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                         P.nr. 36/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN-Dega Viti, Departamenti i përgjithshëm, sipas 

gjyqtares Blerina Jakupi Ramadani dhe sekretares juridike Magribe Bislimi, duke vendosur në 

çështjen penale ndaj të  pandehurit M.A nga fshati Sllatinë e Epërme K. Viti, për shkak të 

veprës penale: lidhje e paautorizuar në shërbime nga neni 321 1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK-ës), sipas aktakuzës të  PTHSH nga Gjilani, PP.II.nr. 161/2018 e dt. 

05.02.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor e jopublik të dt.07.07.2021, me datën 

08.07.2021 mori dhe shpalli publikisht dhe përpiloi këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

  

I pandehuri M.A, nga babai H, nëna Sh, e lindur Azizi, i lindur me dt. 20.04.1976 në Viti, jeton 

në fsh. Sllatinë e Epërme K. Viti, i martuar, babë i 2 (dy) fëmijëve, ka të kryer shkollën e 

mesme, i punësuar në Banjën e Kllokotit në Kllokot, me gjendje të mesme ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal 1006066824 

 

Në bazë të nenit 363 paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 të KPP-së,  

 

REFUZOHET AKUZA 

 

Sepse 

me dt. 11.12.2017, në kohë të papërcaktuar në Viti, në shtëpinë e tij, i pandehuri si shfrytëzues 

i energjisë elektrike me qëllim që vetes t’i sjellë përfitim të kundërligjshëm pasuror, në mënyrë 

të paautorizuar ka shfrytëzuar energjinë elektrike, në atë mënyrë që pas konfiskimit të 

njehësorit elektrik nga KEDS-i, për shkak të borgjit ka bërë lidhje të drejtëpërdrejtë në përçues 

të rrymës elektrike, pa orë matëse, ashtu që ka furnizuar me energji elektrike pajisjet elektrike 

përmes të cilave është shpenzuar energjia elektrike në mënyrë të paautorizuar, me çka është 

pamundësuar regjistrimi i shpenzimeve të energjisë elektrike, në këtë mënyrë të dëmtuarës 

KEDS i ka shkaktuar dëm material në shumë prej 94.40 €. 

 

-me çka kishte për të kryer veprën penale lidhje e paautorizuar në shërbime nga neni 321 1 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-ës). 
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E dëmtuara KEDS muk ka paraqitur kërkesë pasurore juridike. 

 

Shpenzimet procedurale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.  

 

A R S Y E T I M 

 

1.Rrjedha e çështjes  

Prokuroria Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm, me datë 07.02.2018, pranë kësaj 

gjykate ka ngritur aktakuzën me numër PP.II.nr.161/2018 e dt. 05.02.2018, kundër të 

pandehurit M.A nga fshati Sllatinë e Epërme K. Viti, për shkak të veprës penale: lidhje e 

paautorizuar në shërbime nga neni 321 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-ës). 

 

Me datë 07.07.2021 pranë kësaj gjykate është mbajtur seanca e shqyrtimit gjyqësor në të cilin 

prezantuan prokurorja e shtetit Rozelida Manastiri, përfaqësuesi i të dëmtuarës KEDS, me 

autorizim Driton Rexhepi nga Gjilani, dëshmitarët XH.M dhe A.Ldhe i pandehuri M.A si dhe 

është bërë edhe procedimi i provave dhe palët kanë dhënë edhe fjalët e tyre përfundimtare. Ka 

mungur dëshmitari Ilir Tahiri për të cilin prokuroria e shtetit ka hequr dorë që i njejti të 

dëgjohet si dëshmitar, pasi që deklarata e tij është irelevate në këtë çështje penale dhe do të 

ndikonte në zvarritje të procedurës. 

 

 Në fjalën përfundimtare prokurorja i shtetit ka deklaruar lidhur me ketë çështje penale kundër 

të pandehurit Muzafer Alim, për shkak të veprës penale lidhje e paautorizuar në shërbime nga 

neni 321 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së), vepër penale e dyshuar se 

është kryer me datë 11.12.2017 në Viti pretenduar se është kryer në dëm të të dëmtuarës 

KEDS- Distrikti në Gjilan. Në këtë seancë gjyqësore janë dëgjuar edhe dëshmitarët XH.M dhe 

A.Lqë të dy punëtor tek e dëmtuara KEDS në Gjilan, të cilët kanë dhënë dëshminë e tyre lidhur 

me rastin dhe të njëjtit deklaruar se është e vërtetë se në Viti, tek banesat e verdha kemi pasur 

raste të shumta , e posaqërisht tek pronari serb Kira Stefanoviq, tek e cila sipas të dhënave e 

shfrytëzon M.Anga fshati Tanush Rep. Maqedonisë së Veriut, me vendbanim në Viti, rr. 

“Adem Jashari”, tek banesat e verdha, hyrja II, nr. 11 dhe me rastin e përpilimit të 

procesverbalit ka mundur të bëhet gabim teknik pasi që njehësorin me nr. 25943 e shfrytëzon 

Muzafer (Kadri) Alim e jo M.A. 

 

Në këtë seancë kryesore është dëgjuar edhe i pandehuri M.A, i cili nuk e pranojë veprën penale 

dhe as fajësinë për këtë vepër, duke i mohuar veprimet inkriminuese, po ashtu i njëjti ka 

deklaruar se asnjëherë nuk kam jetuar në Viti, rr. “Adem Jashari”, banesa e verdhë, hyrja II dhe 

njehësori elektrik në shtëpinë tonë figuron në emrin e babait tim Habib Aliu, me shifër të 

konsumatorit DGL31833. 

 

Meqenëse prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare është tërhequr nga akuza ndaj të 

pandehurit M.A për shkak të veprës penale lidhje e paautorizuar në shërbime nga neni 321 1 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-ës), gjykata  vendosi që në këtë çështje penalo 

juridike të merr aktgjykim refuzues.  

 

Po ashtu përfaqësuesi i të dëmtuarës KEDS, sipas autorizimit Driton Rexhepi nga Gjiani në 

fjalën përfundimtare ka mbetur pranë parashtresës së dorëzuar në gjykatë të datës 07.05.2021, 

në të cilën parashtresë është shënuar se energjinë elektrike e shfrytëzon M.A, i lindur me dt. 

20.04.1976, me shifër të konsumatorit DGL-25943 dhe tani është duke e shfrytëzuar dhe 
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procedura penale duhet të zhvillohet kundër M.A, duke deklaruar se nuk i bashkangjitemi 

ndjekjes penale ndaj të pandehurit M.A dhe nuk ka paraqitur kërkesë pasurore juridike. 

 

Lidhur me shpenzimet procedurale gjykata për një gjë të tillë vendosi në bazë të nenit 454 

paragrafi 1 i KPP-së.  

 

Andaj duke u bazuar në të lartcekurat dhe në bazë të nenit 363 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 të 

KPP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – dega Viti 

Departamenti i përgjithshëm 

P.nr.36/2018, datë: 08.07.2021 

 

                      

 Gjyqtarja e vetme gjykuese,  

                     Blerina Jakupi Ramadani                             

 

 

 

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

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

mjaftueshme i paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


