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Numri i lëndës: 2019:199385 

Datë: 05.05.2020 

Numri i dokumentit:     00915420 

                                                                                                                                      

P.nr.636/19  

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI, Departamenti i 

përgjithshëm-Divizioni penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, duke vendosur në 

çështjen penale kundër të pandehurit B. M. me vendbanim në fshatin S. i Poshtëm komuna e 

Vushtrrisë, për shkak të veprës penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.1 të KPRK-së, e 

sipas aktakuzës së Prokurorit të shtetit (2019:0056419) PP.II.nr.2427/19 të datës 10.09.2019,  

duke vendosur lidhur me kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor pa mbajtjen e shqyrtimit 

gjyqësor, më datë 11.02.2020, merrë këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

PRANOHET kërkesa e Prokurorit të Shtetit (2019:0056419) PP.II.nr.2427/19 të datës 

10.09.2019, andaj gjykata konform dispozitës të nenit 495 të KPPK–së, jep këtë: 

  

URDHËR NDËSHKIMOR 

  

I PANDEHURI: B. M., nga i ati J., e ëma Z., e vajzërisë Sh., i lindur më datë ..., ne C./Vushtrri, 

tani me vendbanim në fshatin S. i P. komuna Vushtrri, me numër personal 1232395156, i 

martuar, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË  FAJTORE   

 

SEPSE: Pas kontrollimit të realizuar, nga personat e autorizuar të Kompanisë Kosovare për 

Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike – Sh.a (KEDS) – Distrikti në Mitrovicë, Njësia  

në Vushtrri, datë 20.10.2018, në fshatin S., komuna Vushtrri, është konstatuar se i pandehuri, me 

dashje, me qëllim që vetit t`i sjellë përfitim të kundërligjshëm dhe pa autorizimin e furnizuesit 

të autorizuar ka siguruar shërbim nga rrjeti shpërndarës i rrymës elektrike, i cili mundësohet 

vetëm në shkëmbim të kompensimit, ka vepruar në atë mënyrë e ka anashkaluar njehsorin 

elektrik, ashtu që i njëjti nuk ka njësor elektrik dhe është kyçur direkt në rrjet me ç ‘rast të 

dëmtuarës KEDS-it i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 276,11euro, me çka ka kryer veprën penale 

Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-047. 

 

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

par.6 të KPRK-së  
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Andaj, gjykata konformë dispozitave të neneve nenit 4, 7, 17, 21, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 50, 69, 

70, dhe nenit 314 par.1 të KPRK, dhe nenit 365, 450, 463 dhe 495 të KPPK-së, të pandehurës i 

shqipton:           

DENIM ME GJOBË 

 

TË PANDEHURIT: B. M. i cakton  DËNIM ME GJOBË në shumë prej dyqind euro (200 €), 

i cili dënim nuk do të ekzekutohet në çoftë se e pandehura nuk kryen vepër penale në periudhën 

verifikuese në kohëzgjatje prej 1 viti. 

 

 

 

DETYROHET e pandehura që palës së dëmtuar KEDS, të i’a paguaj në emër të dëmit të 

shkaktuar shumën prej 276,11 €. 

 

DETYROHET e pandehura që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 €. 

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi 

nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka paraqitur aktakuzën, (2019:0056419) PP.II.nr.2427/19 të 

datës 10.09.2019 kundër të pandehurit B. M. me vendbanim në  fshatin S. P./Vushtrri, për shkak 

të veprës penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykatës i është kërkuar që kundër të akuzuarit të jep Urdhërin Ndëshkimor me arsyetimin e 

besueshëm nga kallëzimi penal dhe provat e bashkangjitura lidhur me bazueshmërinë e 

aktakuzës së prokurorisë së shtetit në drejtim të vërtetimit të fakteve se e akuzuara vërtet e ka 

kryer veprën penale për të cilën akuzohet.  

 

Me dispozitat ligjore të Kodit Penal të Republikës se Kosovës, për veprën penale me të cilën 

akuzohet i pandehuri B. M. ligjvënësi ka parashikuar dënimi me gjobë ose dënim me burgim 

deri në tre (3) vjet, që nënkupton se në rastin konkret zbatohen dispozitat ligjore të procedurës 

së veçantë nga neni 495 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

 

Me rastin e shqyrtimit paraprak të çështjes e konform nenit 493 dhe 494 të KPPK-së Gjyqtari i 

vetëm gjykues gjeti se janë plotësuar kushtet nga neni 493 të KPPK-së, dhe konform dispozitave 

nga neni 495 par 1 të KPPK-së mori vendim që ta pranoj kërkesën për dhënien e urdhërit 

ndëshkimor si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata konsideron se provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës si: Procesverbali numër 

2454263 i datës 20.10.2018, foto dokumentacion ( 3 foto), lista e kalkulimit të rikthimit të 

humbjeve e datës 28.01.2018, fatura e datës 28.01.2019. 

 

Gjykata duke u bazuar në këto prova të besueshme vërtetoi se në veprimet e të akuzuarit 

ekzistojnë elementet e veprës penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.1 të KPRK-së për 

këtë edhe i shqiptoi urdhërin ndëshkimor si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Me rastin e caktimit të lartësisë së dënimit me gjobë gjykata morri parasysh rrethanat si: shkallën 

e përgjegjësisë penale, intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur në këtë çështje 

penale, rrethanat në të cilat është kryer vepra penale. 
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Andaj gjykata vlerësoj se edhe me këtë dënim të shqiptuar do të arrihet qëllimi i dënim në 

vështrim me nenin 38 të KPRK-së, që të parandaloj kryerësin nga kryerja e veprës penale në të 

ardhmen, vepra këto të cilat janë në rritje e sipër,  të bëjë rehabilitimin e tij, që  në të ardhmen e 

pandehura të ketë kujdes të shtuar që të mos bie në kundërshtim me ligjin, pasi që gjykata mundet 

të ashpërson dënimin kundër saj, si dhe me këtë dënim shpreh gjykimin shoqëror për veprën 

penale te kryer dhe ngritë moralin dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimin lidhur me kompensimin e dëmit të shkaktuar palës së dëmtuar KEDS gjykata e ka 

marrë në bazë të nenit 463 të KPPK-së. 

 

 

 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par 2 nën 

par 2.6 të KPPK-së. 

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

                                     Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

P.nr.636/19, datë 11.02.2020 

 

 

                                                                                                                            GJ Y Q T A R I  

                                                                                                                            Agron Maxhuni  

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet kundërshtim në afat prej 

8 ditëve nga dita e marrjes me shkrim. Kundërshtimi i drejtohet kësaj gjykate me shkrim apo me 

gojë në procesverbal të gjykatës.  
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