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Numri i lëndës: 2019:296861 

Datë: 30.07.2020 

Numri i dokumentit:     01045800 

 

P.nr.351/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË DEGA NË ISTOG – DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM, Divizioni Penal, sipas Gjyqtarit të vetëm gjykues Gani Rugova, me 

pjesëmarrjen e sekretares juridike Drita Blakaj, në lëndën penale kundër të pandehurit A. S. 

nga .....  K. ......, i akuzuar për vepër penale “vjedhja e shërbimeve” nga neni 314 të KPRK-së, 

duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë – Departamenti i 

Përgjithshëm, me PP/II.nr.2856/2019 te datës 12.12.2029 në seancën publike të shqyrtimit 

gjyqësor të mbajtur me dt.27.07.2020, në praninë e Prokurorit të Shtetit, Suada Hamza, të 

pandehurit  A. S., dëshmitarëve, A. N., Sh. G., K. G., A. A.zyrtarë të .....-it Distrikti ....., 

dëshmitari i propozuar V. L., Gjykata të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me 

dt.30.07.2020 e përpiloje këtë: 

                                                    A K T GJ Y K I M 
 

I pandehuri A. S.i lindur me ............. ne fsh. ........ e me banim në ...., rr. “ ........  K. .......,  i biri 

i A. dhe nenës A. e gjinisë Sh., punëtor, i martuar, babai i  3 fëmijëve, ka të kryer shkollën e 

mesme, i gjendjes se varfër ekonomike, i identifikuar ne bazë të letërnjoftimit me 

nr..................., Shqiptar, Shtetas i Republikës se Kosovës, gjendet ne liri. 

 

 

ËSHTË   FAJTOR 

Për shkak se:  

 

Ne kohe te pa vërtetuar më parë e në vazhdimësi gjerë me dt.06.03.2018, fsh. ..........-K-....., 

pikërisht ne shtëpinë e tij, me qellim qe vetes ti sjelle pasuri te kundërligjshme, vepron ne dëme 

te kompanisë ....., ne atë mënyrë qe, gjate kontrolle ne shtëpinë e tij  ekipa profesionale e 

kompanisë ....., kane hasur ne njehsor te shkyçur nga distanca ku është kyçur direkt ne rrjetin 

elektrik jashtë pikës matëse, dhe nuk është bere matja e energjisë se shpenzuar, ashtu qe ne 

mënyrë te paautorizuar ka shpenzuar energjinë elektrike dhe kompaninë ..... e dëmton ne vlere 

prej 76.43€, 

 

- me çka ka  kryer vepër penale "Vjedhja e shërbimeve " nga neni 314 te KPRK-se. 

 

Gjykata duke vendosur  në kuptim të nenit 7,8,9,10,17,21,38,40,42,48,69,70, si dhe nenit 314 

par. 1 të  KPRK-së, dhe nenit 359, 360, 361, 362, 365, 366 dhe 450 te KPPRK-së, i shqipton. 

 

DENIM MË KUSHT 
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 Ashtu që: 

 

 

1.Të pandehurit A. S. Gjykata i përcakton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6(gjashte) 

muajsh, i cili dënim nuk do te ekzekutohet, ne qofte se i pandehuri brenda afatit prej 1 (një) 

viti, pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nuk kryen ndonjë vepër të re penale. 

 

2.I pandehuri  obligohet në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 ( njëzete) 

euro, si dhe në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumen prej 30 ( 

tridhjetë) euro në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

 

3 Përfaqësuesi i autorizuar i ti të Dëmtuarës kompanisë, .....-Distrikti ne ......, për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike, udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

 

                                                         A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë - Departamenti i përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka ngritë 

aktakuzën, me PP/II.nr.2856/2019 te datës 12.12.2020, ndaj të pandehurit  A. S. me banim në 

Istog K. Istogut, duke e akuzuar për vepër penale “vjedhja e shërbimeve komunale” nga neni 

320  të KPRK-së, 

Gjykata ka mbajtur shqyrtimin fillestare më datë 13.07.2020 në praninë e Prokurorit të Shtetit 

Suada Hamza  dhe të pandehurit A. S.,  në baze te nenit 245 te KPRK-se, gjykata ne shqyrtimin 

fillestar nuk i ka ftuar palët tjera. 

Gjykata ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor më datë 27.07.2020 në praninë e Prokurorit të Shtetit 

Suada Hamza dhe të pandehurit A. S.dhe dëshmitarët: A. N., Sh. G., A. A., K. G.,  zyrtarë të 

.....-it Distrikti Pejë, dëshmitari i propozuar V. L., 

Në ketë seancë janë administruar edhe provat materiale e ka dhënë mbrojtjen e tij i pandehuri si 

dhe palët e kanë paraqitë fjalën përfundimtare të tyre. 

 

Prokurori i shtetit  e merë fjalën e cila deklaron se: E bëjë përmirësimin e aktakuzës nen 

shenjen PP/II nr.2856/19 e dt.13.12.2019, sa i përket kualifikimit e veprës penale ku ne vend te 

kualifikimit vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 te KPRK-së, duhet të jetë vjedhja e 

shërbimeve nga neni 314 par.1 të KPRK-së,  ndërsa në dispozitivin ku ceket gjerë me dt. 

18.12.2017, duhet të jetë më parë e në vazhdimësi  gjerë me dt. 06.03.2018 pjesa tjetër 

mbetet e pa ndryshuar 
 
Prokurori i shtetit ne fjalën përfundimtare deklarojë:  gjate këtij shqyrtimi gjyqësor dhe 

pas administrimit te provave materialë dhe personale, siç janë procesverbali mbi gjendjen mbi 

konstatimin e gjendjes faktike ne teren i dt, 06.03/18 me nr.2358081; i dt.03.01.2018 me 

nr.2291952: i dt.18.02.2017 me nr.2299505, fotografitë e vendit të ngjarjes, pro faturat mbi 

dëmin e shkaktuar, si dhe pas marrjes se deklaratës së dëshmitarëve lidhur me te gjeturat e tyre 

me rastin e kontrolle ne vendin e ngjarjes, në tërësi është vërtetuar gjendja faktike, si në 

aktakuzë se këtu i pandehuri A. është fajtor dhe kryes i veprës penale, vjedhja e shërbimeve 

nga neni 314 par.1 të KPRK-së andaj nga të lartë cekurat mbetem në tërësi pran aktakuzës se 

përmirësuar sot në shqyrtimin gjyqësor, i propozoje gjykatës qe te njëjtin ta shpall fajtor dhe ta 

dënoj sipas ligjit. 

 

I pandehuri A. S. në fjalën përfundimtare deklarojë:  E mohojë ne tërësi aktakuzën e cila 

me ngarkohet sepse nuk e ndijë veten fajtor, sepse me dt. 23.11.2015, unë kam lidhur kontratë 



 Numri i lëndës: 2019:296861 
 Datë: 30.07.2020 
 Numri i dokumentit: 01045800 
 

3 (6)  

   
2
0
1
9
:2
9
6
8
6
2

 

mbi shitë blerjen dhe e kam shitur atë, mirëpo për shkak të disa mos marrëveshjeve nuk i kam 

dorëzuar çelësat gjerë me dt. 13.06.2019, ku ja kam dorëzuar përmbaruesit Fatos Shatri. Ndërsa 

sa i përket lidhjes direkt e mohojë në tërësi sepse unë nuk kam bërë kurrfarë lidhje direkt. 

Ndërsa sa i përket regjistrimit të pajisjeve e mohojë në tërësi sepse shtëpia ka qenë e thatë 

sepse unë kam qenë në Istog. 

 

Përfaqësuesi i dëmtuarës .....- nuk ka prezantuar edhe pse ftesën e ka pranuar në mënyrë të 

rregullt mos ardhjen nuk e ka arsyetuar dhe i njëjti do të udhëzohet në kontest civili, për 

realizimin e dëmit të shkaktuar 

 

  

PROVAT E ADMINISTRUARA 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësore, Gjykata ka administruar provat personale dhe materiale. Në 

cilësinë e dëshmitareve janë dëgjuar; A. N., Sh. G., K. G., A.A.zyrtarë të .....-it Distrikti Pejë, 

dëshmitari i propozuar V. L., janë administruar dhe provat materialë si: Lexohet  procesverbali 

mbi konstatimin e gjendjes faktike në terren i dt. 06.03.2018, me nr.2358081; Lexohet  

procesverbali mbi konstatimin e gjendjes faktike në terren i dt. 03.01.2018, me nr.22919552; 
Lexohet  procesverbali mbi konstatimin e gjendjes faktike në terren i dt. 18.12.2018, me 

nr.229505; Shikohen fotografitë e vendit të ngjarjes, si dhe pro fatura mbi dëmin e shkaktuar  

me nr.2358081/T14SH. 

 

Në dëshminë e tij dëshmitari  A. N. zyrtar i “.....”-it, para gjykatës deklaroi: Unë punoj 
teknik për humbje ne “.....”, 
Ne pyetjen e prokurorit  se me dt. 18.12.17; 03.01.2018; 06.03.2018;  

a keni qenë në kontroll në shtëpinë e këtu te pandehurit A. S.nga fsh, ...... K........ dëshmitari 

përgjigjet: po, kemi qenë ne kontrolle se bashku me koleget Sh. G., K. G.dhe Sh. A. dhe A. N., 

ne kemi shkuar ne kontrolle me urdhëresë te Menaxhmentit, është njehsori i ç kyçur prej 

distance, dhe qe ta verifikojmë se a ka rrymë apo nuk ka, edhe pse ka qene i ç kyçur ka qenë i 

kyçur ne mënyrë direkt ne shtyllë jashtë pikës matëse, procesverbalin ka mbajtur Sh. G., 

mirëpo pa kenë aty personi përgjegjës ne nuk e bëjmë kontrollin dhe e formulojmë 

procesverbalin ku regjistrohen pajisjet,nuk me kujtohet se a i kam pa pajisjet sepse njëri nga ne 

hyn dhe i kontrollon dhe nuk e dijë se cili ka hyrë brenda në shtëpi, nuk e dije a e ka 

nënshkruar ky procesin po dikush e ka nënshkruar 

 
Në dëshminë e tij dëshmitari Sh. G., zyrtar i “.....”- it para gjykatës deklaroi:  

Unë punoje ne ..... ne sektorin e rikthimit te humbjeve, dhe sipas Menagjmentit  kemi qenë në 

kontroll  me urdhëresë tek shtëpia e këtu te pandehurit A. S., pasi qe nga Prishtina është 

vërtetuar se nuk ka shpenzim të energjisë, kur kemi shkuar kemi vërejtur se i njëjti ka qenë i 

kyçur jashtë pikës matëse, . 

Ne pyetjen tjetër të prokurorit  dëshmitari  Sh. G. deklaron: kur kemi shkuar prezent ka qenë 

një person ku 99% besoj qe ka qenë ky, e kemi njoftuar me rastin, as një pengesë nuk kemi 

pasur as ndonjë kundërshtim nga ana e tij, dhe procesverbalin e ka nënshkruar vet, sa i përket 

pajisjeve i ka prezantuar vet dhe ne i kemi shënuar në procesverbal. 

 

 

 

Në dëshminë e tije dëshmitari K. G.zyrtar i .....-it para gjykatës deklaroi: Unë jam punëtor 

i ..... dhe punoje ne kontroll te rikthimit të humbjeve, nga Menagjmenti kemi marre listën e 

konsumatorëve te ç kyçur nga distanca dhe kemi shkua ne ........ te A. S.me dt, 18.12.17 dhe me 
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dt. 03.01.2018, kur kemi shkuar aty kemi verifikuar se a ka energji elektrike në shtëpi, dhe 

kemi konstatuar se energji elektrike ka por ka jashtë njehsorit, pasi qe ka kaluar një kohë e 

gjatë, por prezent ka qenë pronari dhe besojë qe ky ka qenë. 

Ne pyetjen tjetër- dëshmitari përgjigjet: sa i përket pajisjeve elektrike te shënuara ne 

procesverbal ka deklarua pronari i shtëpisë personalisht qe këto i ka në shfrytëzim. 

 

Ne pyetjen tjetër dëshmitari përgjigjet: sa i përket procesverbaleve nuk me kujtohet se a i ka 

nënshkruar pronari apo jo pasi qe ka qenë një kohë e gjatë. 

 

I pandehuri ka vërejtje ne deklarimin e dëshmitarit  

 

Në dëshminë e dëshmitarit A. A.zyrtar i “ .....”-para gjykatës deklarojë: 

Është e vërtetë se me 06.03.18 unë se bashku me kolegët e tjerë te ..... kemi qene ne vendin e  

ngjarjes ne fsh, ......... ne shtëpinë e këtu te pandehurit A. S., me ç rast lidhur me të gjeturat nga 

vendi i ngjarjes kemi përpiluar procesverbal. 

Ne pyetjen e prokurorit i njëjti përgjigjet: procesverbalin me nr.2358081 e ka nënshkruar këtu i 

pandehuri A. S., i cili në momentin e kontrollit ka qenë në shtëpi, dhe me te njëjtin kam 

biseduar unë personalisht, dhe të njëjtin e njoh shumë mirë dhe personalisht. 

Ne pyetjen të prokurorit -dëshmitari përgjigjet:  sa i përket pajisjeve ne vendin e ngjarjes unë 

kam bisedar me këtu te pandehurin A. S.dhe e kam njoftua për parregullsitë qe i kemi gjetur ne 

vendin e ngjarjes, dhe i njëjti me ka treguar për këto aparate me të cilat i posedon në shtëpi. 

I pandehuri ka vërejte në kuptim të mbrojtës, duke mohuar në tërësi se unë nuk e kam 

nënshkruar dëshmitari përgjigjet: është e vërtetë se unë i kam shkaktuar shkakun e kontrollues  

dhe vete e ka nënshkruar procesverbalin dhe të gjitha pa rregullsitë i kam shkruar në 

procesverbal, sa i përket pa rregullsive i kemi eliminuar dhe është shkyçur nga rrjeti. 

 

Në dëshminë e dëshmitarit  të propozuar V. L. pranë gjykatës deklarojë: Me dt. 

23.11.2015, unë e kam blerë shtëpinë nga A. S., mirëpo e njëjta nuk më është liruar  gjerë me 

dt. 13.06.2019, me anë të përmbaruesit privat dhe i njëjti ka banuar gjete me ditën e dorëzimit 

te çelësave ku edhe jam njoftuar me disa pa rregullsi mbi shpenzimin e energjisë te cilat 

përgjigjet ai, ndërsa obligimet nga dt, 13.06.2019 i marrë unë. 

I pandehuri e kundërshton në tërësi deklarimin e dëshmitarit 

 

I pandehuri  A. S.në mbrojtjen e tij pran Gjykatës deklaron: Unë sa i përket dt, 18.12.17, 

unë nuk e kam shfrytëzuar elektrike sepse unë shtëpinë e kam shitur ne vitin 2015, por nuk i 

kam dorëzuar çelësat gjerë ne vitin 2019, për shkak të mos marrëveshjes për te cilat është 

zhvilluar procedura gjyqësore, ku rastin e kam humbur dhe i kam dorëzuar çelësat e shtëpisë. 

Unë dëgjova me vëmendje dhe dëshmitarët të cilët i mohojë në tërësi deklaratat e tyre. 

 
VLËRSIMI I PROVAVE 

 

Gjykata i ka falur besimin e plotë dëshmisë se dëshmitarit: A. N., e cila dëshmi është në 

harmoni edhe më procesverbalet e përpiluara në vendin e ngjarjes, si dhe me provat e tjera 

materiale në shkresat e lendes. Dëshmitari para gjykatës në mënyre të çartë e ka përshkruar 

rastin se tek i akuzuari është gjetur se i njëjti ka qenë i kyçur direkt në shtyllë  jashtë pikës 

matëse, dhe kanë përpiluar procesverbalet si dhe me provat e tjera materiale në shkresat e 

lëndës.  

 

Gjykata i ka falur besimin e plotë dëshmisë se dëshmitarit; Sh. G. , e cila dëshmi është në 

harmoni edhe më procesverbalet e përpiluara në vendin e ngjarjes, si dhe me provat e tjera 
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materiale në shkresat e lendes dhe dëshmitarëve tjerë. Dëshmitari para gjykatës në mënyre të 

çartë e ka përshkruar rastin se tek i akuzuari është gjetur  i kyqur në shtyllë jashtë njehsorit  dhe  

kanë përpiluar procesverbalet si dhe me provat e tjera materiale në shkresat e lëndës.  

 

Gjykata i ka falur besimin e plotë dëshmisë se dëshmitarit; K. G., e cila dëshmi është në 

harmoni edhe më procesverbalet e përpiluara në vendin e ngjarjes, si dhe me provat e tjera 

materiale në shkresat e lendes dhe dëshmitarëve tjerë. Dëshmitari para gjykatës në mënyre të 

çartë e ka përshkruar rastin se tek i akuzuari është gjetur se energja elektrike është shpenzuar 

jashtë njehsorit elektrike cila ka pasur  rrym ,dhe kanë përpiluar procesverbalet si dhe me 

provat e tjera materiale në shkresat e lëndës.  

 

Gjykata i ka falur besimin e plotë dëshmisë se dëshmitarit; A. A., e cila dëshmi është në 

harmoni edhe më procesverbalet e përpiluara në vendin e ngjarjes, si dhe me provat e tjera 

materiale në shkresat e lendes dhe dëshmitarëve tjerë. Dëshmitari para gjykatës në mënyre të 

çartë e ka përshkruar rastin se tek i akuzuari është gjetur se energjia elektrike  dhe është 

shpenzuar jashtë njehsorit elektrike ,dhe sa i përket  pa rregullsive i kam eliminuar dhe  i kam 

shkruar në procesverbal dhe kanë përpiluar procesverbalet si dhe me provat e tjera materiale në 

shkresat e lëndës.  

 

Gjykata i ka falur besimin e plotë edhe dëshmisë se dëshmitarit të propozuar; V. L., i cili pran 

gjykatës vërtetojë se çelësat e shtëpisë i ka marrë me dt. 13.06.2019 e që një deklarim i tillë 

përputhet me shkresat e lëndës.  

 

Gjykata nuk ia fali besimin mbrojtjes se të pandehurit në pjesën kur ai deklaroj se :e mohoj 

veprën penale, duke thënë se unë shtëpinë e kam shitur ne vitin 2015, por nuk i kam dorëzuar 

çelësat gjerë ne vitin 2019, për shkak të mos marrëveshjes për te cilat është zhvilluar procedura 

gjyqësore, ku rastin e kam humbur dhe i kam dorëzuar çelësat e shtëpisë. Unë dëgjova me 

vëmendje dhe dëshmitarët të cilët i mohojë në tërësi deklaratat e tyre. E qe një deklarim i tillë 

është ne kundërshtim të plot me shkresat e lendes, procesverbalet e përpiluara ne vend të 

ngjarjes  një mbrojtje e tillë  është e pa qëndrueshme dhe e njëjta është e orientuar në 

shmangien e përgjegjësisë penale dhe dënimit qe i kanoset . 

 

Gjykata u ka falë besimin e plotë edhe provave të lartcekura materiale të cilat ishin në harmoni 

me njëra tjetrën e po ashtu edhe me dëshminë e dëshmitareve të cekur me lartë. 

 

Andaj nga gjendja e vërtetuar faktike siç është përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pa 

dyshim rrjedh se në veprimet e të pandehurit A. S., qëndrojnë të gjitha elementet e veprës 

penale “vjedhja e shërbimeve” nga neni 314 të KPRK-së. 

 

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqit rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë 

përgjegjësin penale të  pandehurit, kështu që i njëjti është penalisht përgjegjës.  

 

Sa i përket fajësisë gjykata ka gjetur se të i pandehuri ka ekzistuar dashja që veprën penale ta 

kryen në mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit, pasi që i pandehuri ka qenë i 

vetëdijshëm për veprën e kryer dhe e ka dëshiruar  kryerjen e saj. 

 

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqit rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë 

përgjegjësin penale të pandehurit, kështu që i njëjti është penalisht përgjegjës.  
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Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat  

lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së. Kështu si rrethana 

lehtësuese për të pandehurin, gjykata ka vlerësuar faktin se i njëjti gjatë seancave gjyqësore 

kishte sjellje korrekte, ndaj tij nuk zhvillohet ndonjë procedure tjetër penale përpos rastit qe 

është duke u zhvilluar, jeton ne bashkësi familjare prej 5 anëtaresh,  kutë ardhura siguron  

vetëm nga  puna  si kuzhinier, banon në një banës me qira në Istog . Te gjitha këto rrethana kjo 

Gjykatë i ka pranuar si rrethana lehtësuese në dobi te të pandehurit. Rrethana rënduese Gjykata 

ka gjetur pasojën e shkaktuar të dëmtuarës .....-ë.  

 

Gjykata ka ardhur në përfundim së dënimi i shqiptuar të pandehurit është në përputhje me 

shkallen e përgjegjësisë penale të tij dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të mbrojtura të 

shoqërisë. Gjykata gjithashtu është e bindur së vendimi mbi dënim do të shërbej për arritjen e 

qëllimit të dënimit në pengimin e të pandehurit në kryerjen e veprave penale në të ardhmen, 

por ai do të ndikoj edhe si preventive e përgjithshme për personat tjerë që të përmbahen nga 

kryerja e veprave penale në përputhje me nenin 38 të KPRK-së. 

 

 

Duke u bazuar ne nenin 450 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së, gjykata ka përcaktuar  paushallin 

gjyqësorë si në dispozitave të aktgjykimit. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë, komfor nenit 39 par. 3 nen par. 

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

 

Vendimi mbi  udhëzimin e të dëmtuarit  në  kontest civil është marrë  komfor  nenit  463  par. l. 

dhe  2 të  KPPRK-ës. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 370 të KPPRK-së është vendosur si në 

dispozitave të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË DEGA ISTOG 

DEPARTAMENTI I PERGJITHSHEM PENAL 

P.nr.351/19 më datë 30.07.2020 

 

 

Sekretarja juridike                       Gjyqtari Gjykues 

_______________                                _________________ 

 

Drita Blakaj                                                                   Gani Rugova 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Palët që në afatin ligjor kanë paralajmëruar ankesë kanë  

të  drejtë   që  ankesën  ta  bëjnë  në  afat  prej 15 ditësh,  

nga  dita  e  marrjes  së  aktgjykimit.  Ankesa i dërgohet  

Gjykatës  se  Apelit  ne Prishtine e përmes kësaj Gjykate  

 


