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 Numri i lëndës: 2018:055086 

Datë: 01.08.2019 

Numri i dokumentit:     00439788 

 
 

 
P. nr. 243/17 

               NË EMËR TË POPULLIT 
 
Gjykata Themelore Gjakovë/ Dega Malishevë- Departamenti i Përgjithshëm- gjyqtari i vetëm 
gjykues Njazi Morina, me zyrtaren ligjore Albane Morina, në lëndën penale kundër të 
akuzuarit K. M. nga fshati D., Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale vjedhje e 
shërbimeve komunale nga neni 320 par. 1 të KPRK-së, duke vepruar sipas aktakuzës së 
Prokurorisë Themelore në Gjakove, me numër PP. nr. 734/2017, të datës 24.07.2017, pas 
mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik me datë 20.03.2019, mori dhe publikisht shpalli këtë: 
 
 
 

A K T GJ Y K I M 

Ndaj të akuzuarit K. M., nga i ati A., e ëma R., e gjinisë K., i lindur me datën ...., në fshatin D., 
K. Malishevë, ka të kryer Fakultetin Ekonomik në U., i pa dënuar me pare, punon ne Komunën 
e Malishevës z., me nr. personal .... 

 
 
Në kuptim të nenit 363, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës  
 

REFUZOHET AKUZA 
 
Sepse, 
 
Nga data e pavërtetuar e gjere me dt. 15.12.2016, ne shtëpinë e tij e cila gjendet ne fshatin D. 
K. Malishevë, me qellim qe vetit ti sjelle përfitim pasurore, ne mënyre te kundërligjshëm, ne 
kundërshtim me dispozitën e nenit 39 të Ligjit për Energjinë Elektrike të Republikës se 
Kosovës, ka shfrytëzuar rrymën elektrike në atë mënyre që jashtë njehsorit elektrik me nr. ... 
përmes kabllos 3x2.5 është lidhur direkt në rrjetin elektrik, duke pamundësuar kështu 
regjistrimin e sakte të energjisë elektrike të shpenzuar, me çrast ndërmarrjes se dëmtuar KEDS- 
divizioni Gjakovë i ka shkaktuar dëm ne shumën prej 88.41 Euro. 
 
-me çka do të kryente veprën penale vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320 par. 1 të 
KPRK-së. 
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Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

E dëmtuara KEDS-Distrikti në Gjakovë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet 

ne kontest të rregullt civil. 

 

A r s y e t i m i  
 

Prokuroria Themelore Gjakovë, me datë 28.07.2017, ka ngritur aktakuzën me numër PP.nr. 

734/2017, te dt. 24.07.2017 kundër të akuzuarit K. M. nga fshati D., Komuna e Malishevës, për 

shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320 par. 1 të KPRK-së. 

Në shqyrtim fillestar dhe publik të mbajtur me datë 20.03.2019, ku prezent ishin prokurori i 

shtetit Bajram Kryeziu, dhe i akuzuari K. M..  

 

Prokurori i shtetit Bajram Kryeziu deklaron se kallëzimi penal është ushtruar me datën 
25.05.2017 nga KED-si sipas këtij kallëzimi penal me datën 15.12.2016, të i akuzuarit është 
hasur keqpërdorimi i njësorit elektrik me numër ..., ku përmes kabllos 3X2.5 është lidhur 
direkt  në rrjetin elektrik dhe ka pamundësuar regjistrimin e energjisë elektrike, nga prova 
shihet se me datën 27.12.2016, menjëherë ka bërë pagesën e dëmit të shkaktuar, ndërsa arritja e 
kallëzimit penal në prokurori me datën 22.05.2017,dhe hartimi i aktakuzës se datës 24.07.2017, 
e akuzuari veç e ka pasur të kryere obligimin ma herët që sipas  njoftimit të KED-sit shihet se i 
njëjti ka përmbushur obligimet. Duke e marr për bazë së borxhi është kompensuar në afatin 
ligjor posa është njoftuar nga KEDS-i dhe shuma e borxhit nuk është e madhe tërhiqem nga 
ndjekja penale, nga i akuzuari K. A. M., pasi që pasoja është  eliminuar ne afatin e duhur. 
 
I pandehuri K. M., deklarohet se nuk e pranon veprën penale për shkak se me datën 15.12.2016 
kanë qenë inspeksioni kanë konstatuar një parregullsi dhe kanë shqiptuar vetëm  prej 88.41 
euro, po sa me kanë njoftuar për këtë me datën 27.12.2016 e kamë bërë menjëherë pagesën e 
dëmit dhe jam marrë vesh që lënda të mos shkojë në Gjykatë dhe më kanë premtuar 
 që ka përfunduar nga KED-si, gjykatësi i prezanton fletëpagesat e datës 27.12.2016, shihet se 
është bërë pagesa. 
 
Prokurori i shtetit deklaroje se gjate shqyrtimit fillestar HEQ DORË nga ndjekja penale ndaj të 

akuzuarit K. M.. Gjykata ne kuptim te neni 363 par. 1 nen par. 1.1 të KPPK-së ku përcakton se: 

“Prokurori i shtetit është tërhequr nga akuza nga hapja deri ne përfundim te shqyrtimit 

gjyqësor”. 

  

Gjyqtari i vetëm gjykues konstaton se duke u bazuar në nenin 363 paragrafi 1, nën paragrafi 

1.1 të KPPK-së, duhet refuzuar aktakuza kundër të akuzuarit të lartcekur për shkak të veprës  

 

penale vjedhje e shërbimeve komunale nga nenit 320 par. 1 të KPRK-së.  

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë në bazë të nenit 454 paragrafi  1 i KPPK-së. 

Vendimi mbi udhëzimin e te dëmtuarës ne kontest civil u bazua në nenin 463 par.2 të KPRk-së. 
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Nga të lartcekurat dhe në bazë të nenit 363, paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 të KPPK-së, gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 
 

GJYKATA  THEMELORE  GJAKOVË/ DEGA MALISHEVË 
DEPARTAMENTI  I  PËRGJITHSHËM 

P. nr.243/17,  Datë: 20.03.2019 
Zyrtarja ligjore                                              Gjyqtari  
Albane Morina                          Njazi MORINA 
 
 
 
KËSHILLË JURIDIKE:   
 
Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit në Prishtinë,  në afat 
prej pesëmbëdhjetë  (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa  dorëzohet përmes 
kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  

 


	Arsyetimi



