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Numri i lëndës: 2019:236176 

Datë: 05.05.2020 

Numri i dokumentit:     00915402 

P.nr. 4379/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Depertamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Alban Ajvazi, me bashkëpunëtoren profesionale Kristina Shtufi, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit D.A., sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore nga Prishtina, PP.II.nr.3839/2019, të 

dt.25.09.2019, për shkak të veprës penale Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.6  lidhur me 

par 1 të KPRK-së, duke vendosur lidhur me kërkesën Prokurorisë Themelore në Prishtinë për 

dhënien e urdhrit ndëshkimor: vërejtje gjyqësore, me datë 05.05.2020, mori: 

    

A K T G J Y K I M 

 

Pranohet  Kërkesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë PP.II.nr.3839/2019, të dt.25.09.2019, 

gjykata jep këtë: 

                                                     URDHËR NDËSHKIMOR 

 

I akuzuari: D.A., i lindur me datë ..., në Prishtinë, me nr. personal ..., shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës,  

                                                         

            ËSHTË FAJTOR 

Për shkak se:  

 

Prej datës së pavërtetuar e deri me datë 07.08.2019, në banesën e tij në rrugën “Nj .” .../...,, M..... 

në Prishtinë, kur nga ana të autorizuar të KEDS-it, është vërtetuar që me qëllim që vetes ti sjell 

përfitim të kundërligjshëm pasuror në mënyrë të paautorizuar ka shfrytëzuar shërbimet e 

furnizimit me energji elektrike për të cilat e ka ditur se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

pagesës, në atë mënyrë që e ka shkoqur pllombën nr. BH 80291 në mënyrë që më vonë përsëri 

të kyçet në rrjetin e energjisë elektrike edhe pse njehsori elektrik me nr. 64639225 paraprakisht 

ishte i shkyçur për shkak të borxhit në shumë prej 356,68 € gjë që është vërtetuar me kontrollimin 

e ana e punëtorëve të autorizuar të distribucionit në Prishtinë B.G. dhe B.H., që është vërtetuar 

me Procesverbal nr.0700746 t dt:07.08.2019 pa theksimin e dëmit material,   

  

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

të KPRK-së,   

 

Andaj, gjykata konform neneve 7, 17, 21, 81, 83 të KPRK,  si dhe neneve 365 dhe 495 të 

KPPRK-së, shqipton këtë:  

                                                        VËREJTJE GJYQËSORE  
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Me këtë vërejtje i bëhet me dije të akuzuarit D.A. se e ka kryer veprën penale dhe nëse përsëritet 

vepër tjetër penale gjykata do t‘i shqiptoi dënim më të rëndë penal. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës  penale dhe atë në emër të 

paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej tridhjetë (30) €, dhe në emër të Fondit për mbrojtjen 

e viktimave të paguajë shumën prej tridhjetë dhjetë (30)€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Pala  e dëmtuar, KEDS me seli në Prishtinë, për realizimin e kërkesës pasuroro – juridike, 

udhëzohet në kontest juridiko – civil. 

                                                              A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.3839/2019, të dt.25.09.2019, ka akuzuar D.A., se ka kryer veprën penale Vjedhje e 

shërbimeve nga neni 314 par.6  lidhur me par 1 të KPRK-së, dhe ka ushtruar kërkesë për dhënien 

e urdhrit ndëshkimor 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 në shkresat e lëndës, e posaçërisht Kallëzimi 

penal Nr. CMS-K/DPR-393 i dt:13.08.2019, Procesverbali nga KEDS me Nr.0700746 i dt: 

07.08.2019, si dhe shkresat e tjera të lëndës janë prova të besueshme mbi bazën e të cilës 

vërtetohet 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.  

 

Vendimi për shumën e të hollave në emër të Fondit për mbrojtjen e viktimave është marrë 

konform nenit 39 par.3, nënpar.3.1 të Ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit. 

 

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

të nenit 463 par. 2, të KPP RK-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 

P.nr.4379/19, të datës 05.01.2020 

                                                  G j y q t a r i 
                                                  Alban Ajvazi   

  

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi, i pandehuri apo 

mbrojtësi i tij mund të paraqesin kundërshtim në 

afatin prej 8 ditësh, nga dita e pranimit të tij, në 

këtë gjykatë.  


