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Numri i lëndës: 2019:073907 

Datë: 06.04.2021 

Numri i dokumentit:     01667054 

 

 

                  P.nr.110/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja 

e vetme gjykuese Arjeta Gashi, me bashkëpunëtorin profesional Uran Zogaj, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit Ö.C., nga fshati .........., Komuna e Prizrenit, me numër personal 1006767849, 

për shkak të veprës penale vjedhja e shërbimeve, nga neni 314 paragrafi 1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës nr. 06/L-074 (KPRK), i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.3349-5/2018 të datës 21.01.2021, 

pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në praninë e prokurorit të shtetit Shahadin Destani, 

përfaqësuesit të palës së dëmtuar, B.P., të akuzuarit Ö.C., me mbrojtësin e tij, avokatit S.M., më 

datë 24.03.2021, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë 06.04.2021 përpiloi këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari, 

 

Ö.C., nga i ati .........., e ëma .........., e vajzërisë .........., i lindur më datë .........., në Prizren, 

tani me banim në fshatin .........., Komuna e Prizrenit, ka të kryer shkollën e lartë pedagogjike, 

arsimtar, i martuar, baba i tre fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, turk, shtetas i Republikës 

së Kosovës, me numër personal .......... 

 

Ë SH T Ë    F A J T O R 

 

Se prej datës së pavërtetuar e deri më datë 21.10.2017, në shtëpinë e tij, i akuzuari me 

qëllim të përfitimit të kundërligjshëm, për vete e shfrytëzon energjinë elektrike, pllombat i ka të 

falsifikuara, në brendi numëruesi i njehsorit është i manipuluar, ka gjurmë të gërvishtjes së 

numrit në numërator, ashtu që energjia e shpenzuar nuk është regjistruar, me çka të dëmtuarës 

KEDS Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me energji elektrike Sh.A. Distrikti në 

Prizren, i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 11,180.07 €.  

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale vjedhja e shërbimeve, nga neni 314 

paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës nr. 06/L-074 (KPRK). 

 

Andaj, gjykata në bazë të dispozitave ligjore të lartcekura dhe neneve 4, 7, 17, 38, 39, 

46, 47, 48, 49, 69, 70 të KPRK-së si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës 

së Kosovës (KPPRK), të akuzuarit i shqipton. 
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DËNIM ME KUSHT 

 

Ashtu që ia vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet në periudhën e verifikimit prej një (1) viti nga dita e 

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

 

Obligohet i akuzuari që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale dhe atë në emër të 

paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 30 euro, si dhe në emër të fondit për kompensimin e 

viktimave të krimit të paguaj shumën prej 30 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

E dëmtuara KEDS, Distrikti në Prizren, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar 

aktakuzën PP/II.nr.3349-5/2018 të datës 21.01.2021, kundër të akuzuarit Ö.C., nga fshati .........., 

Komuna e Prizrenit, me numër personal .........., për shkak të veprës penale vjedhja e shërbimeve, 

nga neni 314 paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

Duke vepruar në këtë çështje penale, gjykata ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor më datë 

24.03.2021, në të cilin i akuzuari ka pranuar fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë 

sipas aktakuzës së lartcekur. 

 

Bazuar në pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, gjykata nuk është lëshuar në 

procedimin e provave dhe në kuptim të nenit 326 paragrafi 4 të KPPRK-së ka vazhduar me fjalën 

përfundimtare të palëve. 

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare deklaroi se në tërësi mbetet pranë aktakuzës 

PP/II.nr.3349-5/2018 të datës 21.01.2021, duke u bazuar se gjatë shqyrtimit gjyqësor, i akuzuari 

pas konsultimit me mbrojtësin e tij, në mënyrë vullnetare ka pranuar fajësinë për veprën penale 

me të cilën akuzohet, po ashtu ky pranim i fajësisë gjen mbështetje edhe në provat të cilat i janë 

bashkëngjitur aktakuzës, vërtetohet se i akuzuari me veprimet e tij ka kryer veprën penale të 

vjedhja e shërbimeve, nga neni 314 paragrafi 1 të KPRK-së. Andaj, kërkoi nga gjykata që të 

njëjtin ta shpall fajtor, ta dënoj sipas ligjit dhe se duke marrë parasysh edhe rrethanat lehtësuese 

ndaj të akuzuarit, pasi që i njëjti është hera e parë që ka ra ndesh me ligjin dhe ka pranuar fajësinë 

në mënyrë vullnetare. 

 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar, në fjalën përfundimtare deklaroi se mbështetë në tërësi 

fjalën përfundimtare të prokurorit të shtetit, njëherësh si palë e dëmtuar parashtrojnë kërkesën 

pasurore-juridike. 

 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit avokati S.M., në fjalën përfundimtare deklaroi se pasi që i 

akuzuari e ka pranuar fajësinë për shfrytëzimin e energjisë në mënyrë të kundërligjshme, e duke 

pasur parasysh edhe rrethanat se është në moshë të shtyrë, i gjendjes së ligë shëndetësore, 

pensionist, lusin gjykatën që të njëjtit t’i shqiptoj një dënim sa më të butë. 
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I akuzuari në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështetë në tërësi fjalën e mbrojtësit 

të tij.   

 

Gjykata në shqyrtim gjyqësor nga pranimi i fajësisë së të akuzuarit dhe provave materiale 

në shkresat e lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Në tërësi u vërtetua se i akuzuari prej datës së pavërtetuar e deri më datë 21.10.2017, në 

shtëpinë e tij, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm, për vete e ka shfrytëzuar energjinë 

elektrike, pllombat i ka pas të falsifikuara, në brendi numëruesi i njehsorit ka qenë i manipuluar, 

ka pasur gjurmë të gërvishtjes së numrit në numërator, ashtu që energjia e shpenzuar nuk është 

regjistruar, me çka të dëmtuarës KEDS Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me 

energji elektrike Sh.A. Distrikti në Prizren, i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 11,180.07 €. 

 

Gjykata, gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë prej të 

akuzuarit, i cili në seancën e shqyrtimit gjyqësor vullnetarisht ka pranuar fajësinë, andaj edhe 

gjykata nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare, gjykata nuk gjeti se ekziston ndonjë 

provë e pa pranueshme sipas nenit 257 të KPPRK-së. Gjithashtu, gjykata në tërësi ka vërtetuar 

se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi i fajit është bërë në 

mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim dhe mbështetet në fakte dhe prova materiale të cilat janë 

paraqitur në aktakuzë, për të cilat i akuzuari ka qenë i njoftuar me të gjitha provat materiale dhe 

se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Kësisoj, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është 

bërë në pajtim me nenin 248 lidhur me nenin 326 të KPPRK-së, dhe se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e veprës penale vjedhja e shërbimeve, nga neni 314 paragrafi 1 të 

KPRK-së, dhe për këtë gjykata ka vendosur që i akuzuari të shpallet fajtor dhe t’i shqiptohet 

dënimi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, paraprakisht duke e vërtetuar përgjegjësinë e tij 

penalo-juridike 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara në nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, të cilat ndikojnë 

në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave lehtësuese, gjykata ka vlerësuar 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, rrethanën personale se është familjar, është i moshuar, 

sjelljen korrekte ndaj organeve të drejtësisë dhe sjelljen e mëparshme të të akuzuarit, për shkak 

se i njëjti për herë të parë bie ndesh në ligjin dhe gjykuar. Ndërsa, prej rrethanave rënduese, 

gjykata mori parasysh mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së veprës penale, përkatësisht 

keqpërdorimi i bërë me qëllim të përfitimit material nga veprimi i kundërligjshëm.  

 

Andaj, gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar, do të arrihet efekti dhe 

qëllimi i tij, ashtu që në të ardhmen i akuzuari do të parandalohet nga kryerja e veprave penale 

dhe se ky lloj i dënimit të shqiptuar, sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën 

penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i ka i akuzuari, dhe në të ardhmen do të jetë 

më i kujdesshëm dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla të kundërligjshme. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale u mor në kuptim të nenit 450 dhe 453 

paragrafi 1 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë në kuptim të nenit 39 

paragrafi 3 pika 1 të Ligjit nr.05/L-036. 
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Vendimi për udhëzimin e të dëmtuarës për realizimin e kërkesës pasurore-juridike në 

kontest të rregullt civil është marrë në pajtim me nenin 463 paragrafi 1 dhe 2 të KPPRK-së. 

 

Nga të cekurat si më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:073907, 06.04.2021 

  

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Arjeta Gashi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


