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Numri i lëndës: 2018:070827 

Datë: 08.01.2020 

Numri i dokumentit:     00751001 

 

                                                                                                                    P.nr.566/18 

                                                  NË EMËR TË POPULLIT  

 

   Gjykata Themelore Prizren – dega nē Suharekē, gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike 

F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarve  B. M. K. nga fsh. V. dhe N. S. K. nga fshati  

B. Komuna e Dragashit, për shkak të veprave penale  tregti e ndaluar nga enni 305  par. 1 dhe 

cenimi i të drejtave të autorit  nga neni 296  par. 1 të KP, duke vendosur sipas aktakuzës të PTH 

në Prizren PP.II.nr. 3087-8/18 të dt. 11.12.2018, në seancēn gjyqësore të mbajtur me 

dt.06.01.2020, në prezencë të PSH Shpend Binaj, të akuzuarve, muarrë dhe publikisht shpalli 

,ndërsa me daten 08.01.2020 përpiloi kētë:  

 

A K T GJ Y K I M 
 

Kundër të akuzuarve: 

1. B. K. nga i ati M.,  e ëma Z. e lindur  M.,  i lindur  me dt. 13.06.1992 nga fsh. V., ku 

dhe tani jeton,  i pa martuar,  ka te mbaruar arsimin fillor,  i pa punë, i gjendjes  jo të mirë 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovēs. 

2.  N. K. nga i ati S.,  e ëma N. e lindur  G.,  i lindur  me dt. 10.11.1990, nga fshati B. 

Komuna e Dragashit, i pa martuar, ka të mbaruar arsimin fillor,punëtor,  i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar  shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

JANË FAJTOR 
 

I akuzuari B. K..  

1.Prej datës së pa vertetuar   e deri me dt.  08.05.2018 n; Suhareke, saktesiSht  në fsh. V.,  

i pandehuri me qëllim që vetes ti sjellë përfitim pasuror te kundërligjshëm pa autorizim ka shitur  

shërbimet  e programeve televizive të  IPTV ashtu që fillimisht i  blenë  programet televizive  

nga  përsona të pa njohur  per të cilat programe televizive vetëm e dëmtuara  “Digitalb” ka te 

drejtë per shtije dhe shperndarje ku i pandehuri nepërmjet rrjeteve sociale ka berë furnizimin e 

klienteve me abonime ilegale për  IPTV ne shumë prej  10 €, për një muaj,  me çrast  platformës 

televizive digjitale  “Digitalb” i ka shkaktuar dëm material. 

 

Me këtë ka kryer vepren penale  tregtia e ndaluar nga neni  305 par.  1 te KP. 

 

II. Prej dates së  pavërtetuar  e deri me dt. 08.05.2018 ne Suharekë saktesisht  në fshatin 

V.,  i pandehuri në emrin e tij i kumton publikisht  punën e mbrojtur  me te drejten autoriale,  

ashtu që  fillimisht i blenë programet televizive  nga përsonat te panjohur,  per të cilat programe 
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televizive  vetëm e dëmtuara  “Digitalb” ka drejtë autoriale per shperndarje të kësaj pronësie 

intelektuale, e me pas këto  programe televizive përmes  rrjeteve  sociale ja ka kumtuar publikuar   

pa autorizim duke  bere furnizimin e klienteve me abonime ilegale per  IPTV ne shume prej  10 

€,  për një muaj, me  çrast  platformës televizive digjitale  “Digitalb” i ka shkaktuar dëm material. 

 

Me këtë veprim ka kryer vepren penale cenimi i të  drejtave te autorit nga neni  296 par. 

1 te  KP. 

 

I akuzuari N. K.. 

 

III.  Prej datës së pavërtetuar e deri me dt. 08.05.2018 në Dragash saktesisht  në fshatin 

B. i pandehuri me qëllim që vetes ti sjellë perfitim pasuror të kunderligjshem  pa autorizim ka 

shitur  shërbimet  e programeve  televizive te  IPTV ashtu qe fillmisht i blen programet televizive  

nga  përsonat të panjohur  per të cilat programe  televizive  vetëm e demtuara  “Digitalb” ka të 

drejte për shtije  dhe  shpërndarje,  ku i pandehuri  nëpermes  rrjeteve sociale ka bërë furnizimin 

e klienteve  në abonime ilegale  për  IPTV, në shumë prej  10 €,  për  nje muaj,  me  çrast  

platfomres televizive digjitale  “Digitalb” i ka shkaktuar dëm material. 

 

Me ketë veprim ka kryer vepren penale tregtia e ndaluar nga neni 305  par. 1 te  KP. 

 

IV. Prej datës së pavërtetuar  e deri me dt. 08.05.2018 ne Dragash saktesisht në fshatin 

B. i pandehuri në emrin e tij  i kumton pulikut punën e mbrojtur me të drejten autoriale  ashtu qe 

filimisht  i blenë programet  televizive nga personat të pa njohur,  per të cilat programe  televizive 

vetem e  dëmtuara  “Digitalb” ka drejtë autoriale per shperndarje të kësaj pronësie intelektuale e 

më pas këto programe televizive përmes rrjeteve sociale ja ka kumtuar pulibkut pa autorizim,  

duke bere  furnizimin  e klienteve me abonim ilegal per  IPTV në shumë prej 10 euro,  me  çrast  

platformës televizive digjitale  “Digitalb” i ka shkaktuar dëm material. 

 

Me kete  veprim ka kryer vperen penale cenimi i te drejtave te autorizimit nga neni  296 

par. 1 te  KP. 

 

Gjykata  ne perputhje me nenet  41,42,43,46,51,52,62,73,74,80 dhe 305 par. 1 dhe 296 

par. 1 te  KP, të akuzuarit  i gjykon: 

 

    DENIM ME KUSHT DHE DENIM ME GJOBË  

 

Të akuzuarin B. K.: 

Për veprën si në dispozitivin nenë I me denim me  kusht  prej  3 muaj. 

Për vepren si ne dispozitivin nen II  me denim me  gjobë  ne  shume prej  200 €  dhe 

denim me  burg  në kohzgjatje prej  3 muaj. 

 

Ne zbatim të dispozitave te nenit 80 të KP-së per  denimin për bashkim të veprave penale 

gjykata i shqipton : 

 

Denim unik 

Denim me gjobë në shumë prej  200 €, e cila duhet te paguhet ne afat prej  15 ditesh pas 

plotëfuqishmeris së aktgjykimit  nëse nuk paguhet ne afatin e dhene zevendesohet me  10 dite 

burg dhe  

Denim me burg prej  5 muaj, e cila nuk do te ekzekutohet nëse  në  periudhë prej nje  viti 

nuk kryen veper tjetër penale. 



 Numri i lëndës: 2018:070827 
 Datë: 08.01.2020 
 Numri i dokumentit: 00751001 
 

3 (5)  

   
2
0
1
8
:0
7
0
8
2
8

 

 

Të akuzuarit  N. K.. 

 

Për veprën si në dispozitivin nen I me denim me  kusht  prej  3 muaj. 

Për vepren si ne dispozitivin nen II  me denim me  gjobë  ne  shumë prej  200 €  dhe 

denim me  burg  në kohzgjatje prej  3 muaj. 

 

Në zbatim të dispozitave të nenit 80të KP-së per  denimin për bashkim të veprave penale 

gjykata i shqipton  

Denim unik 

 

Denim me gjobë në shumë prej  200 €, e cila duhet te paguhet ne afat prej  15 ditesh pas 

plotëfuqishmeris së aktgjykimit  nëse nuk paguhet ne afatin e dhene zevendesht me  10 dite burg 

dhe  

Denim me burg prej  5 muaj, e cila nuk do te ekzekutohet nëse  në periudhë prej një  viti 

nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Obligohen të  akuzuarit  me shpenzimet e procedurës  në emër te paushallit  gjyqësor 

shumën  me nga  20 € dhe taksen për kompenzim te viktimave të krimit  shumën  me nga  30 € 

(veq e veq). 

 

E dëmtuara  Digitalb – partneri i saj  IPKO me seli në Prishtinë udhëzohet ne kontest të 

rregullt  civil. 

 

Paisjet  një shtepizë kompjuteri pa mbishkrim ngjyrë e zezë, nje llaptop e tipit Lenovo 

me shifer ID:20....PG konfiskohen. 

 

A r s y e t i m 
 

PTH në Prizren  sipas aktakuzës PP.II.nr.3087-8/18 të dt. 11.12.2018, ka akuzuar B. M. 

K. nga fsh. V. dhe N. S. K. nga fshati  B. Komuna e Dragashit, për shkak të veprave penale  

tregti e ndaluar nga enni 305  par. 1 dhe cenimi i të drejtave të autorit  nga enni 296  par. 1  të 

KP, aktakuzen të cilen gjate  séances  gjyqësore e ka  perfaqësuar  PSH  Shpend Binaj, i cili në 

tërsi ngel pran të dhënave si në  aktakuzë, të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të denohet sipas 

ligjit.  

 

 Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.06.01.2020 dhe nē vetë pranimin nga 

ana e të akuzuarve ka vërtetuar këte gjendje faktike: 

 

Se në tersi  është vërtetuar se i akuzuari  B. K. prej datës së pa vërtetuar   e deri me dt.  

08.05.2018 n; Suhareke, saktesiSht  në fsh. V.,  i pandehuri me qëllim që vetes ti sjellë përfitim 

pasuror te kundërligjshëm pa autorizim ka shitur  shërbimet  e programeve televizive të  IPTV 

ashtu që fillimisht i  blenë  programet televizive  nga  përsona të pa njohur  per të cilat programe 

televizive vetëm e dëmtuara  “Digitalb” ka te drejtë per shtije dhe shperndarje ku i pandehuri 

nepërmjet rrjeteve sociale ka berë furnizimin e klienteve me abonime ilegale për  IPTV ne shumë 

prej  10 €, për një muaj,  me çrast  platformës televizive digjitale  “Digitalb” i ka shkaktuar dëm 

material. 
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II. Prej dates së  pavërtetuar  e deri me dt. 08.05.2018 ne Suharekë saktesisht  në fshatin 

V.,  i pandehuri në emrin e tij i kumton publikisht  punën e mbrojtur  me te drejten autoriale,  

ashtu që  fillimisht i blenë programet televizive  nga përsonat te panjohur,  per të cilat programe 

televizive  vetëm e dëmtuara  “Digitalb” ka drejtë autoriale per shperndarje të kësaj pronësie 

intelektuale, e me pas këto  programe televizive përmes  rrjeteve  sociale ja ka kumtuar publikuar   

pa autorizim duke  bere furnizimin e klienteve me abonime ilegale per  IPTV ne shume prej  10 

€,  për një muaj, me  çrast  platformës televizive digjitale  “Digitalb” i ka shkaktuar dëm material. 

 

I akuzuari N. K.. 

 

III.  Prej datës së pavërtetuar e deri me dt. 08.05.2018 në Dragash saktesisht  në fshatin 

B. i pandehuri me qëllim që vetes ti sjellë perfitim pasuror të kunderligjshem  pa autorizim ka 

shitur  shërbimet  e programeve  televizive te  IPTV ashtu qe fillmisht i blen programet televizive  

nga  përsonat të panjohur  per të cilat programe  televizive  vetëm e demtuara  “Digitalb” ka të 

drejte për shtije  dhe  shpërndarje,  ku i pandehuri  nëpermes  rrjeteve sociale ka bërë furnizimin 

e klienteve  në abonime ilegale  për  IPTV, në shumë prej  10 €,  për  nje muaj,  me  çrast  

platfomres televizive digjitale  “Digitalb” i ka shkaktuar dëm material. 

 

IV. Prej datës së pavërtetuar  e deri me dt. 08.05.2018 ne Dragash saktesisht në fshatin 

B. i pandehuri në emrin e tij  i kumton pulikut punën e mbrojtur me të drejten autoriale  ashtu qe 

filimisht  i blenë programet  televizive nga personat të pa njohur,  per të cilat programe  televizive 

vetem e  dëmtuara  “Digitalb” ka drejtë autoriale per shperndarje të kësaj pronësie intelektuale e 

më pas këto programe televizive përmes rrjeteve sociale ja ka kumtuar pulibkut pa autorizim,  

duke bere  furnizimin  e klienteve me abonim ilegal per  IPTV në shumë prej 10 euro,  me  çrast  

platformës televizive digjitale  “Digitalb” i ka shkaktuar dëm material. 

  

Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i të akuzuarve të cilet në 

shqyrtim gjyqësor  në mbrojten e tyre vullnetarisht e kanë pranuar fajsin. 

 

 Gjykata  sipas  detyrës zyrtare  konform nenit 259 te KPP, në shkresat e lēndës  nuk ka 

gjetur  ndonjë provë të pa pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se të akuzuarit  kan 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsis, pranimi i fajit  nga ana e të akuzuarve është bërë 

vullnetarisht në shqyrtimin gjyqësor, dhe pranimi ështē mbështetur në faktet  e qështjes qē 

përmban aktakuza siq  janë  vërtetimi mbi sekuestrimin  e perkohshëm të sendeve dhe formulari 

i deshmive, raporti i ekspertimit AKF-2018-0... të dt. 19.11.2018 së bashku me CD ankesa e 

platformes televizive DIGITALB drejtoris policis DHKEK të dt. 10.01.2018, një laptop i tipit 

Lenovo me shifer ID:20...PG, një shtepizë kompjuteri pa mbishkrim, me ngjyrë të zezë dhe 

shkresat tjera  përcjellëse, tē cilat gjinden nē lēndē si prova materiale të paraqitura ndaj të 

akuzuarve nga  ana e PTH në Prizren. 

 

Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis ne shqyrtimin 

gjyqësor  nga ana e tē akuzuarve, është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 248, nga se nuk 

egziston ndonjë  nga arsyerat dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzes apo pushimin e procedurēs 

penale nga neni 253 të KPP. Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuza gjykata ka ardhur 

nē përfundim se me veprimet e të akuzuarve formohen të gjitha elementet  e qënjes  së  veprave 

penale  tregtia e ndaluar nga neni 305  par. 1 dhe cenimi i të drejtave të autorit nga neni 296 par. 

1 të KP, gjithashtu në  ketë drejtim shkon edhe fakti që të akuzuarit kanë pranuar fajsin në tërsi, 

gjykata ka vendosur të akuzuarit ti shpallë fajtor dhe iu shqiptoi  dënimet siq është cek në 

dispozitiv të aktgjykimit.  
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Gjykata gjatē marrjes se vendimit  mbi denimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 73 dhe 74  të KP, të cilat ndikojnë në lartësin e denimit. 

 

Për të akuzuarit si rrethana lehtësuese pati parasyshë se  kanë patur  qendrim korrekt  ndaj 

gjykatēs, pranimin në tërsi tē veprave të kryera, janē penduar  pēr veprat e kryera, është hera e 

parë që kanë ra ndesh me ligjin,  kurse rrethana  posaqerisht rēnduese nuk gjeti.     

 Vendimi për konfiskim u morë në përputhje me nenin 62 par.2 pika 2,7 të KP-së dhe 

nenin 115 të KPP-së. 

  Vendimi mbi kërkesen pasuroro juridike u muarrë në kuptim të nenit 463  të KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 450 dhe 452 të KPP. 

Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të 

krimit  është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit per kompenzimin e viktimave 

të krimit. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

Departamenti i përgjithshëm 

  P.nr.  566/18 të dt. 06.01.2020 

 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                             Robert Tunaj 

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: 

 Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë  ankese  në Gjykaten  e Apelit në Prishtinë, 

në afat prej 15 ditesh , llogaritur nga dita e pranimit të tij ankesa  dorëzohet përmes  kësaj gjykate, 

në kopje të mjaftushme per palët dhe gjykatën. 


