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Numri i lëndës: 2019:151863 

Datë: 05.02.2020 

Numri i dokumentit:     00811642 

                                                                       P.nr.885/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM - 

DIVIZIONI PENAL, gjyqtarja Teuta Krusha, me pjesëmarrjen e praktikantes A. M,  në 

lëndën penale kundër të akuzuarit D.Gj nga Prizreni, me numër personal ..., për shkak të veprës 

penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr. 

06/L-074 (KPRK), duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren - 

Departamenti i Përgjithshëm nën numrin PP/II.nr.1229-13/2019 të datës 11.07.2019, në 

shqyrtimin fillestar të mbajtur në praninë e prokurorit të shtetit  Fatos Ajvazi, të akuzuarit dhe 

përfaqësuesit të autorizuar të dëmtuarit ...-Distribucioni në Prizren – Jur. Dip. B.P nga Prizreni, 

me datë 05.02.2020 publikisht morri dhe shpalli dhe me datë 05.02.2020 përpiloi këtë: 
 

     A K T G J Y K I M     

 I akuzuari: 

 

D.GJnga i ati R. dhe e ëma Gj. e lindur H., i lindur më datë ... në ... Republika e Malit 

Zi, tani me banim në Prizren rruga ... “...” pa nr., ka të kryer shkollën e mesme, agjendë për 

turizëm – tani pa punë, i martuar, baba i ...fëmijëve, me numër personal ..., shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i gjendjes së varfër ekonomike. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

 Me datë 14.03.2019, në Prizren saktësisht në objektin e tij familjar i cili gjendet në 

rrugën 241 “...”, siguron shërbime për të cilat dihet se u mundësohen vetëm në shkëmbim të 

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

bërë nga ekipi i kompanisë ..., rezulton se i njëjti e shfrytëzon energjinë elektrike në njehsorin 

me numër ... dhe atë duke krijuar lidhje drejtpërdrejtë jashtë njehsorit elektrik, ashtu që 

energjia e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’rast ndërmarrjes së dëmtuar ...-Distribucioni në 

Prizren ka shkaktuar dëm materiale.     

 

Kësodore ka kryer veprën penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.1 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 (KPRK). 

 

Gjykata në bazë të nenit 7, 38, 46, 47, 48, 69 dhe nenit 314 par.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 (KPRK) i shqipton: 

DËNIM ME KUSHT  

Ashtu që vërteton  
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- dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet në afat prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse i 

akuzuari nuk kryen vepër të re penale. 

 

I akuzuari obligohet të dëmtuarës ... – Distribucioni në Prizren, të kompensoj dëmin e 

shkaktuar, ashtu që në emër të rikthimit të humbjeve të paguaj shumën në lartësi prej 240.28 €, 

në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës pasi që i 

akuzuari lirohet nga pagimi i shpenzimeve të procedurës, sepse është i gjendjes së varfër 

ekonomike – është i pa punë, pagimi i shpenzimeve do të ndikon në ushqimin e akuzuarit dhe 

anëtarëve të familjes.   

 

Mbikëqyrjen e dënimit me kusht do të bëjë Shërbimi Sprovues në Prizren, në pajtim me 

nenin 150 par.1 të LESP. 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar 

aktakuzë nën numrin PP/II.nr.1229-13/2019 të datës 11.07.2019, kundër të akuzuarit D.Gj nga 

Prizreni, me numër personal ..., për shkak të veprës penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 

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

 

Gjykata në seancën fillestare në prezencën e palëve pasi që u lexua aktakuza nga ana e 

prokurorit të shtetit, i shpalosi dhe bëri prezantimin e të gjitha provave materiale në të cilat 

mbështetet aktakuza e parashtruar ndaj të akuzuarit. I akuzuari pas kësaj deklaroi se ka kuptuar 

aktakuzën dhe nuk e kundërshton provat materiale.  

 

 Gjykata në seancën fillestare ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

 Ditën kritike më datë 14.03.2019, në Prizren dhe atë në shtëpinë të cilën e ka në 

posedim i akuzuari D.Gj, cila gjendet në rrugën ... “...”, me numër të konsumatorit, ... me 

numër të njehsorit elektrik ..., ka përfituar nga shërbimi përmes rrjetit përçues të energjisë 

elektrike dhe të shpërndarjes, pa autorizim e furnizuesit të autorizuar, në atë mënyrë që ka 

shfrytëzuar energjinë elektrike përmes kabllos në mënyrë të drejtpërdrejtë jashtë njehsorit 

elektrik, kështu që energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’rast ndërmarrjes 

së dëmtuar ... – Distribucioni në Prizren i ka shkaktuar dëm material. 

 

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

akuzuarit për veprimet e përshkruara si në përshkrimin faktik të aktakuzës. Gjykata nuk ka 

administruar provat, pasi që ka ardhur në përfundim se nuk ka prova të papranueshme, po ashtu 

në tërësi është vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për 

veprën penale me të cilën ngarkohet dhe ky pranim është bërë pa kushtëzim dhe vullnetarisht. 

Vlen të theksohet se pranimi i fajit është mbështetur në fakte që përmban aktakuza, me ç’rast i 

akuzuari prej fillimit të procedurës ka qenë i njoftuar me të gjitha provat materiale, të cilat nuk 

i ka kundërshtuar. Po ashtu gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e 

akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 246 të KPPK dhe në veprimet e tij 

formohen të gjitha elementet qenësore të veprës penale përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe të gjykoj në bazë të 

ligjit, duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 
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 Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i morri parasysh të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 69 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 (KPRK), të cilat 

ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, pasi që gjykata nuk ka gjetur asnjë rrethanë 

rënduese, ndërsa si rrethana lehtësuese morri parasysh faktin se ka pranuar fajësinë dhe ka 

tregu bashkëpunim me organet e drejtësisë, sjellja korrekte gjatë zhvillimit të procedurës, 

pendimi për kryerjen e veprës penale, është i gjendjes së dobët ekonomike dhe mbajtës i 

familjes, gjer më tani nuk ka kryer vepër penale, andaj bazuar në të gjitha këto gjykata i 

shqiptoj dënimin si në shqiptim të këtij aktgjykimi e bindur se dënimi i shqiptuar i përgjigjet 

shkallës së përgjegjësisë së tij ashtu që me kërcënim të dënimit do të arrihet qëllimi i dënimit 

që në të ardhmen të përmbahet nga veprimet e këtilla, me bindje se është proporcionale me 

peshën e veprës penale për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor. 

 

Vendimi mbi kompensimin e dëmit të dëmtuarës gjykata mori në pajtim me nenin 463 

par.1 e 2 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata mori në pajtim me nenin 453 

par.1 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

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

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM - DIVIZIONI PENAL 

2019:151863 - 05.02.2020 

 

Praktikantja                                                                Gjyqtarja  

A. M                                                                                                             Teuta Krusha    

       

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

pre15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet  kësaj 

gjykate.                

                                                                 


