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                                                                                                                                                 PKR. nr.  99/2016 

                                                                       

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i Krimeve të Rënda- në trupin 

gjykues të përbërë nga Nikollë Komani kryetari i trupit gjykues, Besarta Doli dhe Myfera Hoxha, 

anëtar të trupit gjykues, me sekretaren juridike Mandushe Doli, në çështjen penale kundër të akuzuarit  

P. G. nga Gjakova, për shkak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 

422 par. 1 të KPRK-së, sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Gjakovë, PP/I. nr. 57/2014 të 

datës 09.08.2016, në shqyrtimin gjyqësor të datës 08.12.2016,  në prezencën e Prokurorit Ali Uka, të 

dëmtuarit B. Sh., të akuzuarit P. G. dhe mbrojtësit P. P. avokat në Gjakovë, të njëjtën ditë mori dhe 

publikisht shpalli këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 
 

 

I akuzuari P. G., i biri i M. dhe Z. e gjinisë B., i lindur më datë ... në Gjakovë, i martuar, atë i 

dy fëmijëve, ka të kryer shkollën mesme, punëtor i KEDS-it, i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

                             

Bazuar në nenin  363 par. 1 nën par. 1.1 të KPP-së: 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

Se duke qenë në cilësi të personit zyrtar e me qëllim që ti shkakton dëm personit tjetër ka 

keqpërdorur pozitën apo autoritetin zyrtar, në atë mënyrë që prej datës 13.02.2013 e gjerë me datë 

05.03.2014, paraprakisht ka dëmtuar vulat-bllombat shtetërore të njehsorit elektrik të prodhimit Iskra 

me numër të njehsorit 17735263 pronë e të dëmtuarit B. Sh. i cili ka qenë paraprakisht për kalibrim 

nga ana e Komisionit nga shtëpia e të dëmtuarit në rr. ”...” në  Gjakovë, me datë 13.02.2013, ka hapur 

njësorin duke manipuluar me të dhe duke ja ndryshuar numrat që tregojnë sasinë e shpenzimit në dëm 

të dëmtuarit dhe me pastaj duke e mbyllur  njësorin, duke dërguar në kalibrim në qendrën kalibruese 

në KEDS në Prishtinë, me qëllime tendencioze të planifikuara paraprakisht për të krijuar bindjen se 

kinse ato veprime i ka kryer i dëmtuari B. Sh. nga Gjakova edhe pse me rastin e heqjes–ndërrimit  të 

njësorit elektrik të dëmtuarit nga ana e ekipit të autorizuar të KEDS-it, në procesverbalin mbi 

ndërrimin dhe heqjen e njësorit elektrik numër 0157321 të datës 15.02.2013, ishte konstatuar se 

njësori nuk është manipuluar, përkatësisht  është në gjendje të rregullt dhe pa asnjë vërejtje, me çka 

do të kishte kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 të 

KPRK-së. 

 

            Për shkak të tërheqjes së prokurorit nga ndjekja penale. 

 

 I dëmtuari B. Sh. për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në  barrën e mjeteve buxhetore të gjykatës. 
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                                                                     A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë me aktakuzën PP/I. nr. 57/2014 të datës 09.08.2016, ka 

akuzuar P. G. nga Gjakova, për shkak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar 

nga neni 422 par. 1 të KPRK-së. 

 

  Prokurori Ali Uka në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se gjatë këtij shqyrtim gjyqësor 

në çështjen penale të akuzuarit P. G. nga Gjakova, i akuzuar për veprën penale të keqpërdorimit të 

pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 të KPRK-së dhe atë nga dëshmitë e dëshmitarëve B. 

L., M. S. dhe M. K., si dhe nga provat materiale të administruara në këtë shqyrtim gjyqësor, nuk u 

arrit që të provohet fajësia e këtu të akuzuarit P. G. nga Gjakova dhe atë për veprën penale nga 

aktakuza. Ka shtuar se dëshmia e dëshmitarit përkatësisht të dëmtuarit ishte prova e vetme në këtë 

çështje penale, andaj sipas dispozitave ligjore me vetëm një provë, e që ajo është provë jo materiale, 

nuk mund të shpallet fajtor një person i akuzuari, andaj bazuar edhe në parimin “in dubio pro reo“ ku 

në mënyrë decidive në neni 3 të KPP-së, ceket se “mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të 

rëndësishme për çështjen apo zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal interpretohen në favor të 

pandehurit”, ashtu që se bazuar në të gjitha të lartë cekurat tërhiqet nga aktakuza dhe ndjekja penale 

ndaj të akuzuarit P. G. dhe atë për vepër penale nga aktakuza. 

 

Pasi që prokurori gjatë shqyrtimit gjyqësor është tërhequr nga ndjekja penale ndaj të akuzuarit 

P. G., gjykata bazuar në nenin 363 par. 1 nën par. 1.1 të KPP-së, ka marr aktgjykim me të cilin e ka 

refuzuar akuzën. 

 

Vendimi që i dëmtuari të udhëzohet në kontest civil për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike është marr bazuar në nenin 463 par. 3 të KPP-së. 

 

 Vendimi që shpenzimet e procedurës penale të bien në barrën e mjeteve buxhetore të gjykatës 

është marrë bazuar në nenin 454 par. 1 të KPP-së. 

 

Nga sa u tha më lart, u vendosë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

PKR. nr. 99/2016 datë 08.12.2016 

                                                                                                        

Sekretarja juridike,                                               Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari                                        

Mandushe Doli                                                                      Nikollë Komani 
 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 dite, 

                                            nga dita e marrjes së këtij Aktgjykimi, Gjykatës së Apelit,  

                                            e nëpërmjet kësaj Gjykate.  


