
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË 
 

 

1 (2)  

   
2
0
1
8
:0
7
1
1
8
7

 

Numri i lëndës: 2018:017704 
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Numri i dokumentit:     00633821 

 

                                                                                      P.nr. 574/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, Gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike F. 

Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit H. H. Z. nga fsh.Gj.,  për shkak të veprave  

penale  vjedhje e shërbimeve nga nei 314 parag.1 Kodi Penal, si, e duke vendosur sipas 

aktakuzës  të PTH në Prizren  PP.nr.342-10/2018 të dt.21.05.2018, në shqyrtimin fillestar  të 

mbajtur  me dt.07.11.2019, në prezencē të PSH Sahide Sefa, tē akuzuarit, muarrë dhe 

publikisht shpalli ketë: 

A K T G J Y K I M 

   

I akuzuari H. Z., i  nga i ati H., e ëma Z. e lindur H.,  i lindur  me dt. 14.05.1977, në fsh. 

Gj., ku dhe  tani jeton, i pa punë, e i pamartuar, i gjendjes së dobtë ekonomike, Shtetas i 

Republikës sē Kosovēs 

ËSHTË  FAJTOR 

 Se me dt. 15.12.2017,  në  Gj. saktësishtë në shtepinë e tij  gjatë një kontrolli të bërë nga ekipa 

e kompanisë  KEDS, rezulton se i pandehuri  me  qëllim të përfitoi në menyrë të  

kundërligjshme, shfrytëzon  energjin elektrike në mënyrë direkte  përmes  degëzimit te kabllës 

jashtë njësorit  elektrik me nr. .............. dhe numër  unik te konsumatorit ........, ashtu që 

energjia e shpenzuar  nuk është regjistruar me ç’rast  kompanisë  KEDS-distrikti në  Prizren i 

ka shkaktuar dëm material. 

           

            Me këtë ka kryer veprën penale  vjedhje e shërbimeve nga neni 314 parag.1 i Kodit Penal.  

         Gjykata në kuptim të neneve 38,39,47,48,49,69,70 si dhe nenit  314 paragrafi 1 tē KP, të 

akuzuarit, ia shqipton: 

DËNIMIN ME KUSHT 

 

Duke vërtetuar dënimin me  burg  në kohzgjatje prej 3 muajsh i cili nuk  do të ekzekutohet  

në qoftese në periudhë prej një viti nuk kryen vepër tjetër  penale. 

 

E dëmtuara KEDS ne Prizren udhëzohet  ne kontest e rregullt  civil. 

 

I akuzuari lirohet nga pagesa e shpenzimeve te procedurës pasi që është sshfrytzues  i 

skemes  sociale. 
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A r s y e t i m 

 

 PTH nga Prizreni me aktakuzën PP.II.nr.342-10/2018 të dt.21.05.2018, ka akuzuar H. 

H. Z.  për shkak të veprave  penale vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320 i KP nr.04/L-

082, aktakuzen gjate shqyrtimit fillestare  prej fillimit  gjerë nē  mbarimin e saj  e ka përfaqësuar  

PTH në Prizren, prokurorja Sahide Sefa,  e cila ka ri cilsuar vepren penale në përputhje me nenin 

3 të KP nr.06/L-074 në vepren penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.1  me kërkes që i 

akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohen sipas ligjit për vepren e ri cilsuar. 

Gjykata në shqyrtimin fillestar të mbajtur me dt.21.08.2017 dhe në vetë pranimin nga ana 

e të akuzuarit ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

Se me dt. 15.12.2017,  në  Gj. saktësishtë në shtepinë e tij  gjatë një kontrolli të bërë nga ekipa 

e kompanisë  KEDS, rezulton se i pandehuri  me  qëllim të përfitoi në menyrë të  

kundërligjshme, shfrytëzon  energjin elektrike në mënyrë direkte  përmes  degëzimit te kabllës 

jashtë njësorit  elektrik me nr. .............. dhe numër  unik te konsumatorit ......., ashtu që energjia 

e shpenzuar  nuk është regjistruar me ç’rast  kompanisë  KEDS-distrikti në  Prizren i ka 

shkaktuar dëm material. 

 

Gjykata poashtu  në tērësi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsisë në shqyrtimin 

fillestar nga ana e të akuzuarit, është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 248, nga se nuk egziston 

ndonjë  nga arsyet 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 akuzuarit formohen të gjitha elementet  e çënjes  së veprës penale vjedhje e 

shërbimeve nga neni 314, par.1 të KP-së, gjithashtu në  ketë drejtim shkon edhe fakti që i 

akuzuari ka pranuar fajsinë në tërësi, gjykata ka vendosur të akuzuarin ta shpallë fajtor, dhe ti’a 

shqipton  dënimin  siq është cek në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata gjatë marrjes se vendimit  mbi dënimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat në kuptim 

të nenit 69 dhe 70  të KP, të cilat ndikojnë në lartësin e denimit. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se i akuzuari ka patur  qëndrim korrekt  ndaj 

gjykatës, pranimin në tërësi të veprrës të kryer, ēshtē penduar  për veprën e kryer, i gjendjes   së 

dobët  ekonomike, kurse rrethana  posaqerisht rēnduese nuk gjeti. 

 

 Vendimi mbi kërkesën pasuroro-juridike  u muarrë  ne  kuptim të  nenit 463 të KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u morë në kuptim të nenit 453 paragrafi 4 të KPP. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA NË SUHAREKË, 

P.nr.574/18      të dt. 07.11.2019 

 

Sek. Juridike                                                                                              Gj y q t a r i 

F. Kabashi                                                                      Robert Tunaj  

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


