
                               P.nr. 2304/16 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
 Gjykata Themelore në Prizren – departamenti i përgjithshëm, gjyqtari Gani 
Kastrati , me pjesëmarrjen e sekretares juridike  Shureta Ballxhi procesmbajtëse, në lëndën 
penale kundër të akuzuarit F.P nga Prizreni, për shkak të veprës penale vjedhja e 
shërbimeve komunale nga neni 320. të KP, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 
Prizren PP/II.nr. 2521-7/16 të dt. 26.10.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, në 
pranin e Prokurorit të Shtetit në Prizren – departamenti i përgjithshëm Elfete Purova, dhe 
të akuzuarit, me datë 25.01.2018, publikisht mori dhe shpalli këtë:  
 
 

A K T G J Y K I M 
 
 
I akuzuari: 
F.P, nga i ati N. e ëma M. e lindur Ll., i lindur me dt. ....në Prizren në rr. “....” p.nr, ku 

dhe tani jeton,  i martuar babë i ....fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, tregtarë, i 
gjendjes së mesme ekonomike, Turk, shtetas i R. së Kosovës.  

 
 

ËSHTË FAJTORË 
 
 

Se prej datës së pa vërtetuar e deri me datën 16.03.2016, në orë të pa vërtetuar në 
Prizren në rr. “....”p.nr., përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet përmes rrjetit 
përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, në 
atë mënyrë që shfrytëzon energjinë elektrike në mënyrë direkte që një çark i njehsorit 
është i dëmtuar dhe nuk mat energjinë e shpenzuar i njëjti ka bërë urëzim mbas pikës 
matëse dhe nga shtëpia ka furnizuar pajisje në dyqan duke anashkaluar njehsorin elektrik 
ashtu që energjia e shpenzuar nuk është regjistruar, me çrrastë ndërmarrjes së dëmtuar 
,,...”, -distrikti në Prizren  i shkakton dëm material. 
 

Këso dore ka kryer veprën penale vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 
320 , të KP-së. 

 
Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 8, 9, 10, 21, 27, 41, 42, 46, 49, 50, 51, 52, 73, 

nenit 321. par. 1.  të KP-së dhe nenit 365. të KPP-së, të akuzuarit i shqipton: 
 
 

DËNIMIN ME KUSHT 
 

-Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili 
dënim nuk do të ekzekutohet në afatin prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, në qoftë se  i akuzuari nuk kryen vepër të re penale dhe 
 



 -Dënimin me gjobë në lartësi prej 200 (dyqind) Euro, i cili dënim nuk do të 
ekzekutohet në afatin prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në 
qoftëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale.  

Pala e dëmtuar ...-u distrikti në Prizren, për realizimin e kërkesës pasurore - juridike 
udhëzohet në kontest të rregullt juridiko civil.  

Obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së 
gjykatës, paushallin gjyqësor të paguaj shumën prej 20 Euro, të gjitha këto në afat prej 15 
ditësh nga dita e plotëfuqishmëris së këtij aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të 
dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 
 
 

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP/II.nr. 
2521-7/16 të dt. 26.10.2016 kundër të akuzuarit: F.P nga Prizreni, për shkak të veprës 
penale vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 , të KP-së. 
  

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 
 
Se prej datës së pa vërtetuar e deri me datën 16.03.2016, në orë të pa vërtetuar në 

Prizren në rr. “....”p.nr., përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet përmes rrjetit 
përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, në 
atë mënyrë që shfrytëzon energjinë elektrike në mënyrë direkt që një çark i njehsorit është 
i dëmtuar dhe nuk mat energjinë e shpenzuar i njëjti ka bërë urëzim mbas pikës matëse 
dhe nga shtëpia ka furnizuar pajisje në dyqan duke anashkaluar njehsorin elektrik ashtu që 
energjia e shpenzuar nuk është regjistruar, me çrrastë ndërmarrjes së dëmtuar ,,...”, -
distrikti në Prizren  i shkakton dëm material. 

 
Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajsisë nga ana e të 

akuzuarit i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht është paraqitur në gjykatë dhe ka 
pranuar fajin, për shkak së cilës gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës 
zyrtare gjykata, konform nenit 257. të KPP, nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e pa 
pranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe 
pasojat e pranimit të fajit për veprën penale e cila i vihet në barrë e që 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. Gjykata ka ardhë në përfundim, se pranimi i fajësis nga ana e të akuzuarit 
është bërë në pajtim me nenin 248. të KPP dhe faktet që përmban aktakuza, në veprimet e 
të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale vjedhja e shërbimeve komunale 
nga neni 320. të KP-së, dhe për këtë gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor dhe i shqiptoj 
dënimin me gjobë dhe dënimin me kusht, paraprakisht duke e vërtetuar përgjegjësinë e tij 
penalo juridike. 

 
  Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoj të 
gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73. të KP të cilët ndikojnë në zgjedhjën e 
llojit dhe lartësisë së dënimit, nuk ka gjetur rrethana rënduese, e si rrethanë lehtësuese 



është marrë pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit, sjellja korrekte pas kryerjes së veprës 
penale, si dhe gjatë zhvillimit të procedurës, është njeri familjar, i gjendjes së dobët 
ekonomiko materiale, është mbajtës i vetëm i familjes, tani është parapagues i rregullt i 
rrymës,   andaj gjykata i shqiptoi dënimin me gjobë në shumë prej 200 (dyqind) euro, i cili 
dënim nuk do të ekzekutohet në afatin prej 1 (një) viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
Aktgjykimi nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale, si dhe dënimin me burgim në 
kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në afat prej 1 /një/ 
viti, i akuzuari nuk kryen vepër të re penale, duke menduar se dënimi i shqiptuar i 
përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij dhe se me këto dënime do të arrihet qëllimi i 
dënimit që në të ardhmen të jetë më i kujdesshëm dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla. 
 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarin në kontest të rregullt civil për realizimin e 
kërkesës pasurore juridike, është marë konform nenit 463. par.1 e 2. të KPP. 

 
Vendimi mbi shpenzimet dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim te nenit 

453. par. 1 .të KPP.  
 
Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 
 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 
P.nr. 2304/16 me dt. 25.01.2018 

 
 

Sekretare Juridike                                                             Gjyqtari  
Shureta Ballxhi                                                                                                                    Gani Kastrati   
 
 
UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në 
afat prej 15 ditëve, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate. 
 


