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        P.nr.435/2017                                                                                                

                                                                                                                                                                          

      NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC/Departamenti 

i Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Mizahir Shabani, me 

sekretaren juridike Shemsije Shehu, në lëndën penale kundër të akuzuarit H. E. nga fsh. 

B., Komuna e Rahovecit, për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve komunale nga 

neni 320 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore nё Gjakovë-

Departamenti i Përgjithshëm PP.nr.1813/2017 të datës 22.12.2017, duke vendosur lidhur 

me kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor, me datë 10.09.2019, merr këtë: 

   

 

 A K T G J Y K I M 

 

 

     PRANOHET kërkesa e Prokurorisë Themelore nё Gjakovë-Departamenti i 

Përgjithshëm PP.nr.1813/2017 të datës 22.12.2017, andaj  gjykata jep këtë: 

 

  

       URDHËR NDËSHKIMOR 

 

 I akuzuari:  

 

H. E., i ati M., i lindur me ..., në fsh. B., Komuna e Rahovecit, ku edhe tani 

banon, me nr. personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

  ËSHTË  FAJTOR 

S e p s e:   

 

Në mes të datës së pavërtetuar e gjerë më dt. 11.07.2017, në fshatin B., Komuna e 

Rahovecit, në shtëpin e tij, me qëllim vetit apo tjetrit ti sjell përfitim pasuror të 

kunderligjshëm me qëllim vjedhje, njehsorit elektrik me nr. 16067311, i ka këputur 

pllombat distributive, ka vendosur hyrje – dalje bashkë, ku energjia elektrike e shpenzuar 

në linjën L2 dhe L3, ka pamundsuar regjistrimin e e sakt të energjis elektrike të 

shpenzuar e të dëmtuarës K. – D. në Gj., i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 258.94 Euro, 

gjendje kjo e konstatur nga personat e autorizuar të K.-D. në Gj.. 

 

 

 

Këso dore ka kryer veprën penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314/6-1 të 

KPRK-së.        

 

Andaj gjykata në bazë të nenit 4, 6, 7, 17, 38, 39, 43, 69, 70, dhe 314 par.6 lidhur 

me par.1 të KPRK-së, dhe nenit  493 të KPPK-së, të akuzuarit ia shqipton: 
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       DËNIMIN ME GJOBË 

 

 

Në shumën prej dyqind (200) euro, të cilin dënim i akuzuari obligohet qё ta 

paguaj në afatin prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nëse i akuzuari 

nuk dëshiron ose nuk mund të paguaj gjobën sipas nenit 43 të KPRK-së, i njëjti do të 

zëvendësohet në dënim me burgim në kohëzgjatje prej dhjetë (10) ditëve, duke llogaritur 

çdo ditë të burgimit me nga njëzetë (20) euro.  

 

E dëmtuara K. – D. në Gj., për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohet 

në kontest të rregullt civil.   

I akuzuari obligohet që ti paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale dhe atë 

në emër të paushallit gjyqësor në  shumën prej 30,oo Euro, e të gjitha këto në afat prej 15 

ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

                                                          A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore nё Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur 

aktakuzën PP.nr.1813/2017 të datës 22.12.2017, kundër të akuzuarit H. E. nga fsh. B., 

Komuna e Rahovecit, për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve nga neni 320 të 

KPRK-së, si 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 ana e të akuzuarit. 

                                                                                      

Gjykata pas shqyrtimit të kërkesës për dhënien e urdhrit ndëshkimor, sipas detyres 

zyrtare njëherit bënë rikualifikimin e veprës penale në bazë të nenit 3 të KPRK-së, nga 

vepra penale “Vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-së” ku me ish 

kodin penal është paraparë dënimi komulativ dënimi me gjobë dhe burg në veprën penale 

“Vjedhja e shërbimeve nga neni 314/6-1 të KPRK-së”, ku është paraparë dënimi 

alternativ me gjobë ose me burg deri në tre (3) vite, pasi që ky ligj është më i favorshëm 

për të akuzuarin, gjeti se janë plotësuar kushtet ligjore për pranueshmërinë për dhënien e 

urdhërit ndëshkimor në kuptim të nenit 493 paragrafi 1 të KPPK-së. 

                                                                                                                                                                                                               

Gjykata duke i vlerësuar provat materiale të bashkangjitura në shkresat e lëndës 

dhe atë:  

-CMC-K/DGJ 446 të dt. 08.12.2017,  

-Procesverbali nr. 2519290 i dt. 11.07.2017, mbi konstatimin e gjendjes faktike.  

-Fatura, DGJHP176909 e dt. 18.07.2017, mbi llogaritjen e dëmit të shkaktuar, 

foto dokumentacioni si dhe shkresa e tjera në lëndë. Gjykata konstaton se këto prova janë 

bindëse, të besuara dhe të bazuara dhe njëkohësisht vërtetojnë se i akuzuari e ka kryer 

veprën penale për të cilën akuzohet, prandaj gjykata të njëjtin e shpalli fajtor dhe e gjykoi 

si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarëve që kërkesën pasurore-juridike të 

realizojnë në procedurën civile bazohet në nenin 463 të KPPK-së. 
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Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor bazohet 

në nenin 450 paragrafi 2 nën paragrafi 2.1 dhe 2.6 lidhur me nenin 452 paragrafi 1 të 

KPPK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë e në kuptim të nenit 365 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimit. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA NË RAHOVEC 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.435/17 me datën 10.09.2019 

  

Sekr. Juridike                                                             Gjyqtari i vetëm gjykues 

Shemsije Shehu                                                               Mizahir Shabani 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimit mund të ushtrohet 

kundërshtimi në afat prej 8 ditëve nga dita e pranimit, për Gjykatën Themelore Gjakovë – 

Dega Rahovec. 

 

 


