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Numri i lëndës: 2020:092787 

Datë: 18.12.2020 

Numri i dokumentit:     01353186 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

P.nr. 268/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË - DEGA PODUJEVË - Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Gazmend Bahtiri, me pjesëmarrjen e 

zyrtares ligjore Mihrije Krasniqi - Sheholli, në çështjen penale kundër të pandehurit A. S., për 

shkak të veprës penale Vjedhja e shërbimeve, të parashikuar nga neni 314 par. 6 lidhur me par. 

1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore Prishtinë - Departamenti i 

Përgjithshëm, PP.II.nr.2874/20, të dt. 05.08.2020, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor publik, 

të mbajtur me dt. 09.12.2020, në prani të Prokurorit të Shtetit Arianit Salihu, të pandehurit dhe 

përfaqësuesit të autorizuar të dëmtuarës KEDS – A. M., të njëjtën ditë shpalli, ndërsa me datë 

18.12.2020, përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

  

I pandehuri, 

A. S., nga i ati M. dhe nëna Z. mbiemri i vajzërisë së nënës S., i lindur më data e lindjes..., në 

fshatin D. K. P. ku edhe tani jeton, me numër personal numri i letërnjoftimit, ka të kryer shkollën 

e mesme, me profesion punëtor teknik në shkollën e mesme ekonomike në P., i martuar, baba i 

6 (gjashtë) fëmijëve,  i gjendjes së dobët ekonomike-financiare, Shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës. 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

Sepse: 

Me prej datës 13.02.2020, deri me datë 05.06.2020, në shtëpinë e tij në fshatin D. K. P. nga 

punëtorët e KEDS - Distribucioni në Prishtinë, është konstatuar se i pandehuri, me qëllim që 

vetit ti sjell përfitim të kundërligjshëm pasuror, ka vjedhë energjinë elektrike në atë mënyrë që i 

njëjti ka qenë i shkyçur nga distanca, por ka bërë lidhje direkte në rrjetin elektrik, duke 

anashkaluar njehsorin elektrik dhe energjia e shpenzuar nuk është regjistruar për tu paguar, me 

ç ‘rast të dëmtuarës KEDS – Departamenti Ligjor – Distrikti Prishtinë, i ka shkaktuar dëm 

material. 

 

- me këtë ka kryer veprën penale Vjedhja e shërbimeve, të parashikuar nga neni 314 par. 6 lidhur 

me par. 1 të KPRK-së. 
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Andaj, gjykata në bazë të dispozitave ligjore të neneve 4, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 46, 47, 48, 49, 69, 

70 dhe nenit 314 të KPRK-së si dhe në bazë të neneve 365, 366, 369, 370, 450, 453 dhe 463 të 

KPPRK-së, të pandehurin e: 

 

GJ Y K O N 

ME DËNIM ME KUSHT 

 

I.  Ashtu që të pandehurit i cakton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) muaj, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet nëse në periudhën e verifikimit prej 1 (një) viti, nuk kryen vepër tjetër 

penale. 

 

II. Detyrohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të procedurës penale-për paushallin 

gjyqësor të paguaj shumën prej 20.00 (njëzetë €uro) dhe në emër të taksës për kompensimin e 

viktimave të krimit shumën prej 30.00 (tridhjetë/€uro), brenda afatit prej 15 ditësh, pasi që 

aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

III. E dëmtuara  Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike - KEDS, 

për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko civil. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i përgjithshëm, ka ushtruar aktakuzën 

PP.II.nr.2874/20, të dt. 05.08.2020, kundër të pandehurit A. S., për shkak të veprës penale 

Vjedhja e shërbimeve, të parashikuar nga neni 314 par. 1 të KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë çështje penale, gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor me 

datë 09.12.2020, në të cilën ishin të pranishëm Prokurori i Shtetit Arianit Salihu,  pandehuri, si 

dhe përfaqësuesi i të dëmtuarës KEDS, në të cilën i pandehuri me rastin e deklarimit rreth 

fajësisë, i njëjti nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar, andaj 

gjykata konform nenit 327 të KPPRK-së, ka vazhduar me radhën e paraqitjes së provave, fjalën 

hyrëse, paraqitjen e provave nga palët, dëgjimin e përfaqësuesit të autorizuar të dëmtuarës 

KEDS, dëshmitarëve, mbrojtjen e të pandehurit si dhe me fjalën përfundimtare të palëve. 

 

Prokurori i shtetit, në fjalën përfundimtare fillimisht ka bërë përmirësimin e gabimit teknik 

lidhur me datën e kryerjes së veprës penale e që duhet të jetë 13.02.2020, deri me datë 

05.06.2020, po ashtu ka bërë ri-cilësimin e veprës penale që duhet të jetë vjedhja e shërbimeve 

nga neni 314 par. 6 lidhur me par. 1 të KPRK-së. ndërsa mbetet pranë aktakuzës dhe 

rikualifikimit të veprës penale, ngase nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, 

përfshirë dëgjimin e dëshmitarëve, është vërtetuar se i pandehuri ka kryer veprën penale Vjedhja 

e shërbimeve, nga neni 314 par. 6 lidhur me par. 1 të KPRK-së, andaj ka propozuar që gjykata 

të pandehurin ta shpallë fajtor dhe ta dënojë sipas ligjit. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarës KEDS, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se i 

bashkëngjitet ndjekjes penale dhe parashtron kërkesë pasurore juridike. 

 

I pandehuri A. S. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: e ndjenë veten të pafajshëm dhe ka 

kërkuar që gjykata ta lirojë nga akuza ngase nuk ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar 

nga prokuroria. 
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Gjykata për vërtetimin e gjendjes faktike në këtë çështje penale juridike, në kuptim të dispozitave 

ligjore të nenit 7 dhe nenit 361 të KPPRK-së, ka bërë administrimin e provave të propozuara nga 

prokurori i shtetit dhe atë: dëgjimin e dëshmitarëve S. G. dhe A. I. si dhe provave materiale si: 

Procesverbali me nr........, i dt. ......., Procesverbali me nr......, i dt. ......, Procesverbali me nr. ....., 

i dt. ......., Procesverbali me nr......., i dt. ......., Procesverbali me nr. ....., i dt......, Fatura DPRHP 

...., e dt. ......, Fatura DPRHP ....., e dt. ......., Fatura DPRHP ...., e dt. ....., Fatura e sektorit të 

rikthimit të humbjeve, e dt. ......, Fatura e sektorit të rikthimit të humbjeve, e dt. ....., Fatura e 

sektorit të rikthimit të humbjeve, e dt....., foto dokumentacioni i cili gjendet në shkresat e lëndës, 

si dhe mbrojtjen e të pandehurit. 

 

Dëshmitari A. I. në cilësi të punëtorit të autorizuar të dëmtuarës KEDS, në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor të dt. 09.12.2020, ka deklaruar se: me datat 13.02.2020, 25.02.2020 dhe 06.05.2020, ka 

qenë në kontroll tek shtëpia e të pandehurit A. S. për arsye se në trafon e rrjetit të energjisë 

elektrike e cila furnizon tërë lagjen, ka pasur humbje të energjisë elektrike, kanë bërë kontroll të 

njehsorëve të vendosur në shtyllat elektrike dhe kane konstatuar se tek i pandehuri njehsori ka 

qenë i shkyçur nga distanca, pa pllombë, përçuesit kanë qenë të vendosur në njehsor, janë hequr 

nga njehsori dhe janë lidhur direkt, me ç ‘rast është shfrytëzuar energji elektrike pa matje. Nuk 

është në dijeni se kurë është shkyçur nga distanca njehsori elektrik i të pandehurit, mirëpo në 

rastin kur shkyçet rryma nga njehsori elektrik nga distanca, pllombat distribuive nuk preken, 

ndërsa në rastin konkret ka rezultuar se kapaku i njehsorit është hapur, është këputur pllomba 

distribuive, janë hequr përçuesit dhe lidhja është bërë direkt pa matje me kleme, e që për të 

evituar këtë problem, në bazë të autorizimeve të tyre, kanë evituar lidhjen direkte dhe kanë 

pllombuar njehsorin elektrik. Me dt. 06.05.2020, një kabllo tjetër ka qenë mbrapa shtëpisë së të 

pandehurit në të cilën kanë qenë të kyçur edhe vëllezërit e tij nga shtylla elektrike pa matje, e që 

edhe me dt. 25 ka qenë e njëjta. Pas rastit të parë nuk kanë vërejtur se në shtëpinë e të pandehurit 

hapje të njehsorit e as heqje të pllombave mirëpo  ka pasur lidhje direkte në shtyllë elektrike 

jashtë njehsorit-direkt në tela, ndërsa me rastin e realizimit të kontrollit të dt. 25 dhe 26.05.2020, 

kanë shkyçur kabllon e lidhur  në shtyllë elektrike dhe lidhur me këtë kanë hartuar procesverbal. 

 

Dëshmitari S. G. në cilësi të punëtorit të autorizuar të dëmtuarës KEDS, në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor të dt. 09.12.2020, ka deklaruar se: me ekipin e tij, me dt. 25.02.2020, kanë qenë në 

shtëpinë e të pandehurit A. S. me qëllim të kontrollit të njehsorit elektrik me nr. ...., ku ka vërejtur 

një kabllo jashtë njehsorit e cila pas matjes me instrumentin përkatës, ka rezultuar se kablloja 

kishte tension. Në rastet kur rryma shkyçet nga distanca, njehsori elektrik nga shtylla në njehsor 

ekziston por jashtë tensionit nuk duhet të ketë tension e që në rastin konkret është vërejtur një 

lidhje jashtë kutisë së njehsorit, i cili ka qenë duke e keqpërdorur energjinë elektrike pa matje. 

Me rastin e realizimit të kontrollit të dt. 15.02.2020, njehsori ka qenë i mbyllur dhe pllombat 

distribuive i ka pasur sepse këtë e kishte rregulluar një ekip tjetër e KEDS-it dy ditë më herët, 

ndërsa kabllon për të cilën është konstatuar se është furnizuar me energji elektrike jashtë 

njehsorit e kanë eliminuar, mirëpo nuk është në dijeni që i pandehuri të ketë qenë prezent në 

shtëpi dhe me rastin e nënshkrimit të procesverbalit konsumatori ka refuzuar për ta nënshkruar. 

 

I pandehuri A. S., në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt. 09.12.2020, me rastin e deklarimit të 

tij për veprën penale e cila i vihet në barrë nga prokuroria, ndër të tjera ka deklaruar se: nuk është 

e vërtetë se ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet nga prokuroria, një kabllo me të cilën 

ka qenë duke u furnizuar me energji elektrike e ka pasur të vendosur në prizë tek vëllai i tij dhe 

atë vetëm një dritë e që shpenzimet e energjisë kanë qenë duke u regjistruar në njehsorin elektrik 

të vëllait të tij, ndërsa lidhur me deklarimet e dëshmitarëve i njëjti i konsideron si të pavërteta. 

Me të dëmtuarën KEDS kanë nënshkruar kontratë për pagesën e energjisë elektrike të shpenzuar. 

Lidhur me pretendimet e prokurorisë i njëjti shtoi se nuk është e vërtetë se ka hapur njehsorin 
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elektrik i cili gjendet jashtë shtëpisë së tij, të ketë dëmtuar pllombat distribuive  e as të ketë bërë 

kyçje të energjisë elektrike jashtë njehsorit elektrik. 

 

Rrjedhimisht gjykata, pas shqyrtimit dhe administrimit të provave materiale dhe personale dhe 

pas vlerësimit me ndërgjegje të secilës provë një nga një dhe në lidhje reciproke me njëra tjetrën, 

konform nenit 361 par.1 dhe 2 të KPPRK-së, vërtetoi gjendjen faktike të përshkruar si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Kontestues ishte fakti nga i pandehuri se në shqyrtimin gjyqësor nuk ka pranuar faktin se në 

kohë, vend dhe mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës, ka ndërmarrë ndonjë veprim 

konkret, duke hapur njehsorin elektrik i cili gjendet jashtë shtëpisë së tij, e as të ketë dëmtuar 

pllombat distribuive apo të ketë bërë kyçje të energjisë elektrike jashtë njehsorit elektrik, me 

qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror. 

 

Nga dëshmia e dëshmitarit A. I. dhënë në cilësi të punëtorit të autorizuar të dëmtuarës KEDS, 

gjykata vërtetoi faktin se i njëjti me datat 13.02.2020, 25.02.2020 dhe 06.05.2020, ka qenë tek 

shtëpia e të pandehurit A. S. për të kryer kontrollin e njehsorit të energjisë elektrike dhe pas 

kontrollit të realizuar është konstatuar se tek i pandehuri njehsori ka qenë i shkyçur nga distanca, 

pa pllombë, përçuesit kanë qenë të vendosur në njehsor, janë hequr nga njehsori dhe janë lidhur 

direkt, me ç ‘rast është shfrytëzuar energji elektrike pa matje, në rastin konkret ka rezultuar se 

kapaku i njehsorit është hapur, është këputur pllomba distribuive, janë hequr përçuesit dhe lidhja 

është bërë direkt pa matje me kleme. Dëshminë e këtij dëshmitari gjykata e vlerësoi si reale, 

objektive dhe të sinqertë të cilës ia fali besimin sepse e njëjta është në përputhshmëri edhe me 

provat tjera materiale të cilat janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor e që në lidhshmëri njëra 

me tjetrën vërtetojnë gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga dëshmia e dëshmitarit S. G. dhënë në cilësi të punëtorit të autorizuar të dëmtuarës KEDS, 

gjykata vërtetoi faktin se i njëjti me dt. 25.02.2020, kanë qenë në shtëpinë e të pandehurit A. S. 

me qëllim të kontrollit të njehsorit elektrik me nr........, ku ka vërejtur një kabllo jashtë njehsorit 

elektrik, e cila pas matjes me instrumentin përkatës, ka rezultuar se kablloja kishte tension, që 

nënkupton se ka pasur një lidhje jashtë kutisë së njehsorit elektrik dhe i pandehuri ka keqpërdorur 

energjinë elektrike pa matje, të cilën dëshmi gjykata e vlerësoi si reale, objektive dhe të sinqertë 

dhe ia fali besimin sepse e njëjta është në përputhshmëri edhe me provat tjera të cilat janë 

administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor e që në lidhshmëri njëra me tjetrën vërtetojnë gjendjen 

faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga Procesverbali me nr......, i dt......, rezulton se me rastin e kontrollit të njehsorit elektrik me 

nr......., është konstatuar se njehsori PLC është shkyçur nga distanca, i pa pllombuar, është hequr 

kapaku dhe ka rezultuar se konsumatori ka qenë duke shfrytëzuar energjinë elektrike pa matje, 

është kyçur direkt jashtë njehsorit duke larguar kabllon nga njehsori dhe ka bërë kyçje direkte, e 

cila lidhje nga të autorizuarit e të dëmtuarës KEDS është eliminuar, janë vendosur përçuesit dhe 

pllombat në njehsor.  

 

Nga Procesverbali me nr....., i dt. ...., rezulton se me rastin e kontrollit të njehsorit elektrik me 

nr. ......, është konstatuar se njehsori PLC është shkyçur nga distanca, konsumatori me një kabllo 

nga një shtëpi e pa banuar pronar i së cilës është S. S. shifra ......, është kyçur direkt në rrjetin 

elektrik, e cila kyçje nga të autorizuarit e të dëmtuarës KEDS, është eliminuar për shkak të 

keqpërdorimit. 
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Nga Procesverbali me nr......, i dt. ...., rezulton se me rastin e kontrollit të njehsorit elektrik me 

nr. ......, është konstatuar se konsumatori e ka të vendosur njehsorin PLC lartë në shtyllën 

elektrike me komunikim nga distanca i shkyçur, se konsumatori është kyçur  direkt në furnizim 

me energji elektrike jashtë njehsorit elektrik, e që nga të autorizuarit e të dëmtuarës KEDS, është 

shkyçur. 

 

Nga Procesverbali me nr......., i dt. ....., rezulton se me rastin e kontrollit të njehsorit elektrik me 

nr......., është konstatuar se konsumatorit i është shkyçur njehsori nga distanca, mirëpo 

konsumatori është kyçur direkt nga shtylla dhe shfrytëzon energjinë elektrike pa njehsor me 

kabllo. Nga të autorizuarit e të dëmtuarës është shkyçur. 

 

Nga Procesverbali me nr....., i dt. ......, rezulton se me rastin e kontrollit të njehsorit elektrik me 

nr. ....., është konstatuar se njehsori është shkyçur nga distanca, mirëpo konsumatori ka të kyçur 

një kabllo direkt nga shtylla jashtë njehsorit përmes së cilës ka shfrytëzuar energjinë elektrike pa 

matje, e cila kabllo nga të autorizuarit e të dëmtuarës KEDS, është shkyçur nga rrjeti elektrik. 

 

Nga Faturat KESCO DPRHP ....., e dt. ....., DPRHP ......, e dt. .....,  si dhe fatura DPRHP ....., e 

dt. ......, mbi llogaritjen e dëmit të shkaktuar, rezulton se konsumatori – i pandehuri i ka shkaktuar 

dëm të dëmtuarës KEDS në shumë të përgjithshme prej 151,84 euro. 

 

Gjykata me kujdes ka analizuar dhe vlerësuar edhe mbrojtjen e të pandehurit A. S. i cili nuk ka 

pranuar fajësinë për veprën penale me të cilën është ngarkuar, duke u mbrojtur me faktin se nuk 

e ka hapur kapakun e njehsorit elektrik, nuk i ka dëmtuar pllombat distribuive e as nuk ka bërë 

kyçje të energjisë elektrike jashtë njehsorit elektrik, mirëpo përkundër mospranimit të fajësisë, 

nuk ka ofruar asnjë provë relevante shfajësuese e cila kishte me qenë me peshë e që do të 

vërtetonte të kundërtën. 

 

Gjykata pas vlerësimit të rrethanave të rëndësishme bazuar në faktet dhe provat e lartshënuara, 

konstatoi gjendjen faktike si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, nxjerri konkluzion të drejtë dhe 

të ligjshëm, se në veprimet e të pandehurit janë konsumuar elementet e figurës së veprës penale 

Vjedhja e shërbimeve, të parashikuar nga neni 314 par. 6 lidhur me par. 1 të KPRK-së, ngase i 

njëjti, në kufijtë e përgjegjësisë penale,  me veprimin e tij, me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm pasuror, në njehsorin e tij elektrik, me nr.......,  edhe pse i shkyçur nga distanca 

nga të autorizuarit e të dëmtuarës KEDS, i njëjti ka hapur kapakun e njehsorit elektrik, ka këputur 

pllombat dhe ka larguar përçuesit nga njehsori dhe duke i lidhur direkt në rrjetin elektrik në 

mënyrë të paautorizuar nga furnizuesi i autorizuar tani e dëmtuara KEDS, fakt të cilin gjykata e 

vërtetoi nga deklarata e dëshmitarëve A. I. dhe S. G. të dy këta punëtor të autorizuar tek e 

dëmtuara KEDS,  provave materiale si: Procesverbali me nr. ...., i dt. ....., Procesverbali me nr. 

....., i dt. ...., Procesverbali me nr. ...., i dt. ....., Procesverbali me nr. ...., i dt. ...., Procesverbali 

me nr. ....., i dt. ...., si dhe provave tjera materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës. 

 
Faktin se i pandehuri ka kryer veprën penale të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, Sipas 

nenin 314 par. 6 lidhur me par. 1 të KPRK-së vërtetohet duke i bërë një analizë veprës penale për 

të cilën i pandehuri është shpallur fajtor e që në paragrafin 6 të dispozitës së lartë shënuar thuhet: 
“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”, e që në rastin konkret i pandehuri, 

përkundër faktit se ka qenë i shkyçur nga rrjeti elektrik nga furnizuesi i autorizuar, i njëjti ka bërë 
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kyçje pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, duke u kyçur direkt në rrjetin elektrik, e që në këtë 

mënyrë i ka shkaktuar dëm pasuror të dëmtuarës KEDS. 

 

Me rastin e vendosjes së llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat e 

parapara me nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, dhe në rastin konkret si rrethana lehtësuese gjeti faktin 

se i pandehuri nuk ka qenë i gjykuar më parë për ndonjë vepër penale, për herë të parë ka rënë 

në kundërshtim me ligjin, ndërsa si rrethana veçanërisht rënduese gjykata nuk gjeti, andaj ka 

ardhur në përfundim se dënimi me kusht i shqiptuar është në përputhje me peshën e veprës 

penale, shkallën e përgjegjësisë penale të tij dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të 

mbrojtura të shoqërisë, me bindje se me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit me kusht 

i paraparë me nenin 47 të KPRK-së, e që është risocializimi i të pandehurit me anë të pezullimit 

të dënimit, me të cilin dënim të pandehurit i tërhiqet vërejtja seriozisht dhe i bëhet me dije se në 

rast se i njëjti kryen vepër tjetër penale brenda periudhës së verifikimit të përshkruar si në pikën 

(I) të dispozitivit të këtij aktgjykimi, gjykata do të revokojë dënimin me kusht dhe do të urdhërojë 

ekzekutimin e dënimit të caktuar në dënimin me kusht. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marrë në bazë të 

nenit 450 par.1 dhe 2 pika 2.1 dhe 2.6 lidhur me nenin 453 par. 1 të KPPRK-së dhe vendimi në 

emër të kompensimit të viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 të 

Ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarës për realizimin e kërkesës pasurore-juridike  në kontest 

të rregullt juridiko civil është marrë në kuptim të nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së, për shkak 

se gjykata nuk ka pasur ndonjë ekspertizë nga ndonjë ekspert i pavarur për vlerësimin e dëmit, 

andaj mbi këtë bazë është udhëzuar në kontest civil, pasi që gjykata nuk ja fali besimin, 

vlerësimin e dëmit vetëm nga pala e dëmtuar për shkak se nuk paraqet bazë të sigurt për gjykim. 

 

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 365 të KPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË-DEGA PODUJEVË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni penal 

P.nr. 268/2020, dt. 18.12.2020 

 

 

        Zyrtare ligjore                                                                            Gjyqtari i vetëm gjykues             
Mihrije Krasniqi - Sheholli                           Gazmend Bahtiri 

                

Këshillë Juridike: 

Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet 

Ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e 

pranimit të njëjtit, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë e nëpërmes kësaj Gjykate. 


