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Numri i lëndës: 2020:080677 

Datë: 04.03.2021 

Numri i dokumentit:     01566653 

 

            P.nr.208/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Prizren – dega në Suharekë, Gjyqtari Robert Tunaj, me Praktikantin 

Faton  Kokollari, nē lëndën penale kundër të akuzuarës Gj. P. S.  nga  K. e U., komuna e 

Suharekës  për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par 1 i KP, duke 

vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren PP.II.nr. 674-13/20 te dt. 03.07.2020, në prezencën 

e PSH Besim Susuri , të akuzuarës me dt. 03.03.2021 mori dhe publikisht shpalli,ndërsa me daten 

04.03.2021  përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

    E akuzuara Gj. S. i lindur më 17.05.1993, me numër ............., e bija e P. S. dhe nënës V. 

S., me vendbanim në K. e U. e gjendjes së varfer ekonomike rast  social, e martuar,  nënë e dy 

fëmijve, ka të  mbaruar  arsimin fillor,  e pa punë, shqiptare shtetase e Republikës  së Kosoves. 

 

ËSHTË FAJTORE 

 

    Se prej kohës se pa vërtetuar deri me  dt. 11.02.2020  ne fsh. D. e u. ne shtepin e  saj 

siguron shërbime  te cilat mundësohen vetëm me shkëmbim te kompenzimit  ne atë menyrë qe 

gjatë një kontrolli te bërë nga ekipi i KEDS-it  rezulton se shfryton energjin elektrike pa njehsor 

elektrik duke krijuar lidhje direkte ashtu qe  energjia e shpenzuar nuk është regjistruar  me qrast  

te demtuarës  KEDS i shkakton dëm material. 

 

Me keto veprime ka kryer vepren  penale vjedhje e sherbimeve  nganeni  314  par. 1 te 

KP. 

 

    Andaj gjykata ne perputhje me nenin  81, 82  dhe 314 par. 1 të KP, nenit 450,463,498 

dhe 499 të KPP, të akuzuarës Gj. S. i shqipton: 

 

VËREJTJE GJYQËSORE 

 

Obligohet  e akuzaura qe te dëmtuares  KEDS Distrikti ne  Prizren tia kompenzoi dëmin 

në shumë prej 107,57 euro në afat prej 5 muajsh  në 5 keste te barbarta  mujore duke filluar  15 

dite pas plotefuqishmeris se akgjykimit. 

 

   E akuzuara lirohet  nga shpenzimet e procedurës pasi që  është shfrytzuese e skemës 

sociale sipas karteles nr. .......  
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A r s y e t i m 

                                                                          

PTH në Prizren kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzë PP.II.nr. 674-13/20 të dt. 

03.07.2020, ka akuzuar Gj. S. nga K. e U., për  shkak të veprës  penale  vjedhje e shërbimeve 

nga neni 314 par 1 i KP. Aktakuzen  gjatë séances  gjyqësore  e ka përfaqësuar PSH Besim Susuri 

, i cili në tërsi ngel pranë të dhënave si nē aktakuzë që e akuzuara të shpallet  fajtore dhe të 

denohet sipas ligjit. 

 

     Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt 03.03.2021 ka dëgjuar të akuzuarën Gj. 

S. e cla ka pranuar fajsin duke shtuar se jetonë në varferi të sajshme ,shtëpin sapo ja kishte 

ndërtuar Shoqata “J. e B.” dhe njësor ende nuk kishte vendosur . 

 

Nga provat e bashkangjitura aktakuzes dhe nga vetë pranimi i fajësisë ka vërtetuar këte 

gjendje faktike: 

  Në tërsi  është vërtetuar se prej kohes se pa vertetuar deri me  dt. 11.02.2020  ne fsh. D. 

e u. ne shtepin e  saj siguron sherbime  te cilat mundësohen vetem me shkembim të kompenzimit  

ne ate mënyrë qe gjatë një kontrolli te bërë nga ekipi i KEDS-it  rezulton se shfrytzon energjin 

elektrike pa njehsor elektrik duke krijuar lidhje direkte ashtu që energjia e shpenzuar nuk është 

regjistruar  me qrast  të demtuarës  KEDS i shkakton dëm material. 

 

Këtë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i të akuzuarës e cila në 

shqyrtimin gjyqësor, në mbrojtjen e saj vullnetarisht  e ka panuar  fajsin.  

 

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

gjetur  ndonjë provë të pa pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se e akuzuara ka kuptuar 

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

vullnetarisht në shqyrtimin gjyqësor, pranimi është mbështetur në faktet e qështjes qē përmban 

aktakuza siq janë: Procesverbalit të kontrollit nr ........, të datës,11.02.2020, raporti i kalkulimit 

të shpenzimeve të energjisë elektrike me nr. ID:........ i datës 08.04.2020, faturave së rikthimit të 

humbjeve me numër DPZHP......... i datës 08.04.2020,  si dhe fotodokumentacioni, të cilat 

gjinden në shkresat e lëndës si prova materiale të paraqitura ndaj të akuzuarës 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 akuzuares 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 253 te KPP. Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuza, gjykata ka ardhur nē 

përfundim se me veprimin e të akuzuarës formohen të gjitha elementet  e qënjes  së veprës penale 

vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par 1 i KP, gjykata ka vendosur të akuzuaren ta shpallë fajtore 

dhe ia shqiptoi  denimin  siq është cek në  aktgjykim. 

 

Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 85 dhe  86 të KPP. 

 

Gjykata si rrethanë lehtësuese  pati parasyshë se e akuzuara  ka patur qëndrimin korrekt 

ndaj gjykatës, pranimin nē tērsi tē veprēs  së kryer, ështē penduar pēr veprēn e kryer, ka pranuar 

ta kompenzoi dëmin në tërsi të dëmtuares , është e gjendjes së dobët ekonomike,kategori sociale 

kurse  rrethan posaqerisht  rënduese nuk gjeti. 
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 Vendimi mbi kërkesen pasuroro juridike u muarrë në kuptim të nenit 463 par.2 të KPP-

së pasi provat e siguaruara në këtë procedur penale japinë bazë të mjaftueshme për gjykimin e 

plotë të saj .ndërsa edhe vetë e dëmtuar pajtohet me kompenzimin e dëmit të faturuar. 

 

 

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

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:080677, 04.03.2021 

  

 

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________ 

 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

 

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

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

kësaj Gjykate Themelore. 


