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Numri i lëndës: 2018:016359 

Datë: 08.04.2019 

Numri i dokumentit:     00272062 

 

 

                                P.nr.744/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

  

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nacis Sarani, 

procesmbajtëse,  në lenden penale kundër të akuzuarit B.Xh, nga fshati ...., Komuna e ..., për 

shkak të veprës penale vjedhja të shërbimeve komunale nga neni 320 të KP-ës sipas aktakuzës 

të Prokurorisë Themelore në Prizren PP.nr.331-11/2018 të datës 15.05.2018, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor publik në pranin e Prokurorit të shtetit në Prizren Elfete Purova, të akuzuarit 

dhe përfaqësuesit të dëmtuarës .... Distrikti në ...., Y.M, me date 12.02.2019 morri dhe 

publikisht shpalli  këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari: 

 

B.XH,  nga i ati R. dhe nëna  D.e lindur U., i lindur me datë ..., në ...., tani jeton në 

fshatin ..., Komuna e ...., ka të kryer shkollën e mesme-drejtimi i elektroteknikës, 

elektroinstalues privat, i martuar, baba i ... fëmijëve, shqiptar, Shtetas i Republikës Kosovës.  

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Me 07.10.2017, në shtëpinë e tij familjare në fshatin ....– ...., pronar i cilës është R.Xh, 

të cilin e shfrytëzon i pandehuri B.Xh, i cili me qëllim që vetit ti sjellë dobi pasurore të 

kundërligjshme në atë mënyrë që ka shfrytëzuar energjinë elektrike me njehsorë nr....., i cili një 

pllombë e ka të falsifikuar, tjetrën e ka të manipuluar me letkon, në brendi të njehsorit ka 

gjurmë të manipulimit në sistemin e fazave L1 dhe L2, si pasojë e kësaj energjia elektrike nuk 

është regjistruar, me ç’ rast ndërmarrjes së dëmtuar “....”, Distrikti ligjor në .... i ka shkaktuar 

dëm material,  

 

Këso dore ka kryer veprën penale vjedhja të shërbimeve komunale nga neni 320  të KP-

ës. 
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Andaj gjykata ne kuptim te nenit 7, 41, 43 al.1 pika 1.3, 46, 49 al. 1 pika 1.1, 50, 51, 

52, 73, 74, 75, 76 dhe 320  të KP-ës, te akuzuarit ia shqipton:  

 

DENIM ME KUSHT  

Ashtu qe i vërteton dënimin me burg ne kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve  i cili 

dënim nuk do te ekzekutohet nëse i akuzuari ne afatin e verifikimit prej 1 (një) viti nga dita e 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër te re penale, dhe 

    DËNIM ME GJOBË 

Në shumë prej 200 (dyqind) Euro, të cilën shumë është i obliguar të paguaj në afat prej 

15 ditësh, pas plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk mund të 

ekzekutohet as me detyrim, i njëjti do të zëvendësohet me dënim burgu  duke llogaritur për çdo 

20 euro një ditë burg., respektivisht 10 ditë burg,    

E dëmtuara:  .... Distrikti në .... për realizimin e kërkesës pronësore juridike udhëzohen 

në kontestin e rregullt civil. 

 

Obligohet i akuzuari qe ti paguaj shpenzimet në emër të paushallit gjyqësore shumen 

prej 50,00 Euro,si dhe në emër të mbrojtjes së viktimave shumën prej 30,00 Euro, të gjitha  në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të 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.nr.331-

11/2018 të datës 15.05.2018, kundër të akuzuarit B.Xh, nga fshati ...., Komuna e ..., për shkak 

të veprës penale vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320  të KP-ës 

 

Prokurori i shtetit Elfete Purova në fjalën e saj përfundimtare deklaron: unë në tërësi 

qëndroj pranë aktakuzës të ngritur ndaj këtu të akuzuarit B.Xh, për shkak të veprës penale 

vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 të KP-ës, pasi që gjatë shqyrtimit gjyqësor është 

vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të qartë gjendja faktike e përshkruar si në dispozitiv të 

aktakuzës, kjo gjendje faktike është vërtetuar në bazë të deklaratës të zyrtarit të kalibrimit 

pranë të dëmtuarës në ...., si dhe pranë provave tjera materiale të cilat janë administruar gjatë 

shqyrtimit gjyqësor. Andaj në fund i propozoj gjykatës që i njëjti të shpallet fajtor dhe të 

dënohet sipas ligjit.  

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës .... Distrikti në ..., Y.M, në fjalën e saj përfundimtare, 

deklaron në tërësi e përkrahim dhe e mbështesim fjalën përfundimtare të prokurorit të shtetit 

dhe si palë e dëmtuar parashtrojmë kërkesë pronësoro juridike në vlerë prej 411,61 euro, e cila 

lartësia është theksuar në kallëzimin penal të parashtruar prokurorisë themelore në Prizren.  

 

I akuzuari B.Xh,  në fjalën e tij përfundimtare deklaron: unë që nga fillimi i shqyrtimit 

gjyqësor, edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, edhe në mbrotjjen time si dhe tani në fjalën 

përfundimtare deklaroj që nuk kam kryer veprën penale e cila më vihet në barë, andaj edhe nga 

kjo nuk mund të pranoj fajësinë për këtë lloj të veprës penale.  

 

Që nuk kam pasur kurrfarë interesi për të kryer këtë vepre penale mund të vërtetohet 

edhe nga transaksionet e konsumatorit, në mënyrë të qartë vërehet që unë edhe para vendosjes 



 Numri i lëndës: 2018:016359 
 Datë: 08.04.2019 
 Numri i dokumentit: 00272062 
 

3 (7)  

   
2
0
1
8
:0
1
6
3
6
0

 

së njehsorit të ri, edhe pas, të gjitha shumat për energjinë elektrike mujore i kam pasur në 

shuma të njëjta, gjegjësisht të për afërta, andaj edhe nga kjo rrjedhë se edhe po që se do të 

kisha ndërhyrë në njeshor siç më akuzon akuza, atëherë çfarë përfitimi paskam pas unë me këto 

veprime. Po të kisha ndërhyrë në njehsor, me siguri një veprim të tillë do ta kisha bërë për 

shkak të ndonjë përfitimi, por që në rastin konkret nuk kam pasur kurrfarë përfitimi, edhe nga 

shuma e cekurat të cilat janë të evidentuara në transaksionet e konsumatorit, vërehet që nuk ka 

pasur ndryshime të theksuara në shumat e paguara me rastin e shpenzimeve mujore të energjisë 

elektrike, andaj nga të cekurat propozoj që gjykata në mungesë të provave të më liroj nga kjo 

akuzë.  

 

Gjykata në shqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Me 07.10.2017, në shtëpinë e tij familjare në fshatin .... – ...., pronar i cilës është R.Xh, 

të cilin e shfrytëzon i pandehuri B.Xh, i cili me qëllim që vetit ti sjellë dobi pasurore të 

kundërligjshme në atë mënyrë që ka shfrytëzuar energjinë elektrike me njehsorë nr....., i cili një 

pllombë e ka të falsifikuar, tjetrën e ka të manipuluar me letkon, në brendi të njehsorit ka 

gjurmë të manipulimit në sistemin e fazave L1 dhe L2, si pasojë e kësaj energjia elektrike nuk 

është regjistruar, me ç’ rast ndërmarrjes së dëmtuar “....”, Distrikti ligjor në ... i ka shkaktuar 

dëm material,  

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar pas shqyrtimit të gjitha shkresave dhe 

administrimit të provave të lëndës, dhe ate deklaratës të akuzuarit, dëshmitarit G.R, si dhe 

provave materiale,  procesverbali me numër .... të datës 07.10.2017, procesverbali i Qendrës së 

kalibrimit me numër 10/09 të datës 09.12.2017, protokolli i shqyrtimit i njehsorit elektrik dhe 

konstatimet gjatë shqyrtimit të njehsorit elektrik nga ana e jashtme, me numër .... të datës 

06.12.2017, po ashtu nga Departamenti i kalibrimit pranë të dëmtuarës ..... fatura me numër .... 

të datës 14.12.2017, procesi i kalkulimit RH me numër .... të datës 14.12.2017, dy fleta me 18 

fotografi si foto dokumentacionit i njehsorit që është objekt i kësaj akuze. transaksionit të 

konsumatorit ... në emër të R.Xh, për ndryshe babai i këtu të akuzuarit, të cilin njehsor i 

shfrytëzon këtu i akuzuari, si shfrytëzues të datës 12.02.2019 të lëshuar nga e dëmtuara, andaj 

gjykata pas shqyrtimit të gjitha provave të cekura dhe vlerësimit të të njëjtëve të gjitha së 

bashku dhe secila veç e veç, në rastin konkret ka vërtetuar që në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e veprës penale vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 të 

KP-ë, duke vërtetuar paraprakisht përgjegjësin penalo juridike të akuzuarit,  

 

 Gjykata gjendjen e këtill faktike e ka vërtetuar në bazë të deklaratës të dëshmitarit G. 

R, i cili në shqyrtimin gjyqësor me datën 22.01.2019 deklaron: ne jemi shumë objektiv në 

vlerësimin e njehsorëve, ne e dimë vetëm numrin e njehsorit me të cilin e identifikojmë 

njehsorin, nuk kemi të bëjmë me pronarin e njehsorit, ngase  nuk e dimë kush është pronari i 

njehsorit nga cila qendër e .... të Kosovës është njehsori, i bëjmë renditjen e njehsorëve sipas 

ngjyrave tona, e kjo për të lehtësuar punën tonë, pranojmë njehsor nga shtatë distriktet e .... në 

mbarë Kosovën,  

 

Sa i përket njehsorit kontestues, për të njëjtin me rastin e kontrollimit kemi përpiluar 

edhe procesverbalin me numër 10/09 të datës 09.12.2017, e me numër të protokollit 24924 të 

datës 11.12.2017, ku kemi konstatuar gjendjen si vijon, dhe ate: njehsori elektrik një blomb e 

ka të falsifikuar kurse tjetër bllomb e të manipuluar me letkon, nga ana e jashtme njehsori 

dëmtime tjera nuk ka, në brendi të njehsorit komisioni ka vërejtur që ka gjurmë të manipulimit 

në sistemet e fazave L1 dhe L2,  
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Po ne punojmë në komisione në Qendrën e kalibrimit, komisioni përbëhet prej 3 

anëtarëve, edhe në rastin konkret nga procesverbali vërehet që komisioni ka qenë në përbërje 

prej 3 anëtarëve, dhe ate dy zyrtarë që punojnë si teknik pranë laboratorit të qendrës së 

kalibrimit, dhe unë si inxhinier i elektros, fillimisht dua të them që ne njehsorin e shikojmë në 

tre pika kryesore, pika e parë janë bllombat e njehsorit, konstatojmë gjendjen e tyre, a kanë 

dëmtime apo nuk kanë dëmtime, a janë të vendosura në mënyrë të rregullt apo nuk janë të 

vendosura në mënyrë të rregullt në njehsor, pastaj e shikojmë njehsorin nga ana e jashtme e tij, 

si është gjendja e kapakëve të njehsorit dhe gjendja fizike e njehsorit, pas këtyre dy 

konstatimeve e kemi karakteristikën e tretë dhe ate brendinë e njehsorit, dhe pas shikimit dhe 

konstatimin të gjendjes në brendi të njehsorit, bëjmë edhe procesverbalin në të cilin 

procesverbal të përpiluar i konstatojmë të gjeturat tona në ekzaminimin e njehsorit, ashtu siç 

kemi vepruar edhe në rastin konkret.  

 

Fillimisht theksova më lart që ne me rastin e ekzaminimit të njehsorit e bëjmë 

kontrollimin e bllombave, në rastin konkret kemi evidentuar një bllombë të falsifikuar dhe një 

bllomb të manipuluar me letkon, bllomb e falsifikuar nënkupton vendosjen e bllombës në 

mënyrë jo profesionale, këtë  them në drejtim të faktit që vendosjen e bllombës e  bënë vet 

prodhuesi i njehsorit, ndërsa sa i përket tentimit apo vendosjes të bllombës nga ndonjë person 

tjetër, një vendosje e tillë kuptohet në mënyrën e vendosjes së saj në njehsor, këto të gjetura ne 

i konsiderojmë si bllomba të falsifikuara, dua të shtoj që bllomba e falsifikuar dalon edhe në 

material edhe në vulë të saj, pasi që çdo bllomb e ka materialin e saj të posaçëm si dhe vulën e 

saj identifikuese, ndërsa sa i përket bllombës tjetër e njëjta është manipuluar me letkon, për të 

cilën rrethanë apo fakt pos të dhënave si në procesverbal, i kemi bashkangjitur edhe fotot në 

procesverbal të cilat foto gjenden në shkresat e lëndës, dhe ate për ta qartësuar këtë kemi 

bashkangjitur edhe një foto album nga njehsori dhe ate në dy fleta me nga 9 fotografi dhe ate 

në faqen 8 fotografit nga numri rendor 1 deri 9 dhe në faqen 9 fotot nga numri 10 deri numrin 

18,   

 

Sa i përket manipulimit në sistemet e fazave L1 dhe L2, të njëjtat janë të paraqitura 

edhe në foto dhe ate në fotot me numrin 1, 2, 3, 4, 5, nga faqja e parë e fotove, dhe fotot me 

numër 17 dhe 18, nga faqja e dytë e fotove,  këto foto paraqesin brendësin e njehsorit, me të 

cilat vërtetohet manipulimi në fazat L1 dhe L2,  

 

Ndërsa fotot me numra 6,7 nga faqja e parë dhe fotot me numra 10,11, 12, 13, 14, 15, 

dhe 16 nga faqja e dytë të fotove paraqesin pjesën e jashtme të njehsorit si dhe gjendjen e 

njehsorit nga jashtë si dhe gjendjen e bllombave, ku kemi konstatuar si në procesverbal 

manipulim me bllomba të njërës bllombë dhe të bllombës tjetër të manipuluar me letkon,  

 

 Manipulimet e fazave L1 dhe L2 mund të jenë në formë të manipulimeve me letkon, e 

kemi edhe fotografinë me numër 1 dhe 3, ku vërehen në mënyrë të qartë manipulimi me letkon 

i sistemeve L1 dhe L2,  

 

Manipulimet e cekura në bllomb dhe në fazë kanë për qëllim pengimin e regjistrimit të 

energjisë elektrike të shpenzuar. Kur është vendosur njehsori kontestues tek konsumatori këtë 

nuk mund ta dimë, e po ashtu kjo nuk ka të bëjë edhe me laminë tonë profesionale, ndërsa 

shënimet dhe detalet tjera i kemi specifikuar në procesverbal.  

 

Ne si qendër e kalibrimit nuk  jemi kompetencë për llogaritjen e energjisë elektrike të 

shpenzuar, ne bëjmë vetëm kontrollimin vizual të njehsorit dhe të gjeturat e tij të njëjtat i 

përpilojmë në procesverbal.  
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Në shqyrtimin gjyqësor me datën 12.02.2019, janë administruar provat materiale dhe 

ate procesverbali me numër .... të datës 07.10.2017, procesverbali i Qendrës së kalibrimit me 

numër .... të datës 09.12.2017, protokolli i shqyrtimit i njehsorit elektrik dhe konstatimet gjatë 

shqyrtimit të njehsorit elektrik nga ana e jashtme, me numër ... të datës 06.12.2017, po ashtu 

nga Departamenti i kalibrimit pranë të dëmtuarës ..... fatura me numër ..... të datës 14.12.2017, 

procesi i kalkulimit RH me numër .....të datës 14.12.2017, dy fleta me 18 fotografi si foto 

dokumentacionit i njehsorit që është objekt i kësaj akuze. transaksionit të konsumatorit DPZ 

35916 në emër të R.Xh, për ndryshe babai i këtu të akuzuarit, të cilin njehsor i shfrytëzon këtu 

i akuzuari, si shfrytëzues të datës 12.02.2019 të lëshuar nga e dëmtuara, 

 

I akuzuari B.Xh, në shqyrtimin gjyqësor me datën 12.02.2019, në mbrojtjen e vet 

deklaron: njehsorin i cili ju është ndërruar me datë 07.10.2017, i cili është dërguar në Qendrën 

e kalibrimit në ..... e kam shfrytëzuar diku dy vite për afërsisht nuk jam i sigurt për periudhë 

kohore. Bashkësia ime familjare përbëhet nga nëna ime, bashkëshortja ime dhe dy fëmijët. 

Mua babai më ka vdekur gjatë luftës së fundit në vitin 1999, shtëpinë e re e kemi ndërtuar në 

vitin 2015, kemi qenë paraprakisht në bashkësi familjare në shtëpinë e vjetër, dhe njehsori 

atëherë ka qenë në emrin e babait dhe ashtu ka mbetur, të gjitha shpenzimet komunale më vijën 

ende në fatura në emër të babait.  

 

Njehsori i cili është dërguar në kalibrim, ka qenë edhe në shtëpinë e vjetër, në shtëpinë 

e vjetër e kam pasur instalimin e vjetër të energjisë elektrike, ndërsa në shtëpinë e re kam 

instaluar instalim të ri të energjisë elektrike, kam përdorur ndriçimin ekonomik me llampa 

ekonomike të cilat kursejnë energjinë elektrike, të cilat nuk i kam pasur në shtëpinë e vjetër, 

andaj nga kjo në shtëpinë e re edhe për kundër instalimit të ri, shuma e energjisë elektrike të 

shpenzuar ishte e lartë, kam kërkuar shpesh herë nga lexuesit e njehsorit arsyet për shkak të 

shumave të larta, në shtëpinë e re, për kundër instalimeve të reja elektrike, por të njëjtit nuk 

kanë pasur përgjigje, kam dyshuar për herë që këto fatura kanë qenë të fryera, edhe sot dyshoj 

që të njëjtat kanë qenë të fryera.  

 

Po kam qenë në shtëpi prezent me datë 07.10.2017, kur është bërë ndërrimi i njehsorit. 

Me rastin e ndërrimit e njehsorit zyrtarët e të dëmtuarës po më kanë treguar arsyet e ndërrimit 

të njehsorit, arsyeja ka qenë që është bërë vendosja e orëve – njehsorëve të energjisë elektrike 

nëpër shtylla të fshatit, edhe sot në fshatin tonë njehsorët e energjisë elektrike janë vendosur në 

shtylla.  

  

Unë nuk e di kush ka mundur të falsifikoj njërën bllomb, e kush ka mundur të 

manipuloj me letkon me bllombën tjetër.  

 

Nga provat e administruara dhe të cekura më lartë, gjykata në mënyrë të plotë dhe të 

saktë ka vërtetuar në tërsi gjendjen faktike të përshkruar në dispozitiv të aktakuzës dhe ate në 

bazë të deklaratës të dëshmitarit G. R, i cili në shqyrtimin gjyqësor në mënyrë të qartë dhe në 

mënyrë kronologjike  përshkruan tërë të gjeturat në njehësorin i cili është objekt i akuzës, e të 

cilin njehësor e ka shfrytëzuar këtu i akuzuari, ku nga deklarata e tij e cila në tërësin  e saj është 

në përputhje edhe me provat materiale të administruara dhe ate procesverbali me numër .... të 

datës 07.10.2017, procesverbali i Qendrës së kalibrimit me numër 10/09 të datës 09.12.2017, 

protokolli i shqyrtimit i njehsorit elektrik dhe konstatimet gjatë shqyrtimit të njehsorit elektrik 

nga ana e jashtme, me numër .... të datës 06.12.2017, po ashtu nga Departamenti i kalibrimit 

pranë të dëmtuarës ..... fatura me numër .... të datës 14.12.2017, procesi i kalkulimit RH me 
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numër .... të datës 14.12.2017, dy fleta me 18 fotografi si foto dokumentacionit i njehsorit që 

është objekt i kësaj akuze. transaksionit të konsumatorit .... në emër të R.Xh, për ndryshe babai 

i këtu të akuzuarit, të cilin njehsor i shfrytëzon këtu i akuzuari, si shfrytëzues të datës 

12.02.2019 të lëshuar nga e dëmtuara, 

 

Provave të cekura më lartë të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor gjykata në tërësi 

ju fali besimin pai që të njëjtat janë identike dhe në përputhshmri të plotë me njëra tjetrën dhe 

si të tilla si tërësi vërtetojnë në tërësi gjendjen e plotë dhe të saktë faktike të përshkruar si në 

dispozitiv të aktakuzës 

. 

Deklaratës të akuzuarit B.Xh, të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor në mbrojtjen e vet 

deklaroi që ka qenë në shtëpi prezent me datë 07.10.2017, kur është bërë ndërrimi i njehsorit. 

Me rastin e ndërrimit e njehsorit zyrtarët e të dëmtuarës i kanë treguar arsyet e ndërrimit të 

njehsorit, arsyeja ka qenë që është bërë vendosja e orëve – njehsorëve të energjisë elektrike 

nëpër shtylla të fshatit, edhe sot në fshatin e tij njehsorët e energjisë elektrike janë vendosur në 

shtylla. I njëjti në vazhdim deklaron se ai nuk e di kush ka mundur të falsifikoj njërën bllomb, e 

kush ka mundur të manipuloj me letkon me bllombën tjetër, por për këtë rrthanë nuk ofron 

asnjë provë mbështetëse, Një deklarate të tillë  gjykata nuk ja fali besimin, ngase qëllimi i të 

njjtit si për faktin e cekur dhe po ashtu edhe gjatë deklaratës së tij të dhn në mbrojtjen e vet, 

sipas mendimit të gjykatës është vetëm shmangija nga përgjegjësia penale dhe vepra e cila i 

vihet në barrë, ngase në bazë të provave të cekura të cilave gjykata në tërësi ju fali besimin dhe 

ate deklaratës të dëshmitarit si dhe provave materiale të cekura më lartë, gjykata pas 

administrimit të provave, shqyrtimit dhe vlerësimit të njëjtave, dhe ate secilën veç e veç dhe të 

gjitha së bashku, ka vërtetuar gjendjen e plotë faktike se  veprimet e të akuzuarit  formohen të 

gjitha elementet qenësore të veprës penale që si tërësi përbjnë figurën e veprës penale vjedhja e 

shërbimeve komunale nga neni 320 të KP, të pëtshkruar si dispozitiv të aktgjykimit dhe për 

këtë vendosi që të akuzuarin të shpall fajtor dhe të gjykoj sipas ligjit si dhe paraprakisht duke e 

vërtetuar përgjegjësinë e tij penalo juridike. 

 

Me rastin e marrjes të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoj të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, duke mos gjetur rrethana rënduese, si rrethanë lehtësuese është marrë 

sjellja korrekte e tij pas kryerjes së veprës penale, është hera e parë që ka rënë në konflikt me 

ligjin dhe premtimin para gjykatës që në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm dhe do të 

përmbahet nga veprimet e tilla, në kuptim të dispozitave të nenit 74 gjykata vlerësoi rrethanat 

personale dhe karakterin e të akuzuarit, moshën e të akuzuarit, rrethanat e tij familjare, është 

person familjar, baba i dy fëmijëve, bashkëpunimin e përgjithshëm të akuzuarit me gjykatën,  

si dhe sjelljen korrekte të tij gjatë shqyrtimit si dhe pas veprës penale të shkaktuar, andaj 

gjykata i shqiptoi të akuzuarit dënimin me burgim ashtu qe i vërteton dënimin me burg ne 

kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve  i cili dënim nuk do te ekzekutohet nëse i akuzuari ne afatin 

e verifikimit prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër te 

re penale, dhe dënim me gjobë në shumë  prej 200 (dyqind) Euro, duke menduar se dënimi i 

shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë të 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.  

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi 

në kuptim te nenit 450 dhe 451 të KPP.  
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 Vendimin mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontestin e rregullt civil, gjykata e bazoi në 

kuptim të nenit 463 të KPP-ës. 

 

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

 

     GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.744/2018 me datë 12.02.2019 

 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari,  

Nacis Sarani                                                                                                           Luan Berisha 

 

 

UDHËZIM  JURIDIK: 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 kësaj 

gjykate,  

 

 

 


