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Numri i lëndës: 2019:279860 

Datë: 10.06.2020 

Numri i dokumentit:     00953464 

 

P.nr. 1608/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Deparatamenti i Përgjithshëm Gjyqtari i 

vetëm gjykues Gani Kastrati, me sekretaren juridike Shureta Ballxhi, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit XH.H, nga Prizreni rr. “....” nr. ....,  për shkak të veprës penale vjedhja 

e shërbimeve nga neni 314.par.1. të KPRK-së, duke vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë 

Themelore në Prizren PP/II nr. 2569-12/19 të dt. 27.11.2019, për dhënien e urdhërit 

ndëshkimor, Gjykata jashtë shqyrtimit gjyqësor, me datë 10.06.2020, mori këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

             

 

 I akuzuari: 

XH.H, nga Prirzeni rr. “....” nr. ...., me numër personal ...., shqiptar shtetas i R. së 

Kosovës.  
 

 

Ë SH T Ë   FA J T O R Ë 

 

 

 Se prej datës së pa vërtetur deri me dt. 14.09.2019,  në Prizren rr. “....” nr. ...., saktësisht 

në shtëpinë e tij, me anë të lajthimit, largimit apo mënyrave tjera siguron shërbime, për të cilat 

dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të kompensimit, në atë mënyrë që gajtë kontrollit të 

bërë nga ekipi i Kompanisë “...” rezulton se i poandehuri me qëllim që të përfitoj në mënyrë të 

kundërligjshme nga shërbimi, shfrytëzon enegjinë në mënxrë direkte jashtënjehsorit elektrik 

me nr. ...., me numër unik të konsumatorit ...., i njëjti ka krijuar lidhje direkte jashtë njehsorit 

elektrik, ashtu që energjia e shpenzuar nuk është regjisgtruar, me ç rastë ndërmarrjes së 

dëmtuar “...”- Distrikti në Prizren i ka shkaktuar dëm material.  

 

Këso dore ka kryer veprën penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314. par. 1. të 

KPRK-së.  

  

Andaj Gjykata pas vlerësimit të shkresave të lëndës, në kuptim të nenit 493. dhe 495. të  

KPP-së jep këtë: 
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URDHËR  NDËSHKIMOR 

 

 

PRANOHET KËRKESA e Prokurorisë Themelore në Prizren – Departamenti i 

Përgjithshëm, për dhënien e urdhrit ndëshkimor, PP/II nr. 2569-12/19 të dt. 27.11.2019. 

 

Andaj Gjykata  në kuptim të nenit  7, 8, 9, 10, 21, 41, 43, 46, 73. dhe nenit 275.par. 2. 

të KP-së, të akuzuarit ia shqipton: 

                                                                           

 

                                                                                                                      

DENIMIN ME GJOBË 

 

 

 Ashtu që Gjykata të akuzuarit Xh.H, ia cakton dënimin me gjobë në lartësinë prej 

120 /njëqindenjëzet/ €, të cilin dënim  i  akuzuari duhet ta paguajë në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Në rastë se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, Gjykata dënimin e shqiptuar 

me gjobë do t’ia zëvendësoj me denim burgu duke ia  llogaritur me nga 20 euro për një ditë 

burgimi, përkatësisht 6 (gjasht) ditë burgim, konform nenit 46. të KPK-së. 

 

Përfaqsuesi i pales së dëmtuar ...-i – Distrikti në Prizreni për realizimin e kërkesës 

pasurore-juridike udhëzohet në kontestin e rregullt civil.  

 

I akuzuari OBLIGOHET që të paguaj shpenzimet e procedurës penale sa do që të jenë 

ato, sipas llogarisë se bërë në arkën e kësaj gjykate,  dhe atë  paushallin gjyqësorë në shumën 

prej 20 € dhe  në emër të shpenzimeve për viktimat e krimit shumën prej 30 €,  të gjitha këto në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

  

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i përgjithshëm, pranë kësaj gjykate, 

ka parashtruar Aktakuzen PP/II.nr. 2569-12/19 të dt. 27.11.2019, kundër të akuzuarit Xh.H nga 

Prizreni rr. “....” nr. ...., për shkak të veprës penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314. par.1. të 

KPRK-së. Të cilës ia ka bashkangjitur kërkesën, me të cilën i ka propozuar gjykatës që të 

pranoi kërkesën për dhënien e urdhërit ndëshkimor dhe të merr aktgjykim pa e mbajtur seancën 

e shqyrtimit kryesor, me të cilin të akuzuarit do ti shqiptoj dënimin me gjobë, me arsyetim se 

ka prova të besueshme se i akuzuari e ka kryer vepren penale e cila i vihet në barrë. Dhe 

konform nenit 493. të KPP-së, kërkoi që gjykata pa e mbajtur shqyrtimin gjyqësor të jep 

URDHËRIN NDËSHKIMOR me të cilin të akuzuarit do ti shqiptohet  dënimi me gjobë. 

 

 Pas shiqimit të shkresave të lëndës dhe provave që gjinden në shkresat e lëndës, 

gjyqtari ka ardhur në përfundim se janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 493. par. 1. të KPP-

së, dhe në kuptim të nenit 495. par. 1. të KPP-së, vendosi që ta pranojë kërkesën për dhënien e 

urdhërit ndëshkimor. 
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 Kjo gjykatë konsideron se provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës dhe atë: 

Kallëzimi penal i paraqitur nga ...-i – Departamenti Ligjor – Distrikti në Prizren me nr. .... të dt. 

01.11.2019 dhe nr. .... të dt. 26.10.2019, shikimi në raportin – procesverbalin – Distrikti DPZ 

në Prizren me nr. ....të dt. 14.09.2019, fotodokumentacionit si dhe shkresat tjera në lëndë, u 

vërtetua se i akuzuari e  ka kryer veprën penale me të cilën ngarkohet, andaj gjykata ia shqiptoi 

dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

           

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës dhe  paushallin gjyqësor u muar në kuptim të 

nenit 450. dhe 451. par.1. dhe 2. të KPP-së. 

 

Vendimi mbi udhëzimin juridik në kontes të rregullt juridiko-civil gjykata e mori në 

kuptim të nenit 463.par. 2. të KPPK-së.  

 

 Me sa u tha me lartë, në kuptim te nenit 495 parag.2 lidhur me parag.1, të KPP-së, u 

vendos si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:279860, 10.06.2020 

  

 

 

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Gani  Kastrati 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet kundërshtimi, në 

afat prej 8  ditëve, nga dita e marrjes së të njëjtit, në këtë gjykatë. Po që se i akuzuari  nuk 

paraqet kundërshtim në afatin e paraparë ligjor, aktgjykimi merr formen e prerë. 


