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Numri i lëndës: 2020:031879 

Datë: 09.04.2020 

Numri i dokumentit:     00904078 

 

P.nr.75/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

              GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË GLLOGOC, 

Departamenti i Përgjithshëm-gjyqtari i vetëm gjykues Shefqet Baleci, me pjesëmarrjen e 

procesmbajtëses Elheme Kastrati, në çështjen penale kundër të pandehures F.L. nga Komuna e 

Gllogocit, për vepër penale Vjedhja e shërbimeve, të parashikuar nga neni 314 par.6. lidhur me 

par.1. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)-Kodi i Ri, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamentit të Përgjithshëm PP.II.nr.746/20, 

datë.28.02.2020, duke vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë-

Departamenti i Përgjithshëm, për dhënjën e urdhërit ndëshkimorë pa mbajtjën e shqyrtimit 

gjyqësorë, vërëejtje gjyqësore PP.II.nr.746/20, datë.28.02.2020, me datë.09.04.2020, mori këtë: 

       

 

A K T GJ Y K I M 

 

   PRANOHET KËRKESA E PROKURORIS THEMELORE-DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM në Prishtinë PP.II.nr.746/20, datë.28.02.2020, dhe gjykata jep këtë: 

 

 

 

URDHËR NDËSHKIMOR 

                 

              E PANDEHURA: F.L., e gjinisë Gj., e bija e B. dhe e Z., mbiemri i saj i vajzërisë 

M., e lindur me (data e lindjes...) me vendbanimin në Gllogoc, me numër personal të 

letërnjoftimit ..., e vej, nënë e një fëmiu, e gjendjës të dobtë ekonomike, Shqiptare, shtetase e 

Republikës së Kosovës.  

.  

  

 

ËSHTË FAJTORE 

   

              SEPSE: me datën.18.10.2019, në shtëpinë e saj në fshatin B., Komuna e Gllogocit, 

me qëllim të përvetësimit të pasurisë së huaj të luajtëshme, ka vjedhur energjinë elektrike, në 

atë mënyrë që e ka hequr bllombën e njehsorit elektrik, duke krijuar8 një lidhje direkte, ku e ka 

anashkaluar njehsorin elektrik me nr...., dhe i ka furnizuar paisjet e shtëpisë dhe si pasojë e ka 

penguar regjistrimin e energjisë elektrike, me ç’rast KEDS-it Distrikti në Prishtinë i ka 

shkaktuar dëm material në vlerë prej 284.08 €uro,- 
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            -me këtë ka kryer vepër penale Vjedhja e shërbimeve, të parashikuar nga neni 314 

par.6. lidhur me par.1. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)-Kodi i Ri 

  

            Andaj gjykata në bazë të nenit 4,7,17,21,38,69,81,82 dhe nenit 314 par.6 lidhur me 

par.1. të KPRK-së-Kodi i Ri dhe neneve 360,361,365, 450 par.3., 463 par.2. dhe 495 të  Kodit 

Procedurës Penale (KPP), i shqipton: 

 

 

VËREJTJE GJYQËSORE 

  

          Ku të pandehures i bëhet me dije se ka kryer një vepër të dëmshme dhe të rrezikshme, 

që përbën vepër penale dhe nëse kryen prapë vepër të tillë, gjykata do të shqiptojë sanksion më 

të rëndë penal. 

            Detyrohet e pandehura që në emër të paushallit gjyqësorë të paguajë shumën prej 20 

€uro, këtë në afat prej 15 ditë, nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nën kanosjën 

e përmbarimit me dhunë. 

            Detyrohet e pandehura që për Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit të 

paguaj taksën në shumë prej 30 €uro, këtë në afat prej 15 ditë, nga  dita  e plotëfuqishmërisë  

së  këtij aktgjykimi,  e nën kanosjen  e përmbarimit  me dhunë. 

           Detyrohet e pandehura që të dëmtuarës K... në Prishtinë, lidhur me kompenzimin e 

dëmit të shkaktuar me këtë vepër penale të i paguajë shumën prej 284.08 €, në afat prej 15 ditë, 

nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nën kanosjën e përmbarimit me dhunë.              

 

 

A r s y e t i m 

  

 Prokuroria Themelore në Prishtinë-Deparatamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.746/20, datë.28.02.2020, ka akuzuar të pandehuren, për vepër penale Vjedhja e 

shërbimeve, të parashikuar nga neni 314 par.6. lidhur me par.1. të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK)-Kodi i Ri, poashtu ka ushtruar kërkesën për dhënjën e urdhërit ndëshkimor 

pa mbajtjën e shqyrtimit gjyqësor,vërejtje gjyqësore PP.II.nr.746/20, datë.28.02.2020, me 

arsyetim se ka prova të mjaftueshme dhe të besueshme nga kallëzimi penal që e vërtetojnë 

kryerjen e kësaj vepër penale nga i pandehuri. 

Gjykata gjatë shqyrtimit paraprak të aktakuzës dhe kërkesës për dhënjën e urdhërit  

ndëshkimorë, gjeti se janë plotësuar kushtet ligjore për pranueshmerinë për dhënjën e urdhërit  

ndëshkimor  pa mbajtjën e shqyrtimit gjyqësor, vërejtje gjyësore, në vështrim të nenit  495 

par.1. të KPP-së. 

              Gjykata duke i vlerësuar provat materiale të bashkangjitura aktakuzës, konstaton se 

këto prova janë bindëse dhe të bazuara dhe njëkohësisht vërtetojnë se e pandehura e ka kryer 

veprën penale Vjedhja e shërbimeve, të parashikuar nga neni 314 par.6. lidhur me par.1. të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)-Kodi i Ri, për të cilën vepër penale është i 

paraparë dënimi me gjobë ose me burgim deri në 3 (tre) vite, dhe të njëjtes i shqiptoi vërejtje 

gjyqësore, sepse duke patur parasysh të gjitha rrethanat në lidhje me veprën dhe kryesen, 

vërejtja gjyësore është e mjaftueshme për të arritur qëllimin e dënimit duke u bazuar në nenin 

81 të KPRK-së.Dhe në bazë të nenit 82 par.1. lidhur me par.3. të KPRK-së, të pandehures i 

bëhet me dije se ka kryer një vepër të dëmshme dhe të rrezikshme, që përbën vepër penale dhe 

nëse kryen prapë vepër të tillë, gjykata do të shqiptojë sanksion më të rëndë penal, me bindjën 

se shqiptimi i vërejtjës gjyqësore është në perputhshmëri të plotë me shkallën e rrezikshmerisë 

shoqërore të veprës penale dhe përgjegjësin penale të pandehures, dhe se te i njëjti do të ndikoi 

që të parandaloi të pandehuren nga kryerja e veprave penale në të ardhmën dhe të bëjë 
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rehabilitimin e saj si dhe të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, të bëjë 

kompensimin e të dëmtuares për dëmet e shkaktuara nga vepra penale dhe të shprehë gjykimin 

shoqëror per veprën penale, ngritjën e moralit dhe forcimin e detyrimit per respektimin e ligjit, 

çka është edhe qëllimi i tij i paraparë me nenin 38 të KPRK-së. . 

             Vendimin që i pandehuri të paguaj në emër të paushallit gjyqësorë shumën prej 20 

€uro, gjykata e bazoi në  nenin 450 par.2.6. dhe par.3. të KPP-së, duke pasurë parasysh zgjatjën 

dhe ndërlikueshmerinë  e procedurës  dhe gjendjen financiare të të pandehures.  

  Vendimin që të detyrohet e pandehura që për Programin për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit të paguaj  taksën në shumë prej 30 €uro, gjykata e bazoi në nenin 39 par.3. 

nënpar.3.1. të Ligjit nr.05/L-036 për Kompenzimin e Viktimave të Krimit (ku është paraparë se 

gjyqtarët me rastin e shqiptimit të sanksioneve penale për veprat penale të përcaktuar në 

nënparagafët 3.1. dhe 3.2. të këtij paragrafi caktojnë edhe taksat për kompensimin e viktimave 

si në vijim:për veprat penale që gjykohen nga Departamenti i Përgjithshëm i Gjykatës 

Themelore në shumë prej tredhjetë (30) €), i cili ligj me datën.28.05.2015 ka hyrë në fuqi,e për 

të cilin Gjykata Supreme e Kosovës me Qarkoren nr.35/2018,të dt.30.01.2018,për zbatimin e të 

Ligjit nr.05/L-036 për Kompenzimin e Viktimave të Krimit ka kërkuar nga gjykatat që të 

zbatojnë këtë dispozitë ligjore për të e paguar taksën e lartëtheksuar.   

             Vendimin që të e detyroi të pandehuren që të dëmtuarës K... në Prishtinë, lidhur me 

kompenzimin e dëmit të shkaktuar me këtë vepër penale të i paguajë shumën prej 284.08 €uro, 

gjykata e bazoi në nenin 463 par.2. të KPP-së, pasi që të dhënat e mbledhura në procedurë 

penale paraqesin bazë të sigurtë për gjykim të plotë të kësaj kërkese.     

    Nga e lartëtheksuara është vendosur si  në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

                 

GJYKATA  THEMELORE  PRISHTINË-DEGA NË GLLOGOC 

DEPARTAMENTI  I  PËRGJITHSHËM 

P.nr.75/2020, datë:09.04.2020 

Procesmbajtësja                                     Gj y q t a r i                      

Elheme Kastrati                           Shefqet Baleci 

                         

                                                                    

                                                     

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi i pandehuri mund të ushtrojë 

kundërshtim në afat prej 8 ditë, nga dita e pranimit dhe kundërshtimi i drejtohet kësaj gjykate. 

Nëse kundërshtimi nuk hudhet për shkaqe të arsyeshme, atëherë gjykata do të caktoi mbajtjën e 

shqyrtimit gjyqësorë sipas aktakuzes së ushtruar. Nëse nuk paraqitet kundërshtimi apo paraqitet 

pas afatit, urdhëri ndëshkimorë merrë formen e prerë dhe ekzekutohet. 

 


