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Numri i lëndës: 2020:115523 

Datë: 14.12.2020 

Numri i dokumentit:     01340061 

 

P.nr.297/2020 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË - DEGA PODUJEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm - Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Gazmend Bahtiri, me pjesëmarrjen e 

zyrtares ligjore Mihrije Krasniqi-Sheholli, në çështjen penale kundër të akuzuarit M. B. nga 

fshati L. K. P., për shkak të veprës penale  vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par. 6 lidhur me 

par. 1 e KPRK-se, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë – Departamenti i 

Përgjithshëm, PP.II.nr.2885/20 e dt. 11.09.2020, duke vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorit 

të Shtetit për dhënien e Urdhrit Ndëshkimor, jashtë seancës së shqyrtimit gjyqësor, më datë 

22.09.2020, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

URDHËR NDËSHKIMOR 

 

I akuzuari:  

M. B. i biri i B., i lindur  më data e lindjes..., në fshatin L. K. P. ku edhe jeton, i martuar, ka të 

kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme financiare, me nr. personal numri i letërnjoftimit..., 

Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse, 

Me datën 09.07.2020,në  shtëpinë  e tij  e cila gjendet në fshatin L. K. P., i pandehuri M. B., me 

qëllim të përfitimit   të dobisë pasurore në mënyrë të kundërligjshme,ka marrë energjinë elekrike 

pa lejen dhe autorizimin e furnizuesit të autorizuar në këtë rast të KEDS-it,në atë mënyrë që faza 

“U” dhe “L2” mungojnë në ekran të njehsorit elektrik me nr..... dhe si pasojë e këtij veprimi të 

dëmtuarës KEDS-it i ka shkaktuar dëm material në vlerë prej 944.91 € euro. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Vjedhje e shërbimeve  nga neni  314 par. 6 lidhur me par. 1 e 

KPRK-se. 

 

Andaj, gjykata në bazë të nenit 4, 7, 17, 38, 39, 40,43 dhe 69 të KPRK-së, si dhe në bazë të nenit 

360, 365,  453, 463 dhe 495 të KPPRK-së, e  
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GJ  Y  K  O  N 

  

Me dënim me gjobë, në shumën prej 200€ (dyqind/euro), të cilin dënim është i obliguar ta 

paguaj në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund të paguaj gjobën brenda afatit prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, atëherë Gjykata do të veproj në bazë të nenit 43 të KPRK-së, 

t’ia zëvendësoj dënimin me gjobë me dënim me burgim, duke ia llogaritur një (1) ditë burgim, 

me njëzet (20) Euro të gjobës.   

  

Detyrohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të procedurës penale-paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 20 €uro, ndërsa në emër të kompensimit të viktimave të paguaj shumën prej 

30 €uro, brenda afatit prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

E dëmtuara KEDS-Departamenti Ligjor në Prishtinë, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike 

udhëzohet në kontestin e rregullt juridiko-civil. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur aktakuzë me 

kërkesë për shqiptimin e Urdhrit Ndëshkimor,PP.II.nr.2885/20 e dt. 11.09.2020, kundër të 

akuzuarit  M. B. nga fshati L. K. P., për shkak të veprës penale  vjedhje e shërbimeve nga neni 

314 par. 6 lidhur me par. 1 e KPRK-se. 

 

Sipas nenit 495 dhe nenit 493 par. 1  të KPPRK-së, për veprat penale për të cilat parashikohet 

dënimi me gjobë ose burgim deri në tri (3) vjet, dhe ka prova të besueshme se vërtetë i akuzuari 

e ka kryer veprën penale, në kërkesë të Prokuroritë të Shtetit në aktakuzë, gjykata mund ta 

aprovoj kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor pa e mbajtur shqyrtimin gjyqësor dhe të 

akuzuarit t’ia shqiptoj dënimin e propozuar si në kërkesë. 

 

Sipas nenit 314 par. 6 lidhur me par.1  të KPRK-së, për këtë vepër penale është paraparë dënim 

me gjobë ose dënim me burgim deri në 3 (tre) vite. Po ashtu, Prokurori i Shtetit, kërkesës për 

dhënien e urdhrit ndëshkimor, i ka bashkangjitur edhe prova të besueshme, nga të cilat prova 

rezulton se i akuzuari vërtetë e ka kryer veprën penale si në aktakuzë. 

            

Gjyqtari i vetëm gjykues, pas shqyrtimit paraprak të shkresave të lëndës dhe bazuar në provat të 

cilat gjenden në shkresat e lëndës, procesverbali  me nr......, të dt. ......, procesverbali me nr. ....., 

të dt......., fatura DPRHP ....., të dt. ......, fotodokumenatcioni si dhe shkresat tjera që gjenden në 

lëndës, duke e aprovuar kërkesën e Prokurorit të Shtetit për dhënien e urdhrit ndëshkimor pa e 

mbajtur shqyrtimin gjyqësor, vlerësoi se janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 495 të KPPRK-

së dhe të akuzuarit ia shqiptoj dënimin me gjobë, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat e parapara me nenin 69 të KPRK-së, prandaj ka 

shqiptuar dënimin si në dispozitiv të aktgjykimit-urdhërit ndëshkimor, me bindje se ky dënim 

është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer penale dhe shkallën e 

përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe se me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit i 

paraparë me nenin 38 të KPRK-së, që të parandaloj kryesin nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen dhe të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave të tilla penale. 
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Mundësia e zëvendësimit të dënimit me gjobë në dënim me burgim është marrë në kuptim të 

nenit 43 të KPRK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale - paushalle është marrë, konform nenit 450 par. 1 

dhe 2 pika 2.6 lidhur me nenin 453 të KPPRK-së.  

 

Vendimi në emër të kompensimit të viktimave të krimit është marrë, konform nenit 39 par. 3 nënpar 

3.1 të Ligjit nr.05/L-036, për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike në kontest 

civil, është marrë në bazë të nenit 463 par. 2 të KPPRK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 495 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË - DEGA PODUJEVË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr.297/2020 e dt. 22.09.2020 

 

 

Zyrtare Ligjore                                                                               Gjyqtari i vetëm gjykues      
Mihrije Krasniqi-Sheholli                                                               Gazmend Bahtiri 

  

 

 

 
KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij Aktgjykimi-Urdhri Ndëshkimor 

është i lejuar kundërshtimi brenda afatit prej 8 

ditëve, 

nga dita e pranimit të njëjtit, drejtuar kësaj gjykate. 

Pas kalimit të afatit për kundërshtim urdhri 

ndëshkimor merr formën e prerë. 

 


