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NË EMËR TË POPULLIT 

  

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Naxhis Sharani 

procesmbajtëse,  në lenden penale kundër të akuzuarit H.G nga Prizreni, për shkak të veprës 

penale të vjedhjes nga neni 252 par.1 te KPK-ës, sipas propozimit akuzues të Prokurorisë 

Themelore në Prizren PP.nr. 772/2010 të datës 19.04.2010, pas mbajtjes së seancës kryesore 

publike në pranin e Prokurores së shtetit në Prizren Elfete Purova, të akuzuarit, me date 

31.05.2013 morri dhe publikisht shpalli  këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari: 

 

H.G, nga i ati Q., dhe nëna F., e lindur B., i lindur me datën ... në fshatin ..., Komuna e 

Suharekës, me vendbanim në Prizren, rruga “...” nr...., ka të kryer katër vjet të shkollës fillore, 

pensionist, i martuar, baba i ... fëmive, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Se prej datës e pa vërtetuar e deri me datën 15.01.2010 në shtëpinë e tij familjare në 

Prizren në rrugën “...” nr.... ja merr pasurin e luajtshme tjetrit, me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete, në atë mënyrë që shfrytëzon energjinë elektrike me njehsor elektrik i 

cili e ka qelqin e dëmtuar (të krisur), dhe përreth qelqit nga ana e djathtë ka vendosur shirit 

filmik nga i cili është penguar puna – lëvizja e diskut, me qëllim që energjia e shpenzuar 

elektrike të mos regjistrohet, ashtu që bënë shfrytëzimin e pa autorizuar të energjisë elektrike, me 

që rast të dëmtuarës ... – Divizioni i rrjetit – Distrikti në Prizren, i shkakton dëme material në 

vlerë të energjisë elektrike të shpenzuar në shumë prej gjithsejtë 149,64 Euro. 

 

Këso dore kryen veprën penale të vjedhjes nga neni 252 par.1 të KPK-ës.  

 

Andaj gjykata ne kuptim te nenit  7, 41, 49, a.1 pika 1.1, 50, 73,  të KPK-ës të akuzuarit 

të dytë ia shqipton: 

 

 

DËNIM ME KUSHT 

Vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashte) muajve, i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet në afatin prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nëse i 

akuzuari nuk kryen vepër të re penale.  

 

Obligohet i akuzuari qe tija kompensoj të dëmtuarës ... në Prizren dëmin e shkaktuar 

material në vlerë të energjisë elektrike të shpenzuar në shumë prej 149,64 Euro, si dhe të paguaj 

shpenzimet paushallë gjyqësor në shumen prej 20,00 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë 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 propozim akuzën 

PP.nr.772/2010 të datës 19.04.2010 kundër të akuzuarit H.G nga Prizreni, për shkak të veprës 

penale të vjedhjes nga neni 252 par.1 të KPK-ës. 

 

 Prokuroria Themelore – Prokurorja e shtetit Elfete Purova në fjalën e sajë përfundimtare 

deklaron se mbetet në tërësi pranë propozimit akuzues PP.nr.772/2010 të datës 19.04.2010 

kundër të akuzuarit H.G, për shkak të veprës penale të vjedhjes nga neni 252 paragrafi 1 të KPK-

ës, sepse nga deklarata e të akuzuarit e cili e pranon fajësinë e po ashtu edhe në bazë të provave 

të cilat janë bashkangjitur propozimit akuzues e në veçanti nga procesverbali i qendrës së 

kalibrimit me numër 352 të datës 22.01.2010, vërtetohet se në veprimet e të pandehurit janë 

formuluar elementet e veprës penale, për të cilin akuzohet, prandaj propozoj që për këtë vepër 

penale i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

 I akuzuari H.G në fjalën e tij përfundimtare deklaron se e pranon fajësinë për veprën 

penale i cila i vihet në barë, deklaron se vet e ka dëmtuar orëmatësin, për shkak të gjendjes së 

vështirë ekonomike, duke pasur parasysh që i ka 9 anëtar të familjes, dhe se të gjithë jetojnë me 

një pension të cilën e merr i akuzuari, andaj në pamundësi që ta paguajë rrymën e harxhuar ka 

shkaktuar veprën penale duke ndërhyrë në njehsor. Pendohet thellë për veprën e kryer, dhe i 

propozon gjykatës që me rastin e marrjes së vendimit ti ketë parasysh të gjitha të cekurat më 

lartë. 

 

 Gjykata në shqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

Se prej datës e pa vërtetuar e deri me datën 15.01.2010, i akuzuari në shtëpinë e tij 

familjare në Prizren në rrugën “...” nr.... ja merr pasurin e luajtshme tjetrit, me qëllim të 

përvetësimit të kundërligjshëm për vete, në atë mënyrë që shfrytëzon energjinë elektrike me 

njehsor elektrik i cili e ka qelqin e dëmtuar (të krisur), dhe përreth qelqit nga ana e djathtë ka 

vendosur shirit filmik nga i cili është penguar puna – lëvizja e diskut, me qëllim që energjia e 

shpenzuar elektrike të mos regjistrohet, ashtu që bënë shfrytëzimin e pa autorizuar të energjisë 

elektrike, me që rast të dëmtuarës ... – Divizioni i rrjetit – Distrikti në Prizren, i shkakton dëme 

material në vlerë të energjisë elektrike të shpenzuar në shumë prej gjithsejtë 149,64 Euro. 

  

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

akuzuarit i cili në shqyrtimin kryesor vullnetarisht ka pranuar fajin, për shkak së cilës gjykata 

fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare gjykata 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 mbështete në fakte dhe prova materiale të cilat janë 

paraqitur në propozimin akuzë, 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 akuzuarit është bërë në 

pajtim me neni 248 të KPPK-ës dhe faktet që përmban propozim akuza, në veprimet e akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e veprës penale të vjedhjes nga neni 252 par.1 të KPK-ës, dhe për 



këtë gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor dhe i shqiptoj dënimin me kusht, paraprakisht duke e 

vërtetuar përgjegjësinë e tij penalo juridike. 

 

  Me rastin e marrjes së dënimit ndaj të akuzuarit të dytë gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat 

në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KPK të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së 

dënimit, duke mos e gjetur rrethanat rënduese e që si rrethanë lehtësuese është marrë pranimi i 

fajësisë nga ana e akuzuarit, sjellja korrekte pas kryerjes së veprës penale, pendimi i thellë, gjer 

më tani i pa gjykuar, çka nënkupton se nuk ka ardhur ndesh me rregullat pozitive, andaj gjykata i 

shqiptoi dënimin me kusht sepse konsideron se me kërcënim të dënimit do të arrihet qëllimi i 

dënimit, prandaj i shqipton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse në afat prej 1 (një) viti, nëse nuk kryen vepër të re penale, 

duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij dhe se me këtë 

dënim 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 paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim te nenit 450 dhe 451 të 

KPPK-ës.  

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.499/2010 të datës 31.05.2013 

 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari  

Naxhis Sharani                                                                                                      Luan Berisha  

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtës, Gjykatës së apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj 

gjykate. 


