
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E PRIZRENIT 
OSNOVNI SUD PRIZREN – BASIC COURT OF PRIZREN 

P.nr.52/ 2016 

NË EMËR TË POPULLIT  

 

 Gjykata Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Shpresa 

Emra me pjesëmarrjen e sekretares juridike - procesmbajtëses Birsen Shoshani, në çështjen 

penale kundër të akuzuarit S. M. nga Prizreni, për shkak të veprës penale   vjedhje nga neni 

325 par. 1 të KP-së, sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, PP/IInr.2183/14 të 

dt. 14.01.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar gjyqësor në prezencën e Prokurorit të 

Prokurorisë Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, Prokurorit së Shtetit 

Zejnulla Gashi, dhe të akuzuarit, me datë 12.09.2017, publikisht mori dhe shpalli këtë:     

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari:  

S. M., nga i I. dhe e ëma M., i lindur …, në Prizren, ku edhe jeton,  ka të kryer 
Fakultetin ekonomik,  me profesion infermier, ka të kryer gjithashtu edhe  shkollimin  për 
infermier, i gjendjes së mesme ekonomike,  i martuar babë i 3 fëmijëve, identifikohet me 
letër njoftim .... 
 

ËSHTË FAJTOR 

 

 Se me datë 10.01.2013, gjer me dt. 19.07.2013, në Prizren, në vazhdimësi , me qëllim 

të përfitimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, merr pasurinë e të 

dëmtuarës M. K., në atë mënyrë që i dëmtuari për shkak të mos vazhdimit të kontratës së 

qirasë nga ana e të dëmtuarës, nga lokali merr njehsorin elektrik, të cilën e vendos në lokalin 

(tendën) e tij, përmes së cilës shfrytëzon energjinë elektrike, e cila energji faturohet në emër 

të bashkëshortit  të të dëmtuarës –Z. K., gjithashtu i njëjti lidhet në  tubin e  ujit ku faturimi 

vjen në emër të bashkëshortit të dëmtuarës-Z. K. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale vjedhje nga neni 325 par. 1 të KP. 

 

 Andaj gjykata në kuptim të dispozitave të neneve: 7, 8, 9, 10, 21, 41, 42, 43, 46, 49, 

50, 51, 52, 73 dhe të nenit 325 pr.1  të KP, të akuzuarit, ia shqipton: 

 

 

 

 

DËNIMIN ME KUSHT 

 



Duke ia vërtetuar dënimin me burg  në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet në afatin kohor prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale dhe 

 

     DENIM ME GJOBË 

 

Duke ia vërtetuar dënimi me gjobë në lartësi prej 100 (njëqind) Euro, të gjitha këto 

në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 Në rast se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, gjykata këtë dënim do t’ia 

zëvendësoj të akuzuarit me dënim me burgim duke llogaritur 20 Euro, për një ditë burgimi, 

respektivisht me 5 (pesë) ditë burgim. 

 

 E dëmtuara  M. K. për  realizimin e kërkesës pronësoro juridike, udhëzohet në 

kontest të rregullt civilo juridik. 

 

 Obligohet i akuzuari, që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë  shumën prej 20 

Euro, në afat prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm.     

A r s y e t i m  

 

Prokuroria Komunale në Prizren, ka parashtruar Aktakuzë PP/IInr.2183/14 të dt. 

14.01.2016 kundër të akuzuarit S. M. nga Prizreni, për shkak të veprës penale vjedhje nga 

neni 325 par. 1 të KP, të cilën Aktakuzë e  ka  përfaqësuar Prokurori  shtetit Zejnulla Gashi. 

  

 Gjykata duke vepruar sipas Aktakuzës ka caktuar shqyrtimin fillestar në të cilin i 

akuzuari, ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

Bazuar në aktin e pranimit të fajësisë dhe konform dispozitave të nenit 246 e 248 të 

KPP-së, gjykata nuk është lëshuar në procedimi e provave.     

 

    Gjykata në shqyrtimit gjyqësor ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

  

Se me datë 10.01.2013, gjer me dt. 19.07.2013, në Prizren, në vazhdimësi , me qëllim 

të përfitimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, merr  pasurinë e të 

dëmtuarës M. K., në atë mënyrë që i dëmtuari për shkak të mos vazhdimit të kontratës së 

qirasë nga ana e të dëmtuarës, nga lokali merr njehsorin elektrik, të cilën e vendos në lokalin 

(tendën) e tij, përmes së cilës shfrytëzon energjinë elektrike, e cila energji faturohet në emër 

të bashkëshortit  të dëmtuarës –Z. K., gjithashtu i njëjti lidhet në  tubin e  ujit ku faturimi 

vjen në emër të bashkëshortit të dëmtuarës-Z. K. 

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

akuzuarit i cili në shqyrtimin fillestar, vullnetarisht ka pranuar fajësinë për veprën penale për 

të cilën akuzohet, për shkak së cilës gjykata fare nuk ka administruar provat.  

 
Sipas detyrës zyrtare gjykata, konform nenit 257 të KPP-së, 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 fajësisë për veprën penale e cila i vihet në barrë e 
që pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzime. Pranimi i fajësisë 



mbështetet në fakte dhe prova materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë, për të cilat i 
akuzuari ka qenë i njoftuar me kohë me të gjitha provat materiale.  

 
Gjykata erdhi në përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është bërë 

në pajtim me nenin 248 të KPP-së dhe faktet që përmban aktakuza, ku në veprimet e të 

akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale të vjedhjes nga  neni 335 par. 1 t ë 

KP, ku për këtë gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor dhe ia shqiptoi dënimin me  kusht në 

kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afatin kohor prej 1 

(një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të 

re penale dhe  dënim me gjobë në shumë prej  100€.  

 
  Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit, gjykata vlerësoi të gjitha 
rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP-së, të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit 
dhe lartësisë së dënimit.  

 

Gjatë vendosjes mbi dënimin, gjykata nuk ka gjetur ndonjë rrethanë të veçantë 

rënduese e cila do të ndikonte në llojin dhe lartësinë e dënimit, ndërsa si rrethana tejet 

lehtësuese ka konsideruar: pranimin e fajësisë është  i cili ka theksuar se është e vërtet që ka 

pasur probleme me  lokalin të cilin e ka shfrytëzuar me qira dhe e cila  e ka pasur njehsorin 

në emër të Z. K.. Këtë problem ai ka zgjidhur në atë kohë  dhe tani më nuk e shfrytëzon atë 

lokal dhe ka filluar të punoj një punë tjetër. Nuk është person problematik dhe i premton 

gjykatës që në të ardhmen nuk do të kryej ndonjë vepër të ngjashme penale, është njeri  

familjar dhe nuk dëshiron që të ketë  probleme me ligjin. 

Andaj duke u bazuar në këto rrethana, gjykata të akuzuarit ia shqiptoi sanksionet 
penale sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke konsideruar se sanksionet e shqiptuara i 
përgjigjen shkallës së përgjegjësisë penalo juridike të tij dhe se me këto sanksione do të 
arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jetë më i kujdesshëm dhe të përmbahet nga 
veprimet e tilla.  

 
Gjykata vendimin mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest të rregullt civil e mori në 

harmoni me nenin 463 të KPP-së. 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata e mori në kuptim të nenit 

450, 451 dhe 453  të KPP-së 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.52/16 të datës 12.09.2017 

Sekretare Juridike              Gjyqtari      

Birsen Shoshani        Shpresa Emra 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 

15 ditëve nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet  

kësaj gjykate.   

 

 


