për 

kontrollë dhe ai e ka pyetur se a mundem me hy brenda dhe bashkëshortja e ka hapur derën dhe i 

njejti ka hyrë brenda dhe ka fotografuar disa paisje dhe ka bërë kontrollë ku me këtë rast kam qenë 

edhe unë. Çkyqjen e energjisë nuk e kanë bërë në njehësorë pasi që në të gjitha paisjet ka pasur 

rrymë. Pasi që e ka bërë kontrollën dhe fotografimin i njejti ka dalur në oborr pa folur asgjë me ne, 

por kur ka dalur ia ka dhënë procesin bashkëshortes time me nënshkruar dhe pas nënshkrimit të 

procesit nga bashkëshortja ime ata kanë shkuar. Asaj ia kanë dhënë një kopje të procesit por e njejta 

nuk e ka lexuar para se me nënshkruar. Me punëtorët e KEDS kemi bërë bisedë të rëndomtë, ndërsa 

lidhur me rastin jo, punëtorët nuk kanë kërkuar të ngjiten në tavan, pasi që e kam marrë 

procesverbalin e kam lexuar por nuk kam paraqitur kundërshtim me shkrim e as me gojë lidhur me te 

edhe pse e kam pare se ka shkruar se energjia është shfrytzuar në mënyrë të pa autorizuar. 

 
Gjykata pas vlersimit të mbrojtjes së të pandehurit, vlersimit detal të provave të administruara me 

dëgjimin e dëshmitarve I.T., Xh.M. dhe A.L., si dhe me leximin e provave materiale: si dhe me 

provat materiale, fotodokumentacioni nga vendi i ngjarjes, Fatura DGL17HP05656 i datës 

10.03.2017, Fatura e rikthimit të humbjeve 107153 e datës 10.03.2017, dhe pjesërisht edhe me 

deklaratën e të pandehurit S.A. 

 

Duke pasur parsysh provat të cilave kjo gjykatë ia fali besimin vërtetoi se në veprimet e të pandehurit 

janë përmbush të gjitha tiparet e figurës së veprës penale Lidhja e paautorizuar në shërbime nga neni 

321 të KPRK-s, duke e shpallur fajtor dhe denuar të njejtin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Gjyqtari i vetëm gjykues deklaratës së dëshmitarve I.T., Xh.M. dhe A.L. ia fali besimin e plotë sepse 

deklaratat e të njejtve janë të logjikshme të plota dhe e drejta, meqë në pika relavante përputhetn në 

mes vetei si dhe me provat materiale, fotodokumentacioni nga vendi i ngjarjes, Fatura 

DGL17HP05656 i datës 10.03.2017, Fatura e rikthimit të humbjeve 107153 e datës 10.03.2017, dhe 

pjesërisht edhe me deklaratën e të pandehurit A.Z. i cili ka deklaruar  se është e vërtetë se puntorët e 

KEDS-it kanë ardhë dhe  kanë konrolluar instalimin e lektrik në shtëpinë e tij por kinse ata nuk e 

kanë shkyqur enegjinë në njehsor dhe nuk kanë gjetur lidhje direkte dhe se kinse ai nuk I ka penguar 

për ta eliminuar këtë lidhje pasi që nuk ka ekzistuar, por se këta e kanë përpiluar procesverbalin pa ju 

treguar asgjë dhe këtë process e ka nënshkruar gruaja e tij pa e lexuar, port ë njejtës ia kanë dhënë një 

kopje të cilën ajo ja ka sjellë të akuzuarit por i njejti edhe pse e ka lexuar dhe e ka pare se bëhet fjalë 

për shpenzim të pa autorizuar nuk ka ushtruar kurfar kundërshtimi në KEDS. 

Mbrojtjes së të pandehurit gjykata nuk ia fali besimin sepse e njejta është në kundërshtim me provat 

të cilave kjo gjykatë ju fali besimin dhe se mbrojtja e të pandehurit është e pa logjikshme, jo e 



 4 

besushme, kontradiktore dhe se me këtë mbrojtje i pandehuri ka pasur për qëllim vetëm që gjykatën 

ta vëjnë në lajthim, sa për tiu shmangur përgjegjsisë penale lidhur me veprën penale lëndore. 

Ky motiv i të pandehurve gjendjen faktike lidhur me këtë qështje penale e bënë më të besushme dhe 

më të plotë si tezë të vërtetuar nga gjykata përtej dyshimit të bazuar mirë. 

Gjyqtari i vetëm gjykues në bazë të provave që jua fali besimin e plotë, vërtetoi gjendjen faktike 

sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit është 

përmbushur elementi objektiv shfrytzimi i pa autorizuar i energjisë elektrike duke bërë lidhje direkte 

jashtë njehsorit elektrik. Pastaj elementi subjektiv i cili konsiston në dashjen direkte, meq i 

pandehuriti ka kryer veprimet e lartcekura me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasurorë edhe 

pse kanë qenë të vetëdishëm për veprimet e ndaluara të tij.  

Gjykata nuk ka vertetuar asnjë rrethanë e cila do ta përjashtonte ose esencialisht do ta zvogëlonte 

përgjegjësinë penale të pandehurit, andaj edhe ka vërtetuar se të njejtit janë përgjegjës penalisht për 

veprën penale lëndore meq kanë poseduar aftësinë mendore përkatsisht për gjykim. 

Gjyqtari i vetëm gjykues me rastin e përcaktimit për llojin dhe lartësinë e dënimit në kuptim të nenit 

73 të KPRK-s, pati parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese ndaj të akuzuarit, si rrethana 

lehtësuese mori parasysh: sjelljen korrekte në gjykatore, se është familjar baba i tre fëmijëve, ju kanë 

përgjigjur ftesave të gjykatës, kurse si rrethana rënduese, shkalla e përgjegjësisë penale, 

rrezikshmëria shoqërore dhe dëmi i shkaktuar të dëmtuarit. 

Duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat e lartë cekura gjykata, është bindur se me një dënim 

komulativ me gjobë prej 300 euro, dhe dënim me kusht mund të arrihet qëllimi i dënimit, nga neni 41 

të KP-s, se ky dënim është i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e 

përgjegjësisë së të akuzuarit dhe do ta parandalonte të akuzuarit që të mos kryejnë vepra penale.  

Në kuptim të nenit 368 të KPP-s, palët  u njoftuan se kanë të drejtë në ankesë, i cili udhëzim u shënua 

në procesverbal. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, si dhe paushallin gjyqësor është marrë në bazë të nenit 

453 paragrafi 1 të KPP-s, kurse vendimi mbi kërkesën pasurore juridike, është marrë duke u bazuar 

në nenit 463 paragrafi 2 të KPP-s. 

Për arsyet e lartcekura u vendosur sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN,  

Departamenti i Përgjithshëm  

P.nr. 425/2017, Më 04.10.2018 

 

           Sekretarja juridike,                                     Gjyqtari 

 Igballe Azemi d.v                                 Behar Ymeri d.v  

                  

 

KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit 

në Prishtinë, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të njëjtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate Themelore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


