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        P.nr.35/17                            

                                                                                                

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

i vetëm gjykues Mentor Bajraktari, me procesmbajtësen Nushe Kadrija – sekretare juridike pranë 

kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarit në çështjen penale kundër të akuzuarit A. S. 

nga fshati D.Komuna e Gjakovës,  për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve komunale 

nga neni 320 të  KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë – 

Departamenti i Përgjithshëm, me numër PP.nr.1851/16, të datës 17.01.2017, pas mbajtjes së 

seancës publike të shqyrtimit me datën 31.01.2019, në prezencën e Prokurori të  shtetit Ismet 

Tofaj, përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar K-Distrikti në Gjakovë A. K.si dhe të 

akuzuarit, në të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, në të njëjtën ditë mori dhe përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

Ndaj të akuzuarit: 

 

A. S., nga i ati A, e ëma Sh, e gjinisë M, data e lindjes ... në fshatin D, Komuna e 

Gjakovës, ku edhe tani banon, i martuar baba i 6 (gjashtë) fëmijëve, ka të kryer shkollën e Lartë 

Pedagogjike, punon si arsimtar në shkollën fillore “....” në fshatin D., Komuna e Gjakovës, i 

gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar-shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal: ... 

  

Në kuptim të nenit 363 par. 1 pika 1.1 të KPP-së, 

 

R E F U Z O H E T  A K U Z A 

 

 Sepse në mes të datës së pa vërtetuar e gjerë me datën 18.08.2015 në fermën e tij e cila 

gjendjet në shtëpia e tij , me qëllim që vetit apo tjetrit ti sjell përfitim pasuror të kundërligjshme 

me qëllim vjedhje, në njësorin elektrik me nr. ..., djeg fazën R, e me këtë veprime , e ka pa 

mundësuar 33.33 % regjistrimin e saktë të energjisë elektrike të shpenzuar e të dëmtuarës K.-

Distrikti në Gjakovë, i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 562.45 €uro gjendje kjo e konstatuar nga 

personat e autorizuar të Qendrës së Kalibrimit në Prish 

 

            Këso dore kishte për të kryer veprën penale vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320 

të  KPRK-së. 

   

Për shkak të tërheqjes se prokurorit të shtetit nga akuza në shqyrtimin gjyqësor. 

 

E dëmtuara K. – Distrikti në Gjakovë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt juridiko - civil. 

 

          Shpenzimet e procedurës penale bijën në llogari të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

A r s y e t i m 

 

 Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti i përgjithshëm, pranë kësaj 

Gjykate ka ngritur aktakuzën me numër PP.nr.1851/16, të datës 17.01.2017, kundër të akuzuarit 

A. S. nga fshati D, Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve 

komunale nga neni 320 të  KPRK-së. 
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 Gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 31.01.2019 Prokurori i Shtetit Ismet Tofaj ka 

deklaruar se:  duke marr për bazë faktin se në këtë çështje penale në cilësi të dëshmitarëve është 

dëgjuar I. K., i cili gjatë dëshmisë së tij ka theksuar se faza e djegur R, e cila ka pamundësuar 

33.33%, të regjistrimit të saktë të energjisë elektrike është pasojë e mbi ngarkesës apo dhe 

luajtjes së tensionit pra çoftë të ardhur nga rrufeja apo tensionit me të lartë të energjisë elektrike 

të ardhur në njësorë dhe se djegia nuk ka qenë pasojë e faktorit njeri pra nuk ka qenë si pasojë e 

veprimeve të akuzuarit si dhe duke marr për bazë edhe deklaratën e dëshmitarit të sotëm B. J. i 

cili deklaron se po ashtu djegia e fazës R, nuk është nga faktori njëri por është si rezultat i mbi 

ngarkesës dhe se faturimi i shpenzimeve për këtë pjesë duhe të bëhet përmes faturimit të 

korrigjuar si dhe duke marr për bazë faktin se nga procesverbali i kalibrimit me numër ...i datës 

30.10.2015, konstatohet se njësori i ka pasur bllombat në rregull dhe nga ana e jashtme nuk ka 

qenë i dëmtuar, andaj konsideroj se nuk është vërtetuar se këtu i akuzuari A. S., ka kryer veprën 

penale të vjedhjes së shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-së, andaj në mungesë të 

provave deklaroj se tërhiqem nga ndjekja penale dhe aktakuza PP.nr.1851/2016 të datës 

17.01.2017, kundër të akuzuarit A. S. nga fshati D, Komuna e Gjakovës për veprën penale me të 

cilën akuzohet me këtë aktakuzë. 

 

Duke pas parasysh se Prokurori i shtetit është tërhequr nga aktakuza dhe nga ndjekja 

penale në shqyrtim gjyqësor kundër të akuzuarit A. S. nga fshati D, Komuna e Gjakovës, për 

shkak të veprës penale: vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-së, gjykata në 

kuptim të nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të KPP-së, mori aktgjykim refuzues në këtë çështje penale 

dhe vendosi si në dispozitivin të këtij aktgjykimi, pasi që janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore 

të parapara me këtë dispozitë ligjore.  

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuara për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

në kontest civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 par.3 lidhur me par.1 të KPP-së.  

 

 Vendimi mbi  shpenzimet e procedurës penale u muar në kuptim të nenit 454 par.1 të 

KPP-së. 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i Përgjithshëm - 

P.nr.35/17 të datës 31.01.2019 

 

Procesmbajtësja,                              Gjyqtari  i vetëm gjykues,  

Nushe Kadrija                                                                    Mentor Bajraktari                           

                              

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit,  në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate. 

 

   


