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Numri i lëndës: 2018:058635 

Datë: 26.12.2019 

Numri i dokumentit:     00791037 

  P.nr.354/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA MALISHEVË - Departamenti i 

përgjithshëm-Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lulzim Paçarizi, si dhe me sekretaren 

juridike Behije Karaqica, në çështjen juridiko-penale, kundër të akuzuarit T. B. nga fsh. B., K. 

Malishevës, për shkak të veprës penale lidhja e pa autorizuar në shërbime nga neni 321 parg.1 të 

KPRK-së, i akuzuar nga Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, me 

aktakuzën PP.nr.1049/18 e dt.11.09.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik të 

dt.24.12.2019, në prezencën e Prokurorit të shtetit Dëshira Jusaj, i akuzuari T. B., përfaqësuesit 

të dëmtuarës K.Z., gjykata pa prezencën e palëve me dt.26.12.2019, mori dhe publikisht shpalli, 

ndërsa me dt.20.01.2020  përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I AKUZUARI: T. B., nga i ati L. dhe e ëma B., e lindjes G., i lindur me dt..... në fshatin B., 

komuna e Malishevës, me nr. personal të identifikimit ..., ka të kryer shkollën  e mesme, i pa 

punë, i martuar, i ati i pesë (5) fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për shkak se, nga data e pa vërtetuar e gjer me datën 20.06.2018, në fshatin B. komuna e 

Malishevës , me qëllim që vetes ti sjellë përfitim pasuror të kundërligjshëm, është lidhur direkt 

pa autorizim  në rrjetin e ujësjellësit, përmes gypit ¾, si dhe gypin 32 coll, në atë mënyrë që nuk 

është bërë regjistrimi i sasisë së ujit në njehsorin e ujit, me cka të dëmtuarës  K.. “H.j.” SH..-  P., 

duke i shkaktuar dëm të konsiderueshëm material.  

 

- me çka ka kryer veprën penale lidhja e pa autorizuar ne sherbime nga neni 321 parag.1 te 

KPRK-së (Kodi nr.04/L-082). 

 

Andaj gjykata konform nenit 4, 7, 17, 38, 39, 40,43, 46, 47, 48, 49 dhe nenit 69 të KPRK-

së  (Kodi nr.06/L-074) si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovë të njëjtin 

e:                                                   

G J Y K O N 

 

-Më dënim më gjobë në shumë prej 100 (njëqind) euro i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

në afatin kohor prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse i akuzuari 

nuk kryen vepër tjetër penale. Nëse i akuzuari kryen vepër tjetër penale në afatin e verifikimit 

prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe dënimi me gjobë nuk mund 
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të ekzekutohet, i njëjti do të zëvendësohet me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 5 ditësh duke 

llogaritur 20 euro të gjobës në një ditë burgim. 

 

-Si dhe me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, ndërsa gjykata dënimin e 

shqiptuar nuk do ta ekzekuton në afatin kohor prej 1 (një) viti, nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale. 

 

E dëmtuara K.. “H. J.” SH..-  P., lidhur me kërkesën pasurore juridike udhëzohet në 

kontestin e rregullt civil. 

 

Obligohet i akuzuari në emër të paushallit gjyqësor gjykatës t`ia paguajnë shumën prej 

30 euro, si dhe 30 euro për kompensimin e viktimave të krimit, ndërsa shpenzime të procedurës 

penale nuk ka pasur. Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, në të kundërtën ekzekutimi do të behet me detyrim.  

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.nr.1049/2018 të dt.11.09.2018, ka akuzuar T. B. nga fsh. B., K. Malishevës, për shkak të 

veprës penale lidhja e pa autorizuar në shërbime nga neni 321 parg.1 të KPRK-së. 

 

Me datën 15.11.2019 ka qenë e caktuar seanca e komunikimit të aktgjykimit, mirëpo pas 

shikimit dhe analizimit të shkresave të lendes lidhur me datën e kryerjes së veprës penale gjykata 

RIHAPË shqyrtimin gjyqësor me qëllim të plotësimit të procedurës dhe me qëllim që të 

konstatohet edhe një herë koha e kryerjes së veprës penale. 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë - Dega në Malishevë, ka caktuar shqyrtimin gjyqësor me 

dt.14.11.2019, ku ka prezantuar, Prokurori i shtetit Bajram Kryeziu, i akuzuari, Përfaqësuesi i të 

dëmtuarës K. Z., me autorizim në shkresat e lendës. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor i akuzuari në bazë të nenit 323 të KPPK-së, është udhëzuar me 

të drejtat e tij ligjore dhe pas leximit të aktakuzës nga ana e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, 

i njëjti është udhëzuar në bazë të nenit 326 par.1 të KPPK-së, mbi të drejtat për deklarimin e 

pranimit apo mos pranimit të fajësisë, në këtë drejtim i akuzuari është njoftuar nga gjykata për 

pasojat që rezultojnë nga pranimi i fajësisë dhe kushtet e përcaktuara me nenin 248 par.1 pika 

1.1 deri 1.3 të KPPK-së, që pranimi nga ana e tij të konsiderohet i vlefshëm.1 

 

Fjala përfundimtare 

 

Prokurorja e Shtetit Dëshira Jusaj, në fjalën përfundimtare duke diktuar drejtpërdrejtë në 

procesverbal, ka deklaruar se: mbetem në tërësi pran fjalës përfundimtare të dt.14.11.2019, ku 

bëjë përmirësimin, ku duht të jetë dispozitivi i aktakuzës rreshti i parë “nga data e pavërtetuar e 

gjer me dt.20.06.2018, si dhe përmirësimin e datës së procesverbalit për shërbimet e kontrollit, 

ku në vend të dt.30.07.2015, duhet të jetë 20.06.2018.  

 

                                                 
1 Prokurori i shtetit në aktakuzë ka propozuar palët të cilat duhet të ftohen në shqyrtim gjyqësorë, provat të cilat 
duhet të nxjerren për administrimin dhe vlerësimin e të njëjtave, si  dhe të shpallë fajtorë të akuzuarin për 
veprën penale me të cilën ngarkohet , ndaj të cilit pohon se ka fakte të cilat vërtetojnë fajësinë e tij. 
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Përfaqësuesi i të dëmtuarës K. Z. në shqyrtimin gjyqësor të dt.14.11.2019 në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se: Në cilësinë e palës së dëmtuar ne e mbështesim plotësisht fjalën 

përfundimtare të prokurorit të shtetit, dhe i bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe parashtron 

kërkesë pasurore juridike. 

 

I akuzuari T. B., në fjalën përfundimtare në shqyrtimin gjyqësor të dt.14.11.2019  ka 

deklaruar se: Edhe një herë deklaroj se nuk është e vertetë se kam kryer veprën penale andaj 

kërkoj nga gjykata që të më liroj, pasi që nuk e ndijej veten fajtorë për veprën penale për të cilën 

më kanë ngarkuar pa bazë dhe pa asnjë provë. 

 

Gjykata gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor ka administruar si prova personale – 

dëgjimin e dëshmitarëve dhe të akuzuarit dhe atë: T. B. i dëgjuar në shqyrtim gjyqësor me 

dt.14.11.2019, dëshmitari A. H. dhe B. L. të dëgjuar në shqyrtim gjyqësor me dt.14.11.2019. 

  

Si prova materiale gjykata ka administruar: Procesverbal per shërbimet e kontrollit , i 

datës 20.06.2018; kartela e klientit sipas K. H. J. SH... P. i datës 27.06.2018per periudhën kohore 

nga data 01.01.2011 e gjerë me datën 27.06.2018; fatura nr.B. e datës 16.07.2018, si dhe foto 

dokumentacioni, të gjitha këto gjykata i ka vlerësuar si prova të pranueshme andaj i ka 

administruar si të tilla. 

 

I akuzuari T. B., gjatë mbrojtjes së tij ka deklaruar se: unë i kam tre (3) shtëpia dhe secila 

shtëpi e ka nga një pus (bunar)  edhe nga një qeshmë të lidhur me pus, në qoshe të shtëpisë, 

ndërsa lidhur me gypin që më është shënuar në aktakuzë deklaroi se ai gyp ka qen i lidhur me 

pus dhe i njëjti është edhe tani, ai gyp nuk mundet pa rrymë me qit ujë. Ai gyp ka qenë i lidhur 

që nga viti 2007kur është instaluar  ujësjellësi në fshatë  dhe që nga fillimi ka qenë aty.2 

 

Dëshmitari A. H., në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se: ne si njësi e Malishevës, si 

ekip kontrollues, kemi marrë vendim të bëjmë një kontrollë në fshatin B., jo vetëm te T. B. po të 

gjithë fshatit B., kur kemi shkuar tek shtëpia e T. B., të cilin nuk e kam njohur dhe është hera e 

parë që kam shkuar tek shtëpia e tij, ku nuk ka qen prezent T. në shtëpi por ka qenë gruaja e tij, 

me ç’ raste ne kemi kontrolluar orën e ujëmatësin,  kemi shikuar sa kubik  i ka ujëmatësi dhe 

kemi vazhduar një kontroll në oborrin e ti, pas lidhjes së orës kemi hasur një gypë tjetër, ai gyp 

kishte qen ilegal, e kemi ndalur edhe rrymën e familjes së T. B. por ai gyp prap ka qitur ujë, me 

çka kemi konstatuar se është lidhje ilegale jashtë orës, si dëshmi kemi prezantuar edhe fotot ku 

kemi përpiluar procesverbal dhe meqenëse nuk ka qen T. aty ne procesverbalin ia kemi lën gruas 

së T., dhe e njëjta nuk e ka nënshkruar, ku i kemi dhënë afat që të paraqitet në zyrat e 

hidroregjionit. Në kontrollë kemi qenë tre vetë, une, B. L.dhe V. B., ndërsa me gypin i cili ishte 

i lidhur në mënyre ilegale nuk kemi vepruar asgjë, nuk me kujtohet a ka pasur bunarë por ka 

qenë një qeshmë e cila ka qenë në oborrë dhe kur e kemi ndalur rrymën ajo ka qitur ujë tonin, 

dhe nuk e di për qka është shfrytëzuar ky gyp pasi që i akuzuari aty ka edhe oborrin e shtëpisë. 

Në pyetjen e gjyqëtarit se: nuk është përcaktuar periudha kohore e saktë e shfrytëzimit të 

kundërligjshëm të gypit ku është shënuar nga data e pa vërtetuar deri me datën 20.06.2016 a 

mund të na precizoni periudhën kohore, dëshmitari është përgjigjur se nuk mund ta dimë saktë 

periudhën kohore.3 

 

Dëshmitari B. L., në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se:  unë jam inspektor kontrolli në 

Hidroregjionin Jugorë  P. , njësia në M., ku gjatë kontrollës në shtëpinë e T. B. kemi vërejtur një 

                                                 
2 Procesverbali I datës 14.11.2019, Fq.6.  
3 Po aty. 
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gyp ilegal jashtë orëmatësit- lidhje ilegale, ky gyp ilegal ka qenë pas shtëpisë së re, pasi që i 

njëjti e ka pasur edhe shtëpinë e vjetër, ku e ka pasur edhe orëmatësin. Konstatimi i gypit ilegal 

është bërë sipas ekspertizës me klor në ujë dhe fillimisht është ndalur rryma me njehsor, gjatë 

kontrollës kemi qenë tre veta, dhe unë nuk mund ta di se kur është lidhur ai gyp.  

 

Gjendja e vërtetuar faktike 

 

Provat Materiale- në shqyrtimin gjyqësor janë lexuar edhe provat materiale si:  

Procesverbali për shërbimet e kontrollit  të datës 20.06.2018; fatura mbi dëmin e shkaktuar me 

nr. Bill ... e datës 08.06.2018, si dhe shiqimi i foto dokumentacionit. 

 

Mbrojtjen e të akuzuarit gjykata e ka refuzuar si të pa bazuar, e cila është në kundërshtim 

të plotë me gjendjen e vërtetuar faktike nga ana e gjykatës, dhe se e njëjta është e orientuar nga 

shmangia e përgjegjësisë penale-juridike me vetë faktin se me deklaratën e dëshmitarëve dhe 

provat tjera të administruar në seancën e shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar e kundërta, e 

gjithashtu i njëjti para kësaj gjykate nuk ka mundur që të dëshmojë me asnjë provë materiale 

pafajësinë e tij. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata në shqyrtimin kryesor  ka administruar provat te 

cilat në rastin konkret do të ndihmonin gjetjen edhe vërtetimin e plotë dhe të drejtë të gjendjes 

faktike,  dhe atë dëgjimin e dëshmitarëve A. H. dhe B. L., prandaj gjykata duke analizuar 

dëshmitë e tyre gjeti se ka prova se me veprimet e të akuzuarit T. B. formohen elementet qenësore 

të veprës penale lidhje e paautorizuar në shërbime nga neni 321 parg.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata i ka vlerësuar me kujdes të gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor dhe ka ardhur në përfundim se duhet t’i falet besimi i plotë provave të propozuara nga 

prokurori i shtetit, të cilat në tërësi vërtetojnë dyshimin e bazuar mirë se i akuzuari ka kryer 

veprën penale e cila i vihet në barrë, pasi që të gjitha provat e prezantuara në shqyrtim janë 

bindëse dhe të qarta e gjithashtu janë në harmoni me dëshminë e dëshmitarëve të cilëve gjykata 

iu fali besimin si dhe me provat e tjera materiale. 

 

Gjykata nuk mundi t’ia fal besimin deklaratës së të akuzuarit, pasi që e njëjta është e pa 

bazuar, dhe meqenëse i njëjti nuk mundi në asnjë mënyrë dhe me asnjë provë të vërtetojë 

pafajësinë e tij.  

 

Gjykata duke pasur parasysh të gjitha provat e proceduara, faktet dhe rrethanat e 

vërtetuara, në shqyrtim gjyqësor, si dhe dëshmitë e dhëna. Të gjitha këtyre provave kjo gjykatë 

u kushtoi besim të plotë, e të cilat qojnë gjykatën në konkludim se besueshmëria në to dhe shkalla 

e arsyeshmërisë së deklarimeve me rrethanat konkrete të rastit, nuk lënë vend për dyshim, 

prandaj gjykata gjenë se në anën e akuzës  ka prova që në mënyrë të padyshimtë të vërtetojnë që 

i akuzuari të ketë kryer veprën penale lidhje e paautorizuar në shërbime nga neni 321 parg.1 të 

KPRK-së. 

 

 Duke u bazuar në këto që u thanë më lart gjykata e shpalli fajtor të akuzuarin për veprën 

penale lidhje e paautorizuar në shërbime nga neni 321 parg.1 të KPRK-së, pasi që gjykata gjeti 

se i njëjti është përgjegjës dhe fajtor për veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit, gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 të KPRK-së (Kodi nr.06/L-074), të cilat ndikojnë 

në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar 
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rrethanat personale të akuzuarit, është i ati i 5 (pesë) fëmijëve, është mbajtës i familjes, i pa punë, 

sjellja e tij korrekte në gjykim, kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka 
ardhur ne përfundim se me dënimet me kusht, shumën prej 100 (njëqind) euro, si dhe 
dënimin me burg  prej 3 (tre) muajve,  të cilat dënime nuk do të ekzekutohen nëse i 
akuzuari brenda afatit prej një 1 viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, do të arrihet 
efekti dhe qëllimi i tij nga neni 38 dhe 47 të KPRK-së (Kodi nr.06/L-074), dhe ky dënim 
i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer 
dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari.  

 
Vendimin mbi udhëzimin në kontestin civil gjykata e mbështeti ne nenin 463 par.1 dhe.2 

të KPPK-së, ndërsa vendimin mbi paushallin gjyqësor dhe shpenzimet e procedurës penale 

gjykata e mbështeti në nenin 450  par.1 dhe 2 të KPPK-së. 

 

Vendimi në emër të kompensimit të viktimave të krimit është marr konform nenit 39 

parg.3 nënparagrafi 3.1 të Ligjit nr.05/L036 për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

Me sa u tha më  lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e konform nenit 365 të 

Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - DEGA MALISHEVË 

- Divizioni Penal – 

P.nr.354/18, të dt.26.12.2019. 

 

Sekretare juridike       Gjyqtari i vetëm gjykues                                                                          

Behije Karaçica                Lulzim Paçarizi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë në afat prej 15 ditësh, nga 

dita e marrjes së të njëjtit, Ankesa i dërgohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj  

Gjykate. 

 

 


