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Numri i lëndës: 2020:114381 

Datë: 25.02.2021 

Numri i dokumentit:     01543954 

 

P.nr.512/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTTRRI - Departamenti 

i Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, me 

procesmbajtësen Bahrije Smakolli, në çështjen penale kundër të pandehurit J. K. nga fshati S.  P. 

Komuna Vushtrri për shkak të veprës penale Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me 

par 1 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - 

Departamentit të Përgjithshëm PP.II.nr.1204/20 e datës 02.09.2020 (2020:0041387), pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor jo publik të datës 22.02.2021, në praninë e Prokurorit të shtetit 

Bogdan Shpadijer, të pandehurit J. K. Përfaqësuesi i palës së dëmtuar KEDS, me autorizim Genc 

Hasani, pas shpalljes së aktgjykimit me datë 22.02.2021, me datë 25.02.2021 përpiloi, këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

I PANDEHURI: J. K. nga i ati S. e ëma Z.e vajzërisë C. i lindur me dt.20.12.1976, nga fshati 

S. P. Komuna Vushtrri, i pa punë, i gjendjes së mesme ekonomike, ka të kryer shkollën e mesme, 

i martuar, prind i tre fëmijë, shqiptar, shtetas, Republikës së Kosovës, me nr. Personal ... më parë 

i pagjykuar. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE: Nga data e pavërtetuar e deri më datë 31.01.2020 në shtëpinë e tij në fshatin S. P. 

Komuna Vushtrri kur nga personat e autorizuar të KEDS-it u vërtetua, me qëllim të përfitimit të 

paligjshëm të dobisë pasurore për vete, pa autorizim përdori shërbimet e furnizimit me energji 

elektrike për të cilat dinte se janë në këmbim të pagesës hyrëse në atë mënyrë që dëmtoj njehsorin 

numër 64681946, ndërsa koha dhe data në njehsor nuk përputhen, kështu që i njëjti duke marrë 

parasysh veprimin e forcës fizike, jashtë nuk regjistroi konsumin e energjisë elektrike dhe me 

këtë shkaktoi dëme materiale KEDS-it në shumë prej 1.528,24 euro sipas llogaritjes së bërë nga 

personat e autorizuar të KEDS-it. 

 

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

par 1  të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit 4, 7, 17, 21, 38, 39, 40, 43, 69, 70 dhe nenit 

314 të KPRK-së, dhe nenit 365, 450 e 463 të KPPK-së, e  

 

GJ Y K O N 
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TË PANDEHURIT: J. K. i shqipton DËNIM ME GJOBË, në shumën prej pesëqind euro (500 

€),  i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i njëjti nuk kryen vepër tjetër penale brenda periudhës 

verifikuese në afat prej një (1) viti. 

 

DETYROHET i pandehuri që në emër të kompensimit të dëmit material palës së dëmtuar KEDS 

të i’a paguajë shumën prej njëmijepesëqindenjëzetetetë euro e njëzetekatër cent (1,528.24€). 

 

DETYROHET i pandehuri që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguaj shumën 

prej tridhjetë euro (30 €).  

 

DETYROHET i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej tridhjetë 

euro (30 €). 

 

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi 

nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Pjesa hyrëse e aktgjykimit të arsyetuar 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzë 

PP.II.nr.1204/20 e datës02.09.2020, J. K.nga fshati S.P. Komuna Vushtrri për shkak të veprës 

penale Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par 1 të KPRK-së, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor me datën 03.12.2020 dhe në këtë seancë të shqyrtimit gjyqësor i pandehuri 

lidhur me fajësinë ka deklaruar se, nuk e pranon fajësinë. 

 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Prokurori i shtetit gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor të datës 03.12.2020 në fjalën hyrëse ka 

deklaruar se në shqyrtimin gjyqësor dhe gjatë administrimit të provave do të provohet si dhe me 

dëgjimin e dëshmitarit të cilët kanë qenë në vendin e ngjarjes, të cilët kanë parë gjendjen faktike 

do të provohet se i pandehuri e ka kryer veprën penale me të cilën akuzohet. Ndërsa në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se në botën bashkëkohore të pandehurit gjithmonë dëshirojnë që 

përtej ligjit apo një hap para ligjit megjithatë demokracitë bashkëkohore-shtetet përfshirë edhe 

Kosovën kanë zhvilluar teknologjinë bashkëkohore dhe ekspertët e shquar që janë të punësuar si 

në organet shtetërore po ashtu në Kompani dhe i kanë zhvilluar programet me teknologji të 

avancuar në saje të të cilave pa mundësohet që askush të mos jetë jashtë ligjit. Gjatë këtij 

shqyrtimi gjyqësor kemi dëgjuar dëshmitë e dëshmitarëve I.H. e I. F. të cilët na kanë sqaruar se 

si dhe në çfarë mënyrë ka ardhur deri te kryerja e veprës penale për të cilën akuzohet i pandehuri, 

po ashtu në saje të KEDS-it kemi marrë leximet softuerike prej të cilave qartë shihet se në çfarë 

mënyre ka ardhur deri te vjedhja e shërbimeve dhe se si është bërë dëm KEDS-it, ka kaluar koha 

e shkopit dhe e shatit ajo qe dikur ka mundur të bëhet vetëm direkt me kontakt, tani mund të 

bëhet edhe prej distance. E kemi dëgjuar të pandehurin që njehsorin të largohet nga oborri i tij 

dhe të vendoset në shtyllën elektrike me qëllim që të lirohet nga përgjegjësia e KEDS-it, 

megjithatë në kohën e tanishme nuk garanton asgjë sepse kontrolli mund të bëhet në forma të 

ndryshme edhe nga distanca, fatmirësisht se programi softuerik ekziston dhe qartë tregon se ora 

kontestuese që është ndërruar është e manipuluar dhe me rastin e kontrolles ka pasur 

mospërputhje mes datës dhe kohës (orës). Nuk është bërë për shkak të baterive, por për shkak të 

manipulimit me njehsor, pasi që ekspertët e laboratorit për kalibrim me ndihmën e programeve 

të avancuara teknologjike që përdoren edhe në vendet e BE-së që kanë treguar se është bërë 



 Numri i lëndës: 2020:114381 
 Datë: 25.02.2021 
 Numri i dokumentit: 01543954 
 

3 (8)  

   
2
0
2
0
:1
1
4
3
8
2

 

manipulimi me orë dhe konsideroj se kjo gjë tregohet se i është shkaktuar dëm KEDS-it dhe se 

i pandehuri duhet të dënohet për veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës KEDS - me autorizim L. V. në fjalën hyrëse të shqyrtimit gjyqësor 

të datës 03.12.2020 ka deklaruar se e mbështet fjalën e prokurorit të shtetit dhe njëherit ushtroj 

kërkesë pasurore juridike në shumën prej 1,528.24 euro, i cili është kalkuluar nga shërbimi i 

faturimit si rikthim i humbjeve. Njeherit i propozoj gjykatës që të administrohen si prova edhe 

leximet softuerike të datës 12.11.2020 të njehsorit me numër 64681946 në të cilën shihet se ka 

ndërhyrje në njehsor si dhe transaksionet e konsumatorit të datës 01.12.2020 në dy kopje ku 

shihet se menjëherë se pas vendosjes së njehsorit të ri ka pasur rritje të shpenzimit të energjisë 

elektrike. Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pa mëdyshje nga dëgjimi i 

dëshmitarëve dhe provave të administruara është vërtetuar fakti se i akuzuari e ka kryer veprën 

penale e cila i vihet në barrë dhe me veprimet e tij Kompanisë së KEDS-it i ka shkaktuar dëm 

material në vlerë prej 1,528.24 euro i cili dëm është pasqyruar përmes faturës së rikthimit të 

humbjeve, shumë kjo e cila është konform procedurave dhe rregulloreve të aprovuara nga ZRRE, 

pasi qe në provat e administruara u konstatua fakti se përgjegjës i dëmit të shkaktuar është i 

akuzuari, i propozojmë gjykatës që krahas dënimit meritor konform nenit 314 të KPRK-së të 

akuzuarin ta detyrojë në kompensimin e dëmit material të shkaktuar me këtë vepër penale, e 

gjithë kjo me qëllim të ekonomizimit të procedurës dhe mos krijimit të shpenzimeve shtesë.  

 

Mbrojtësja e të pandehurit në fjalën hyrëse të shqyrtimit gjyqësor të datës 03.12.2020 ka 

deklaruar se në bazë të provave të cilat janë prezantuar në gjykatë e gjithashtu edhe provave të 

cilat do ti paraqesim, do të vërtetohet që kjo aktakuzë është ngritur dhe e pa bazuar në ligj, sepse 

nga vet aktakuza shihet që është shumë e paqartë dhe atë nga vet dispozitivi i saj që thotë nga 

data e pa vërtetuar e deri më datën 31.01.2020 është bërë përfitimi i paligjshëm i dobisë pasurore, 

kurse tani e dëmtuara prezanton një listë të leximit softuerik me të cilën pretendon se janë të 

shënuara saktë se kur është bërë ndërhyrja, atëherë shihet se ka paqartësi dhe kundërthënie, sepse 

përveç nuk është vërtetuar saktë koha, gjithashtu nuk është vërtetuar saktë se a ka pasur ndërhyrje 

fizike me veprimin e forcës fizike, sepse në aktakuzë shkruan deri më datën 31.01.2020, kurse 

si provë kryesore e aktakuzës është një procesverbal me numër 0743943 i datës 29.01.2020 ku 

në bazë të këtij procesverbali është ngritur aktakuza në të cilën është konstatuar se njehsorit 

elektrik data dhe koha (ora) nuk përshtatën, nuk është e saktë, prandaj ti merret në verifikim 

kurse në aktakuzë është bashkangjitur edhe një faturë dhe kalkulimi ku nuk dihet se në bazë të 

ç’kafit është bërë ky kalkulim ku fare në këtë procesverbal nuk janë të konstatuara se cilat pajisje 

janë gjetur në shtëpinë ë të pandehurit. Njehsori përveç mangësive një konstatim se i njëjti ka 

bërë ndërhyrje në njehsor me veprimin e forcës fizike, prokuroria nuk e ka bashkangjitur një 

raport lidhur me verifikimin e njehsorit sipas rregullave dhe procedurave që kërkohen për 

verifikimin e njehsorit, edhe pse i pandehuri ka bërë disa kërkesa të e dëmtuara që ti ipet një 

raport dhe të kryhet ky verifikim edhe pse nuk e ka ditur që është një aktakuzë ndaj tij. Gjithashtu 

e dëmtuara dhe prokuroria të tëra pretendimet ka pas ndërhyrje në njehsor i cili tani është në 

verifikim e bazon në faktin se deri sa ka qenë i kyçur njehsori ISKRA me numër i cili u lexua 

më herët nga e dëmtuara ka pasur shpenzime më pak, kurse pas vendosjes së njehsorit të ri, të 

prodhuesit LUNA janë të regjistruara shpenzimet më shumë. Vërtetohet një pretendim i tillë për 

të menduar se i akuzuari ka bërë ndërhyrje në njehsor vetëm duke bërë këto krahasime është i pa 

bazë, jo ligjor dhe jo logjik. Njëherit gjykatës i propozojmë edhe të gjitha faktuarat për të gjitha 

vitet por sipas kërkesës së gjykatës mund t’ia dorëzoj vetëm për vitin 2019 dhe 2020 me të cilën 

vërtetohet se çdo herë është faturuar në mënyrë të rregullt, e gjithashtu edhe pas vendosjes së 

njehsorit të ri i pandehuri ka vërejtur se njehsori nuk është teknikisht i rregullt, prandaj edhe ka 

bërë kërkese për ndryshimin e njehsorit me qëllim që ti vendoset një njehsor elektrik dhe atë të 

vendosur në shtyllën elektrike-vend publik, me qellim që të mos merr përgjegjësi i pandehuri për 
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gabimet e të dëmtuarës. Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nuk është arrit të 

vërtetohet deri më tani se si është bërë ai manipulim si po thirret prokurori në njësorin elektrik 

pasi që deri më tani as me prova personale e as ato materiale nuk është arritur të vërtetohet se si 

është bërë ajo ndërhyrje si po supozon prokuroria, dëshmitarët na treguan për raste tjera mirëpo 

të gjithë e pranuar që te i pandehuri nuk kanë gjetur pajisje apo gjurmë teknike të pajisjeve që ka 

mundur të përdoren. I pandehuri është ngarkuar në emër të rikthimit të humbjeve në shumë prej 

1.528.24 euro e të cilën faturë e ka përgatitur me dt. 03.02.2020 ende pa u bërë verifikimi apo 

kalibrimi i njësorit pa u ditur sakët se çka ka ndodhur me atë njësor që ka ngecje rreth orës dhe 

datës. I pandehuri ka paguar rregullisht edhe para datës që pretendohet nga prokuroria se ka bërë 

ndërhyrje në njësor por gjithashtu edhe pas kësaj date varësisht prej shpenzimeve që bëhen në 

një familje dhe e dëmtuara pa i përfillur të drejtat e të pandehurit si konsumator ka bërë shkelje 

rreth aplikimit të procedurës të verifikimit, ndërrimit dhe kalibrimit pasi që ende i njëjti nuk është 

informuar sakët lidhur me rezultatin e verifikimit të njësorit sepse në procesverbal të cilin e ka 

nënshkruar edhe vetë pala kur është bërë ndërrimi i njësorit konstatohet se i njëjti njësor do të 

shkoj në verifikim, kurse në protokollin e njësorit elektrik – elektronik të dt. 23.12.2020 

konstatohet në rubrikën me numër rendor 15 “Njësori elektrik të shkojë në verifikim –jo”, pra 

ende nuk është bërë një verifikim i sakët i njësorit, për tu konstatuar se pse ka ardhur deri te 

mospërputhja e datës dhe orës në raport me datën dhe orën e sakët, ndërsa pjesa tjetër e fjalës 

përfundimtare mbetet e pa ndryshuar.  

 

I pandehuri si  në fjalën hyrës ashtu edhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështet 

fjalën e mbrojtëses së tij.  

 

Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor  

 

Gjykata me rastin e mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në pajtim me nenin 7 të KPPK-së, saktësisht 

dhe në mënyrë të plotë vërtetoi faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit në pajtim 

me ligjin, më vëmendje të plotë dhe me përkushtim profesional, dhe me përkujdesje vërtetoi 

faktet kundër të akuzuarit si dhe faktet në favor të tij duke i mundësuar të akuzuarit, shfrytëzimin 

e të gjitha fakteve dhe provave që janë në favor të tij, në vazhdim janë të shtjelluara provat e 

administruara, përfshirë: 

 

Provat personale 

 

- Dëgjimin e dëshmitarit I.H. punëtor në KEDS, i cili në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 

03.12.2020 i cili ka deklaruar se në rastin konkret njehsori i konsumatorit përmes display-ekranit 

të njehsorit shihet se nuk korrespondojnë të dhënat momentale me kohen reale dhe pasi që 

njehsori nuk ka qenë në rregull i njëjti është dërguar për verifikim në qendrën e kalibrimit në 

KEDS. Ekzaminimi është bërë vetëm në pozicionin e leximit softuerik ku është bërë leximi i 

komplet historisë së njehsorit, prej që është instaluar në tension elektrik dhe deri në momentin 

që është de aktivizuar. Si rezultat i ngacmimit të njehsorit me këtë pajisje është konstatuar dhe 

vërtetuar se energjia e shpenzuar nuk është matur, si rezultat i vendosjes së elektromagnetit mbi 

njehsor. 

 

- Dëgjimin e dëshmitarit Idriz Ferati , punëtor në KEDS, i cili në seancën e shqyrtimit gjyqësor 

të datës 27.01.2021, ka deklaruar në rastin konkret në bazë të leximeve softuerikë është 

konstatuar se njehsori është ngacmuar disa herë me pajisje duke penguar matjen e saktë të 

energjisë elektrike të shpenzuar. Se njehsori ka qenë i ngacmuar është konfirmuar edhe sipas 

procesverbalit të shqyrtimit të njehsorit elektrik me numër 4384 të datës 23.12.2020 përpiluar 

nga 3 punëtorë të laboratorit nga koordinatori i laboratorit dhe në prezencë të dy zyrtareve të 
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Ministrisë përkatëse të Metrologjisë, duke u bazuar me këtë procesverbal si dhe bazuar në 

procedurën për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë 

elektrike me datë 31.01.2020 është bërë kalkulimi teknik i RH, e që ka rezultuar në 4.433 kËh 

orë për një muaj, kurse shprehur në vlerë financiare, kalkulimi financiar ka rezultuar në vlerë 

prej 1,528.24 euro. 

 

- I pandehuri në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 02.02.2021 ka deklaruar se ka qenë pagues 

i rregullt i energjisë elektrike. Sa i përket njehsorit ka deklaruar se nuk ka pasur dijeni se data 

dhe koha (ora) nuk janë përputhur me datën dhe kohën (ora) momentale. Ai ka deklaruar se nuk 

ka marrë asnjëherë me shkrim ndonjë shkresë apo informatë nga KEDS-i për gjendjen e njehsorit 

të cilin ata i’a kishin marrë.  

 

Provat materiale 

 

- Procesverbali i datës 29.01.2020 me numër ... ku konstatohet se data dhe koha (ora) nuk është 

e saktë dhe nuk përshtatet dhe duhet që ora të merret ne verifikim. 

 

- Procesverbali i datës 29.01.2020 me numër ..., ku konstatohet se bëhet ndërrimi i njehsorit dhe 

i njëjti mirret për verifikim si dhe janë evidentuar pajisjet. 

 

- Kalkulimi RH i datës 31.01.2020 me numër ..., në të cilin kalkulim janë evidentuar pajisjet, 

energjia e shpenzuar pa faturim si dhe shuma e përgjithshme e shfrytëzimit të pa autorizuar - 

keqpërdorimit 

 

- Fatura e datës 03.02.2020 në emër të të pandehurit në shumën e përgjithshme prej 1,528.24 

euro. 

 

- Vështrimi e katër foto të bashkangjitura foto numër 1, foto numër 2 dhe foto numër 3 që 

paraqesin njehësorin e vjetër kurse foto numër 4 paraqet njehsorin e ri. 

 

Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet 

 

Faktet jokontestuese  

 

- Është fakt jo kontestues se pronar i njësorit MT174 64681946 me shifër të konsumatorit 

90109312 e cila gjendet në fshatin S.P./Vushtrri është i pandehuri J. K. 

- Është fakt jo kontestues se punëtorët e KEDS-it me datë 29.01.2020 kanë inspektuar njësorit 

MT174 64681946 me shifër të konsumatorit 90109312 i cili gjendet në fshatin S.P./Vushtrri. 

- Është fakt jokontestues se data dhe koha (ora) në njehsor nuk është përshtatur me datën dhe 

kohën (orën) momentale, në kohën kur është bërë inspektimi. 

Këto fakte nuk janë kontestuar nga palët. Përveç kësaj këto fakte vërtetohet edhe nga provat e 

administruara në shqyrtimin gjyqësor që janë pjesë e kësaj lënde penale. 

Faktet kontestuese 

 

- Është fakt kontestues se i pandehuri ka intervenuar në njehsor duke përdorur ndonjë pajisje 

magnetike. 
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Ky fakt është kontestuar nga ana e të pandehurit në fjalën hyrëse, gjatë marrjes në pyetje në 

shqyrtimin gjyqësor, si dhe në fjalën përfundimtare.  

 

Vlerësimi i provave nga gjykata         

              

Gjykata pas prezantimit të provave, plotësisht dhe përtej dyshimit të bazuar, ka vërtetuar 

gjendjen faktike si në dsipozitiv të aktgjykimit. Këtë gjendje faktike, gjykata e vërtetoi në bazë 

të: 

 

- Deklaratës së dëshmitarit I.H. me të cilën vërtetohet se në rastin konkret njehsori i konsumatorit 

përmes display-ekranit të njehsorit shihet se nuk korrespondojnë të dhënat momentale me kohen 

reale dhe pasi që njehsori nuk ka qenë në rregull i njëjti është dërguar për verifikim në qendrën 

e kalibrimit në KEDS. Ekzaminimi është bërë vetëm në pozicionin e leximit softuerik ku është 

bërë leximi i komplet historisë së njehsorit, prej që është instaluar në tension elektrik dhe deri në 

momentin që është de aktivizuar. Si rezultat i ngacmimit të njehsorit me këtë pajisje është 

konstatuar dhe vërtetuar se energjia e shpenzuar nuk është matur, si rezultat i vendosjes së 

elektromagnetit mbi njehsor. 

 

- Deklaratës së dëshmitarit I. F. me të cilin vërtetohet se në rastin konkret në bazë të leximeve 

softuerikë është konstatuar se njehsori është ngacmuar disa herë me pajisje duke penguar matjen 

e saktë të energjisë elektrike të shpenzuar. Se njehsori ka qenë i ngacmuar është konfirmuar edhe 

sipas procesverbalit të shqyrtimit të njehsorit elektrik me numër 4384 të datës 23.12.2020 

përpiluar nga 3 punëtorë të laboratorit nga koordinatori i laboratorit dhe në prezencë të dy 

zyrtarëve të Ministrisë përkatëse të Metrologjisë, duke u bazuar me këtë procesverbal si dhe 

bazuar në procedurën për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të 

energjisë elektrike me datë 31.01.2020 është bërë kalkulimi teknik i RH, e që ka rezultuar në 

4.433 kWh orë për një muaj, kurse shprehur në vlerë financiare, kalkulimi financiar ka rezultuar 

në vlerë prej 1,528.24 euro. 

 

Gjykata i vlerësoi dhe ia fali besimin deklaratave të dy dëshmitarëve, si deklarata bindëse, 

konsistente dhe reale, dhe në pajtim me gjendjen faktike të vërtetuar gjatë shqyrtimit të kësaj 

çështje penale, këto deklarata ishin në pajtim me provat materiale, përfshirë: 

 

- Procesverbali i datës 29.01.2020 me numër ..., me të cilin vërtetohet se data dhe koha (ora) nuk 

është e saktë me orën e kontrollit të orës 

 

- Procesverbali i datës 29.01.2020 me numër ..., me të cilin vërtetohet se është bërë ndërrimi i 

njehsorit dhe se i njëjti është marrë për verifikim si dhe janë evidentuar pajisjet. 

 

- Kalkulimi RH i datës 31.01.2020 me numër 288899, në të cilin vërtetohet  energjia e shpenzuar 

pa faturim si dhe shuma e përgjithshme e shfrytëzimit të pa autorizuar - keqpërdorimit 

 

- Fatura e datës 03.02.2020, me të cilën vërtetohet shuma e përgjithshme e shfrytëzimit të 

energjisë së shfrytëzuar në mënyrë të paautorizuar prej 1,528.24 euro. 

 

- Vështrimi e katër foto të bashkangjitura me të cilat foto vërtetohet njësori i vjetër dhe njehsori 

i ri. 

 

Kjo gjykatë, konsideron se përtej çdo dyshimi të bazuar, është vërtetuar plotësisht gjendja 

faktike, si në dispozitiv të aktgjykimit dhe se në veprimet e të pandehurit, manifestohen të gjitha 
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elementet objektive dhe subjektive të veprës penale, Vjedhje e shërbimeve nga nenin 314 par 1 

në lidhje me par 6 të KPRK-së, pasi që i pandehuri ka siguruar shërbime të energjisë elektrike, 

duke ju shmangur regjistrimit të rregullt të këtyre shpenzimeve të shkaktuara, duke i shkaktuar 

dëm të palës së dëmtuar KEDS.  

 

Për gjykatën deklarata e të pandehurit në fjalën hyrëse, me rastin e marrjes në pyetje gjatë 

shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare ishte, kontestuese, jo e plotë, jo bindëse dhe 

kishte për qëllim shmangien nga përgjegjësia penale dhe të njëjtës gjykata nuk ja fali besimin 

 

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe rënduese për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 69 dhe 70 të KPRK-ës. Si 

rrethana rënduese ka gjetur, shkallën e përgjegjësisë penale, intensitetin e rrezikimit apo 

dëmtimit të vlerës së mbrojtur – në rastin konkret dëmin e shkaktuar ndaj palës së dëmtuar, 

mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së veprës penale, gjë që nga provat rezulton se i pandehuri këtë 

vepër e kishte kryer me dashje dhe paramendim. Ndërsa, si rrethanë lehtësuese gjykata e ka 

vlerësuar,  rrethanat personale pasi që i pandehuri është mbajtës i familjes, është prind i tre 

fëmijëve dhe se më parë nuk ka ra ndesh me ligjin..      

 

Duke marrë parasysh të gjitha këto rrethana si dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, gjykata 

vlerëson se, shqiptimi i dënimit me gjobë ndaj të pandehurit është dënim i drejtë, në harmoni me 

peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. Po ashtu, gjykata vlerëson 

se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 38 par. 1 të KPRK-së, që t’i 

parandaloj kryerësit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, 

si dhe të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave penale si dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit.  

 

Arsyet lidhur me shpenzimet e procedurës dhe kompensimin e viktimave të krimit 

Vendimin për taksën e kompensimit të viktimave të krimit gjykata e ka marrë në bazë të nenit 6 

paragrafi 1 pika 1.5 dhe nenin 39 par 3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-36 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par 2 nën 

par 2.6 të KPPK-së. 

Arsyet lidhur me kërkesën pasurore juridike 

Vendimin lidhur me kompensimin e dëmit të shkaktuar palës së dëmtuar KEDS-i gjykata e ka 

marrë në bazë të nenit 463 par 2  të KPPK-së, ku është përcaktuar se “Në aktgjykim me të cilin 

i akuzuari shpallet fajtor, gjykata mund të vendosë për kërkesën pasurore juridike të të dëmtuarit 

në tërësi ose pjesërisht dhe për pjesën e mbetur e udhëzon në kontest civil. Kur të dhënat e 

mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë e as të 

pjesërishëm, gjykata e udhëzon të dëmtuarin që kërkesën pasurore juridike mund ta realizojë në 

kontest civil”. Në rastin konkret pala e dëmtuar KEDS ka sjellur dokumente të besueshme për 

gjykatën të cilat krijojnë bazë të mjaftueshme për të vendosur në procedurë penale edhe sa i 

përket kërkesës pasurore juridike, me qëllim të ekonomizimit të shpenzimeve. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar në arsyet e lartcekura ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.512/2020, datë: 25.02.2021 

 

 

Procesmbajtësja                                                                                                      GJYQTARI  

Bahrije Smakolli                                                                                                Agron Maxhuni 

  

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit në Kosovë, në afat prej pesëmbëdhjete (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të 

aktgjykimit. Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate,  në kopje të mjaftueshme për palët dhe për 

gjykatën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


