
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN 
 

 

1 (3)  

   
2
0
2
1
:0
6
7
4
0
0
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Numri i dokumentit:     03045718 

 

 

                 P.nr.413/2021 

 

NË  EMËR  TË  POPULLIT 

 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i përgjithshëm Penal, 

gjyqtari gjykues Fatmir Krasniqi me bashkëpunëtoren profesionale Majlinda Shala, në lëndën 

penale kundër të akuzuarit SH.Gj., nga Prizreni, për shkak të veprës penale vjedhje e 

sherbimeve nga neni 314 paragrafi 1 të KP-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore të 

Shtetit në Prizren PP/II.nr.672-13/2021, të dt.13.04.2021, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit 

kryesor, në prezencën e Prokurorës së Shtetit  - Merita Gaka, të akuzuarit, me datë 04.05.2022, 

mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë 19.05.2022, përpilojë këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

   SH.Gj.,, nga i ati ......... dhe e ëma ........., e vajzërisë ........., i lindur më ........., në 

Prizreni, ku edhe tani banon në rr.” .........” nr., i martuar, baba i 2 (dy)  fëmijëve, ka të kryer 

shkollën e mesme, punëtor në botën e jashtme, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas 

i Republikës së Kosovës, me numër personal ..........  

 

ËSHTË  FAJTOR 

       

 

Se më datë 18.02.2021, në Prizren, saktësisht në shtëpinë e tij familjare, e cila gjendet në 

rr. “.........”, siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, në atë mënyrë që gjatë një kontrolli të 

bërë nga ekipi i kompanisë “KEDS”, rezulton se i pandehuri shfrytëzon energjinë elektrike me 

njëhsorin me nr. ........., me numër unik të konsumatorit; DPZ-........., i cili ka krijuar lidhje direkte 

jashtë njëhsorit elektrik, në mes të kyçjes kryesore dhe njëhsorit, ashtu që energjia e shpenzuar 

përmes kësaj kyçje nuk është regjistruar, me ç’rast ndërmarrjes së dëmtuar “KEDS”, Distrikti në 

Prizren, i shkakton dëm material. 

 

-kësodore ka kryer veprën penale vjedhje e sherbimeve nga neni 314 par.1 të KP-

së-. 
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Andaj gjykata në kuptim të nenit 4, 7, 17, 21, 38, 39, 40, 43, 69, 70, 71 e 72 dhe nenit 

314 par.1 te KP-se, dhe nenit 365 par.1 te KPK-es te akuzuarit ia shqipton:  

        

 D E N I M  M E  GJ O B Ë 

 

Në shumën prej 250.00 (dyqindëepesëdhjetë) euro, të cilën shumë të dënimit është i obliguar 

që të paguajë në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 

nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë edhe pasë ekzekutimit me kërcënim, e njejta do 

të zëvendësohet me dënim burgimi, duke e llogaritur për çdo 20 (njëzet) euro një ditë burgim, 

respektivisht 12 (dymbëdhjetë) ditë burgim.  

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

shpenzimeve të paushallit gjyqësor shumën prej 30.00 (tridhjetë) euro, dhe në emër të 

kompenzimit për viktimat e krimit shumën prej 30.00 (tridhjetë) euro, të gjitha këto në afat prej 

15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Perf.i të dëmtuarës KEDS-distrikti në Prizren, për realizimin e kërkesës pasuroro juridike 

udhezohet në kontest të rregullt civilo juridik. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzen me PP/II.nr.672-

13/2021, të dt.13.04.2021, kundër të akuzuarit SH.Gj., nga Prizreni, për shkak të veprës penale 

vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.1 te KP-es. 

Gjykata në shqyrtim kryesor ka vërtetuar  gjendjen e këtille faktike nga pranimi i fajësisë nga 

ana e të akuzuarit, i cili vullnetarisht e ka pranuar fajësinë, për shkak të secilës, gjykata fare nuk 

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

papranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka vërteuar se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale e cila i vihet ne barrë, e që pranimi i fajësisë është 

bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzime, duke u mbështetur 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. Gjykata ka ardhë në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është bërë 

në pajtim me nenin 248 par.1 nenpar.1.1, 1.2 e 1.3, te KPPK-se dhe faktet që përmban aktakuza, 

në veprimin e të akuzuarit formohen të gjitha tiparet dhe elementet e veprës penale vjedhje e 

shërbimeve nga neni  314 par.1 te KP-së dhe për këtë, gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor dhe i 

shqiptojë dënimin me gjobë, paraprakisht duke ia 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 si në nenin 69 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës, 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, në kuptim të 

dispozitave të nenit 70, 71, 72,  te KP-së, gjykata mori për bazë edhe faktin se i akuzuari ka 

bashkëpunuar me gjykatën, bashkëpunimi i tij ka qenë vullnetar në hetimin dhe ndjekjen penale, 

i akuzuari ka pasur sjellje korrekte para gjykatës, vullnetarisht ka pranuar fajësinë, pranimi është 

bërë pa kurrfarë presioni, në një formë është i penduar për këtë vepër penale të kryer, edhe pse 

sipas deklarimeve të tij, se lidhur me kompenzimin e demit material të shkaktuar me këtë vepër 
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penale, do të kërkoj që të angazhohet ekspert i elektros për të konstatuar shpenzimet e energjisë 

elektrike përmes degëzimit, lidhjes ilegale që është gjetur para njëhsorit elektrik, e të cilën lidhje 

unë si punëkryes elektrik nuk i kam kryer, por ka qenë mjeshtri adekuat që është marrë me energji 

elektrike në shtëpinë time, i premton gjykatës se në të ardhmen nuk do të përsërisë edhe njëherë 

këtë vepër penale. Kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur në përfundim 

se me dënimin e shqiptuar është e pritshme të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë në nenin 38 të 

KP-së dhe se ky dënim është në proporcion me peshën e veprës penale, shkallën e përgjegjësisë 

penale të akuzuarit, rrethanat dhe mënyrën e kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit dhe se 

në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm dhe të përmbahet nga veprimet e tilla si dhe një dënim 

i tillë do t’i parandalojë edhe personat e tjerë nga kryerja e veprave penale.  

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale, gjykata e bazojë në kuptim te nenit  454 par.1 te 

KPPK-se.  

Vendimi mbi kompenzimin e viktimave të krimit është marrë në kuptim të nenit 39 par.3 

pika 1 të ligjit nr.05/L-036.  

  

Vendimi mbi udhëzimin juridik në kontest të rregullt juridik civil, është marrë në pajtim me 

nenin 463 paragrafi 1 dhe 2 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 

  

 

Si u cek edhe më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

    GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

                                          P.nr.413/2021 të dt. 19.05.2022  

 

 

Bashkëpunëtorja profesionale                                         Gjyqtari gjykues 

         Majlinda Shala                                                   Fatmir Krasniqi  

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e marrjes së të njejtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet të kësaj gjykate. 


