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Numri i lëndës: 2020:114429 

Datë: 07.06.2021 

Numri i dokumentit:     01858472 

 

     P.nr.290/20 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

  

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA NË SUHAREKË, Deparatmenti i 

Përgjitshëm –Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari, duke vendosur  në 

lënden penale kundër të akuzuarit B. L.  A.  nga  fshati  M. , komuna Suharekë për shkak të 

veprës penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 parag.1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 06/L-074, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren  PP/II nr.1371-

5/20 të datës 14.09.2020, me rastin e vendosjes lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në 

Prizren, për dhënien e urdhërit ndëshkimor pas konstatimit se të dhënat në aktakuzë ofrojnë bazë 

të mjaftueshme për dhënien e urdhërit ndëshkimor, gjykata jashtë shqyrtimit gjyqësor me dt. 

07.06.2021 mori ketë: 

 

A K T GJ Y K I M 
 

PRANOHET  kërkesa  e Prokurorisë Themelore në Prizren  PP/II nr. 1371-5/20 të datës 

14.09.2020, andaj gjykata bazuar në  dispozitat e nenit 495 tē Kodit të  Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123   jep këtë : 

 

URDHËR NDËSHKIMOR 
 

 I akuzuari  B. A. nga i ati L., dhe nëna  M., e gjinisë, B., i lindur me 12.03.1984,  me 

numër personal .........., me adresë në  fshatin  M.,  i gjendjes se dobët  ekonomike, i martuar,  i  

pa punë,  shqiptar, shtetas  i Republikës  së  Kosovës. 

 

         ËSHTË  FAJTOR 
Sepse, 

 

         Se me datë 16.06.2020  i  akuzuari  ne  shtëpinë  e  tij e cila  gjindet  në  fshatin  M. komuna 

Suharekë,  shfrytëzon   energjinë  elektrike  në  mënyre   direkte,  duke  e  anashkaluar  matjen  

e  energjisë  jashtë  njëhsorit   elektrik  numër  ........ (Grupit  tarifor 4/02),  ashtu   qe energjia  

elektrike e shpenzuar  nuk  regjistrohet,  me  ç’rast  ndërmarrjes së dëmtuar  “KEDS” , 

Depertamenti  ligjor  në  Prizren  i  ka  shkaktuar  dëm  material,  në  shumë  prej  73.72  euro.   

 

          -me këtë veprim  ka kryer veprën penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314  parag. 

1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074. 
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Andaj gjykata  konform dispozitave të nenit 4,7,38,43, 314 tē Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës (KPRK) 06/L-074 dhe nenit 365,450 463, dhe 495 tē Kodit të Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-123, të akuzuarit i shqipton: 

 

                                                    

                                                    DËNIM ME GJOBË  
 

            Në shumën prej 100 € (njëqind euro), të cilin duhet të paguaj në afat prej 15 ditëve  pas 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nese i akuzuari në afatin e caktuar nuk dëshiron ose nuk 

mund ta paguaj gjobën gjykata mund të zavendësoj dënimin me gjobë në dënim me burgim duke 

e shëndrruar dënimin me gjobë në 7 (shtatë) burgim, ashtu që një ditë burgim llogaritet me 20 € 

(njëzet) Euro gjobë, 

 

Obligohet i akuzuari me shpenzimet e procedurës, në emër të paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 20 € (njëzet euro) në emër të taksës për kompenzim të viktimave të krimit 

shumën prej 30 € (tridhjetë euro), të gjitha këto pas plotëfuqishmerisë se këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit të detyruar. 

 

Të dëmtuarit KEDS –Departamenti ligjor në Prizren, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohen në kontest të rregullt civil. 

 

A r s y e t i m 
 

 Prokuroria Themelore në Prizren ndaj të akuzuarit, B. L.  A.  nga  fshati M., komuna 

Suharekë ka parashtruar aktakuzë për veprën penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 parag. 1 

të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, dhe së bashku me aktakuzën ka 

kërkuar dhënien e urdhërit ndëshkimor dhe shqiptimin e dënimin përkatës pa e mbajtur 

shqyrtimin gjyqësor, me arsyetimin se ka prova të besueshme nga kallzimi penal lidhur me 

bazueshmërinë e aktakuzës së propozuar në drejtim të vërtetimit të fakteve se  akuzuari vërtetë 

e ka kryer veprën penale me të cilën akuzohet dhe në kuptim të nenit  495 të Kodit të Procedurës 

Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123, të shqiptohet urdhër ndëshkimor pa e 

mbajtur seancëne  shqyrtimit gjyqësor, dhe t’i shqiptohet dënimi përkatës. 

  

  Gjyqtari individual me rastin  e shqyrtimit paraprak të çështjes konform nenit 494  të 

Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123, ka konstatuar se janë 

plotësuar kushtet nga neni 493 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) 

04/L-123 dhe bazuar në nenin 495 parag. 1, 2 dhe 3 të të Kodit të Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123 vendosi që ta pranoj kërkesën për dhënien e urdhërit 

ndëshkimor dhei  shqiptoi dënim me gjobë si në dispozitiv  të këtij aktgjykimi.  

 

           Gjykata konsideron se provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës siç janë: procesverbali 

i të dëmtuarës KEDS me numër ...... i datës 16.06.2020,  fatura e rikthimit të humbjeve  me 

numër ...... e dt. 17.06.2020, fatura në emër të rikthimit të humbjeve për të dëmtuarin KEDS 

DPZHP-....... e dt. 17.06.2020 , dhe fotodokumentacioni dhe shkresat e tjera në lëndë,  pranaj 

gjykata vlerëson se këto prova janë të mjaftueshme për të konstatuar se këtu i akuzuari ka kryer 

vepren penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 parag.1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 06/L-074.  
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 Kjo gjykatë konsideron dhe vlerëson se provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës, se  

përmbushën elementët e figurës së veprës penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 parag.1 të 

Kodit tē Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, dhe vērtetohet se i akuzuari i 

ka shkaktuar dëm të dëmtuarës KEDS në atë menyrë që ka shfrytëzuar energjinë elektrike në 

mënyrë direktejashtë njehsorit eletrike duke e anashkaluar ate, ashtu që energjia elektrike e 

shpenzuar nuk është regjistruar. 

 

Për këtë vepër penale është paraparë dënimi me gjobë ose burg deri në 3 vite, i akuzuari 

u gjykue me gjobë prej 100 € (njëqind euro), me bindjen se ky dënim është në përputhshmëri të 

plotë me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe përgjegjesisë penale të 

akuzuarit dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë që të parandaloi të akuzuarin nga kryerja e 

veprave penale në të ardhmen si dhe të bëjë rehabilitimin e tij si dhe të parandaloj përsonat e 

tjerë nga kryerja e veprave penale, të shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e 

moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, çka është edhe qëllimi i dënimit i 

paraparë me nenin 38 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074. 

 

Vendimin mbi paushallin gjyqesor gjykata e bazoi në nenin 450 parag.3 të KPPK-së 

ashtu që lartësia e paushallit gjyqësor ne shumën prej 20 Euro u caktua duke pasur parasysh 

zgjatjen dhe ndërlikueshmerin e procedures penale si dhe gjendjen finanaciare të akuzuarit, 

ndërsa shumën prej 30 euro në emër të viktimave të krimit bazuar në nenin 39 parag.3 te ligjit 

mbi kompenzimin e viktimave te krimit nr. 05/L-036. 

 

Vendimin që e dëmtuara lidhur me kërkesën pasurore juridike për kompenzimin e dëmit 

të shkaktuar me këtë vepër penale të udhëzoj në kontest civil, gjykata e bazoi në nenin 463 

parag.2 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123, pasi që të 

dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë e as të 

pjesërishëm të kësaj kërkese. 

 

Mē sa u tha me lartē nē kuptim tē nenit 495 të KPP-së, u vendos si nē dispozitiv tē kētij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA NË SUHAREKË 

 Deparatmenti i Përgjitshëm –Divizioni Penal 

P.nr.290/2020  dt. 07.06.2021 

 

 

                                                              G j y q t a r i  

                                       Lavdim Bajraktari 

 

 _________________ 

 

KESHILLË JURIDIKE: 

 

Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet kundërshtimi nē afatin prej 8 ditësh nga dita e 

pranimit, nē kēte gjykatë, poqese i akuzuari nuk ushtron kundërshtim në afatin e paraparë ligjor 

aktgjykimi merr formen e prerë. 


