
1 

 

 

P.nr.2465/2013 

NË EMËR TË POPULLIT 

           

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren e 

vetme gjykuese, Lumnije Krasniqi, me sekretaren juridike Ganimete Krasniqi, procesmbajtëse, në 

çështjen penale kundër të pandehurit M.A., për shkak të veprës penale Vjedhja e shërbimeve 

komunale nga neni 320të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, PP.nr.1027/2013, të datës 12.06.2013, pas mbajtjes së 

seancës së shqyrtimit gjyqësor publik me dt.14.11.2018, në të cilën kanë marrë pjesë prokurorja e 

shtetit Hava Krasniqi dhe i pandehuri  M.A. , të njëjtën ditë mori dhe shpalli publikisht këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I pandehuri: M.A. , nga i ati R. dhe e ëma Xh., e gjinisë K., data e lindjes..., në fshatin R., 

Komuna P., tani me vendbanim në Rr.”L. e L.”, nr..., në P., ka të kryer shkollën e mesme, i 

papunë, i martuar, baba i ... fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës, me numër personal ... 

 

ËSHTË  FAJTOR 

Sepse:  

 

Prej datës së pavërtetuar e deri me datën 24.01.2013, në shtëpinë e tij, në rrugën “L. e L.”, nr..., në 

P., me qëllim të shmangies së pagesës së shpenzuar dhe asgjësimit të provave bindëse të 

keqpërdorimit të njehsorit, kundërligjshëm nuk e ka dhënë njehsorin elektrik me nr. 1615161, 

përmes të cilit është furnizuar me energji elektrike, me ç „rast tëdëmtuarën KEK-Distrikti në 

Prishtinë e ka dëmtuar për shumën prej 162.93€, 

 

-me këtë ka kryer veprën penale Vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320  të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve 7, 17, 21, 41, 43, 49, 50, 51, 52 dhe 73  të 

KPRK-së, dhe neneve 248,359 dhe 365 të KPPK-së, të pandehurit i shqipton: 

 

DËNIM ME KUSHT DHE DËNIM ME GJOBË 

 

Ashtu që të pandehurit M.A., i vërteton dënim me burg në kohëzgjatje prej tre (3) muaj, i cili 

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

penale, si dhe dënim me gjobë në lartësi prej dy qind euro (200€), të cilin dënim me gjobë 

obligohet që t‟a paguaj brenda afatit prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Nëse dënimi i shqiptuar në të holla nuk mund të ekzekutohet, gjykata dënimin me gjobë në bazë të 

nenit 46 par. 3, të KPRK-së, do ta zëvendësoj me dënim me burg, ku një (1) ditë burgim do të 

llogaritet me njëzet euro (20€), gjobë. 
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Obligohet i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej tridhjetë euro (30 

€) në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

E dëmtuara KEK-Distrikti në Prishtinë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohet në 

kontest të rregullt civilo – juridik. 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka paraqitur aktakuzën PP.nr.1027/2013, të datës 12.06.2013,  

kundër të pandehurit M.A. , për shkak të veprës penale Vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 

320 të KPRK-së. 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata më dt.14.11.2018, ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin 

gjyqësor publiknë të cilin kanë prezantuar dhe është dëgjuar prokurorja e shtetit Hava Krasniqi,i 

pandehuri M.A. dhe dëshmitari E.G. Prokurororja e shtetit në fjalën hyrëse ka bërë precizimin e 

dispozitivit të aktakuzës dhe atë në rreshtin e dytë, dhe atë pas fjalës kundërligjshëm ka hequr 

njehsorin elektrik, e ka precizuar “nuk e ka dorëzuar njehsorin elektrik”, ndërsa gjatë shqyrtimit 

gjyqësor sa i përket dëshmitarit B.B. ka heq dorë nga dëgjimi i tij me arsyetimin se dëshmitari 

gjendet në shërim jashtë vendit. 

Prokurorja e shtetit Hava Krasniqi në fjalën përfundimtare deklaruar se mbetët në tërësi pranë 

aktakuzës të datës 12.06.2013, dhe se nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor u 

vërtetua teza e aktakuzës se i pandehuri e ka kryer veprën penale e e cila i vihet në barrë sipas 

dispozitivit të aktakuzës, dhe kjo u vërtetua nga dëgjimi i dëshmitarit E.G. dhe administrimi i 

provave. Në fund i ka propozuar gjykatës që të njëjtin t‟a shpall fajtor dhe t‟a denoj sipas ligjit. 

I pandehuri M.A. në të gjitha fazat e procedurës si dhe në fjalën e tij përfundimtare ka mohuar 

kryerjen e veprës penale e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës, duke theksuar sepunëtorët e KEK-

ut e kanë ndërruar orën dhe orën e vjetër e kanë lënë në shtëpi, dhe se në atë kohë ka qenë i me 

paterica pasi ka pasur aksident. Në fund kërkuar nga gjykata ta lirojë nga aktakuza pasi që nuk e 

ndien vetën fajtor për veprën penale për të cilën akuzohet, duke shtuar se asnjëherë nuk ka ra 

ndesh me ligjin dhe nuk është dënuar më parë për ndonjë vepër tjetër penale. 

Pas procedimit të provave në shqyrtimin gjyqësor dhe vlerësimit të tyre një nga një dhe në lidhje 

me provat e tjera konform nenit 361 par.2 të KPPK-së, Gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: 

Prej datës së pavërtetuar e deri me datën 24.01.2013, në shtëpinë e tij, e cila gjendet në rrugën “L. 

e L.”, nr..., në P., në mënyrë të kundërligjshëm nuk e ka dorëzuar tek punëtorët e KEK-ut 

njehsorin elektrik me nr. 1615161, përmes të cilit është furnizuar me energji elektrike, krejt me 

qëllim të shmangies së pagesës së shpenzuar dhe asgjësimit të provave bindëse të keqpërdorimit të 

njehsorit, me ç „rast të dëmtuarën KEK – Distrikti në Prishtinë e ka dëmtuar për shumën prej 

162.93€. 
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Këtë gjendje faktike Gjykata e vërtetoi nga dëshmia e dëshmitarit E.G., nga procesverbali me 

numër 0166637 i datës 24.01.2013, fatura DPR13HP11955, me numër 02-013, e datës 06.02.2013, 

dhe foto-dokumentacioni në shkresat e lëndës. 

 

Nga dëshmia e dëshmitarit E.G. gjykata ka vërtetuar se ditën kritike me urdhëresa të eprorëve tonë 

ka dal në teren së bashku me kolegun e tij B.B. për të bërë ndërrimin e njehsorëve të vjetër me 

njehsorët e ri, dhe për këtë qëllim kanë shkuar edhe në shtëpinë e konsumatorit M.A. në rrugën “L. 

e L.”, nr..., dhe aty njehsorin e vjetër e kanë larguar dhe e kanë montuar njehsorin e ri, dhe i kanë 

njoftuar se njehsorin e vjetër duhet ta dorëzojnë për t‟u bërë identifikim i orës së vjetër, dhe se ora-

njehsori i vjetër është ndërruar për shkak se xhamin e ka pasur të dëmtuar, për të cilin dëmtimi i 

kanë punëtorët e KEK-ut – Inkasantët”. Ka sqaruar se në shtëpi kanë bërë verifikimin e pajisjeve 

të cilat kanë qenë: bojler, lavatriqe dhe poqa.  

 

Nga procesverbali me numër 0166637 i datës 24.01.2013, vërtetohet se në shtëpinë e cila gjendet 

në P., në rrugën “L. e L.”, nr..., me të dhënat e të pandehurit M.A., nga i ati R., me numër personal 

të letërnjoftimit..., si konsumator, bëhet ndërrimi i njehsorit të vjetër i markës Iskra me numër 

1615161, për tu dërguar në Qendrën për Kalibrim (V-Sh), dhe vendosët njësori i ri, mirëpo pala 

nuk e jep njehsorin, e të cilin procesverbal e ka nënshkruar A.A., në emër të konsumatorit, si dhe 

elektromontuesit B.B. dhe E.G., ndërkaq në shtëpi janë evidentuar pajisjet e amvisërisë si: bojler, 

hekur, tv, thithëse dhe lavatriqe.  

 

Nga fatura DPR13HP11955, me numër 02-013, e datës 06.02.2013, vërtetohet se fatura është e 

regjistruar në emër të konsumatorit M.R.A., në shtëpinë e cila gjendet në P., rrugën ”L. e L.”, e 

cila është llogaritur në bazë të procesverbalit me numër 0166637, të datës 24.01.2013. 

 

Nga shikimi i foto-dokumentacioni në shkresat e lëndës vërtetohet se njehsori elektrik me numër 

1615161 e ka gjamin e dëmtuar-të krisur, si dhe është montuar njësori i ri i cili edhe është 

pllombuar nga zyrtarët e KEK. 

 

I pandehuri M.A., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka mohuar kryerjen e veprës penale, duke theksuar se 

në ditën kritike ka qenë një ekip më herët dhe e kanë ndërpre rrymen dhe e kanë shkyçur për mos 

pagesë të borxhit, dhe të njëjtit e kanë vërejtur se ora e ka xhamin e krisur, dhe të njëjtin 

ditëbrenda gjysmë ore ka ardhur një ekip tjetër i KEK-ut, dhe kjo ekipa e dytë ka bërë ndërrimin e 

orës, kanë hequr orën e vjetër dhe kanë vënë orën e re. Ka deklaruar se me ekipin e parë ka dalë 

me paterica dhe ka biseduar, dhe u ka thënë se pse po ma ndalni rrymën pasi që djali ka shkuar që 

ta paguaj rrymën, ndërsa me ekipin e dytë që ka ardhur me vendos orën e re nuk ka biseduar pasi 

që ka qenë i shtrirë për shkak të një aksidenti, mirëpo ka dalë bashkëshortja dhe djali i cili e ka 

nënshkruar procesin, dhe zyrtarët e KEK-ut e kanë lënë orën në shtëpi, mirëpo nuk i kujtohet se a 

e ka njoftuar djali itij për orën e vjetër që po e kërkon KEK-u. Ka shtuar se xhami i njehsorit ka 

qenë i krisur nga paralufta dhe këtë rast menjëhere pas lufte e kishte paraqitur në KEK, mirëpo 

nuk ka asnjë dëshmi për këtë. 

Gjykata i‟a fali besimin deklaratës së dëshmitarit E.G. e dhënë në seancë gjyqësor, pasi që i 

njëjtinë mënyrë të detajuar e ka përshkruar se si kanë shkuar për ta ndërruar njehsorin e vjetër dhe 

ai njehsor ka pasur dëmtime të xhamit. Po ashtu dëshmuar se i pandehuri M.A. nuk i‟a ka dorëzuar 
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personave zyrtar orën e vjetër me qëllim që të bëhët identifikimi. Dëshmia e tij përputhet edhe me 

foto-dokumentacionin që gjendet në shkresat e lëndës ku ora shihet shumë qartë që ka dëmtime të 

xhamit, e poashtu edhe me procesverbalin 0166637, të datës 24.01.2013, nga personat zyrtarë 

është cekur se është bërë ndërrimi i njehsorit të vjetër me njehsorin e ri, mirëpo pala nuk e jep 

njehsorin e vjetër, i cili procesverbal është i nënshkruar nga  A.A., djali i të pandehurit M.A. 

 

Gjykata i shqyrtoi vlerësoi të gjitha rrethanat e paraqitura nga pandehuri M.A., dhe nuk e pranoi 

mbrojtjen e tij, duke e vlerësuar si të pabazuar, pasi që e njëjta ka qenë jo bindëse dhe ishte në 

kundërshtim me deklaratën e dëshmitarit E.G., dhe me provat materiale si procesverbalin 

0166637, të datës 24.01.2013, dhe foto-dokumentacionin, dhe i pandehuri nuk i ofroj asnjë provë 

bindëse gjykatës për t‟a arsyetuar se për çfarë arsye nuk i‟a ka dorëzuar orën e vjetër zyratarëve të 

KEK-ut. I pandehuri ka qenë i obliguar që t‟a nënshkruaj procesverbalin me numër 0166637, të 

datës 24.01.2013, kur është bërë ndërrimi i njehsorit dhe t‟ia dorëzoj orën e vjetër zyratrëve të 

KEK-ut sepse ajo orë ishte nëemrin e tij. Andaj, Gjykata kësaj mbrojtje nuk ia fali besimin dhe e 

vlerësoi si të pabazuar, e që kishte për qëllim ti shmanget përgjegjësisë penale dhe se është 

konstatim i Gjykatës se mohimi i veprës penale nuk paraqet bazë të mjaftueshme për ti ikur 

përgjegjësisë penale prandaj të akuzuarin e shpalli fajtor dhe ia shqiptoj sanksionin penal përkatës, 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Nga këto prova Gjykata vërtetoi se në veprimet e të pandehurit M.A. manifestohen të gjitha 

elementet objektive dhe subjektive të veprës penale Vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 

të KPRK-së, sepse nga provat e cekura më lartë në mënyrë të padyshimtë u vërtetua se i pandehuri 

veprën penale e ka kryer me dashje, andaj Gjykata gjeti se i pandehuri është penalisht përgjegjës, 

meqë nuk ka rrethana që e përjashtojnë përgjegjësinë penale të tij.   

Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata i vlerësoi të gjitha rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese, të cilat konform nenit 73 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit e të cilat 

janë me ndikim me rastin e dënimit, ashtu që si rrethana lehtësuese gjeti se: i  pandehuri nuk është 

i dënuar më parë,ështëi gjendjes së dobët ekonomike, ndërsa rrethanë rënduese nuk gjeti. Gjykata 

duke u nisur nga të gjitha këto i shqiptoi dënimin si në dispozitivin e këtij aktgjykimi me bindje se 

ky dënim është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe shkallën e përgjegjësisë 

penale e të  pandehurit, si dhe me këtë dënim do të mund të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 i 

KPRK-së i cili konsiston në parandalimin e  kryesit nga kryerja e veprës  penale në të ardhmen 

dhe të bëjë rehabilitimin e tij, si dhe të përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, 

ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. Ky dënim është risocializim i të 

pandehurit me anë të pezullimit të dënimit. Me anë të këtij dënimi kryesit i tërhiqet vërejtja 

seriozisht dhe i bëhet me dije se nëse kryejnë vepër tjetër penale dënimi do të jetë më i rëndë. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor është 

marrë në bazë të nenit 450 par.2 pika 2.1 dhe 2.6 të KPPK-së. 

 

Vendimin për kërkesën pasurore juridike, është marrë në bazë të nenit 463 par. 2 të KPPK-së. 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të nenit  365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitivin e 

këtij aktgjykimi.   
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GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i përgjithshëm-Penal 

P.nr.2465/2013,   dt.13.12.2018 

 

 

Sekretarja juridike,                                                                          Gjyqtarja e çështjes, 

Ganimete Krasniqi                                                               Lumnije Krasniqi 

________________       ________________ 

UDHËZIMI JURIDIK:Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar 

brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh,  nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes 

kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


