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Numri i lëndës: 2020:036799 

Datë: 01.07.2020 

Numri i dokumentit:     00999859 

P. nr.2870/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Avni Syla, në çështjen penale kundër të akuzuarit M.Xh.i akuzuar për shkak të veprës penale 

Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose e shenjave nga neni 414 par 1 të KPRK-së, i akuzuar 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, PP/.nr.3420/18, të dt. 26.06.2018, duke 

vendosur lidhur me kërkesën Prokurorisë Themelore në Prishtinë për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor: dënim me gjobë, me datë 01.07.2020, mori:    

 

A K T G J Y K I M 

 

Pranohet Kërkesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, PP/.nr.3420/18, të dt. 26.06.2018, 

gjykata jep këtë: 

 

URDHËR NDËSHKIMOR 

 

I akuzuari: 

M.Xh., nga i ati S. dhe e ëma Xh., e gjinisë A., i lindur më datë ..., në Prishtinë, me vendbanim 

në lagjën E., rruga “T.Z.”, nr. ..., Prishtinë, me nr. personal. ...., i martuar baba i 7 fëmijëve, 

pensioner i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për shkak se: 

Nga data e papërcaktuar e deri me dt. 28.05.2018, i pandehuri i lartcekur ka shfrytëzuar 

energjinë elektrike pa autorizimin e KEDS-it, kështu ka hequr bllombën – shenjën zyrtare me 

nr.BF24618, nga njehsori elektrik 63613580 të cilën e kanë vendosur personat e autorizuar të 

KEDS-it. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale Heqja apo dëmtimi i vulave ose i shenjave zyrtare nga 

neni 414 par 1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata konform neneve 7, 17, 21, 41, 43, 46 të KPRK,  si dhe neneve 365 dhe 495 të 

KPPRK-së, të pandehurve iu shqipton këtë:  

 

 

 

DËNIM ME GJOBË  
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Të akuzuarit M.Xh. i shqipton dënim me gjobë në shumë prej 150.00€ (njëqind  e pesëdhjetë 

euro), të cilën  mund ta paguan me 2 këste mujore, duke filluar nga data e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

  

Nëse i akuzuari nuk dëshiron apo nuk mundet ta paguajë gjobën, gjykata konform nenit 46 par. 

4 të KPRK-së, do të zëvendësojë dënimin me gjobë me dënim me burgim ashtu që për një ditë 

burgim do t’i llogaritet me 20 € (njëzetë Euro) gjobë. 
 

Obligohet i akuzuari që të paguaj shpenzimet procedurale dhe atë në emër të paushallit 

gjyqësor të paguaj shumën prej 20€, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Pala e dëmtuar KEDS-sha në Prishtinë,  për realizimin e kërkesës pasurore – juridike, 

udhëzohet në kontest të rregullt juridiko – civil. 
 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP/.nr.3420/18, të dt. 26.06.2018, ka akuzuar M.Xh.për shkak të veprës penale Heqja apo 

dëmtimi i vulave zyrtare nga neni 414 par 1 të KPRK-së, dhe ka  ushtruar kërkesë për dhënien 

e urdhrit ndëshkimor dënim me gjobë me arsyetim se ka prova të mjaftueshme dhe të 

besueshme nga kallëzimi penal që vërtetojnë kryerjen e kësaj vepre penale nga i akuzuari.  

 

Gjyqtari i çështjes me rastin e shqyrtimit paraprak të çështjes, konform nenit 493 të KPPK, 

gjeti se janë plotësuar kushtet nga neni 495 të KPPK, dhe pranoi kërkesën për dhënien e urdhrit 

ndëshkimorë si në dispozitiv të këtij  aktgjykimi. 

 

Kjo gjykatë konsideron se provat e bashkangjitura nga kallëzimi penal, dhe atë procesverbali 

me nr. 2123873 dt. 28.05.2018, procesverbali i dt. 28.05.2018, procesverbali i dt. 17.01.2018, 

lista mbi shënimet e konsumatorit, janë bazë e mjaftueshme me të cilën e vërteton faktin se i 

pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës dhe paushallit gjyqësor u mor 

konform nenit 450 të KPPK.  

 

Vendimin për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest juridiko – civil, gjykata e mori në bazë 

të nenit 463 par. 2, të KPPRK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë në bazë të neneve 365 dhe 495 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.2870/18 të dt. 01.07.2020 

                                                      Gjyqtari 

                                                       Avni Syla 

KËSHILLA JURIDIKE: 
Kundër këtij aktgjykimi – urdhri ndëshkimor, i 

pandehuri apo mbrojtësi i tij mund të paraqesin 

kundërshtim në afatin prej 8 ditësh, nga dita e 

pranimit të tij, në këtë gjykatë.  


