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Numri i lëndës: 2019:293377 

Datë: 02.10.2020 

Numri i dokumentit:     01160289 

                                                                                               P.nr. 730/19 

 

 NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i përgjithshëm penal, 

gjyqtarja Ilirjana Hoti, me sekretaren juridike Flutur Nagavci, në lëndën penale kundër të 

akuzuarës A. N. nga fsh. . . ., Komuna Gjakovë, për shkak të veprave  penale vjedhje e 

shërbimeve në vazhdimësi  nga neni 314 par.6-1 lidhur me nenin 77 të KPRK-së dhe veprës 

penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par. 6 -1 të KPRK-së , sipas Aktakuzave  të 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë, PP/II.nr.1678/2019 të datës 17.12.2019  dhe PP/II  nr. 

225/20 të datës 24.02.2020 pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar  me datë 30.09.2020 , në 

prezencën e përfaqësuesit të Prokurorisë – Prokurorit Anton Hasanaj  dhe të akuzuarës , mori 

dhe të njëjtën ditë publikisht shpalli , ndërsa përpiluar me datën 02.10.2020 këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

             E  akuzuara A. N.   nga fsh . . .,  K Gjakovë  ,data e lindjes . . . në Gjakovë   ,e bija e 

F.   dhe i nënës K.   e gjinisë  M. , ka te kryer   shkollën fillore ,e gjendjes se dobët ekonomike, 

pensioniste , e ve nënë e 8 fëmijëve, shqiptare , shtetase e R. Kosovës ,me nr. te ID . . . 

 

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

 

REFUZOHET AKUZA 

Se: 

I. 

-   nga data e pavërtetuar e gjerë me datë 14.06.2019 , në shtëpinë e saj në fshatin . 

. .Komuna Gjakovë, me qëllim të përfitimit pasuror në  mënyrë të kundërligjshme, ka 

shfrytëzuar energjinë elektrike  në  kundërshtim me  nenin 61 të Ligjit për energjinë elektrike 

të Republikës së Kosovës, në atë mënyrë që nga shikimi i njehsorit është konstatuar se e 

dyshuara kishte kyçur direkt  në shtyllë elektrike një fazë jashtë njehsorit me nr. 32599865, 

ki me këtë veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’ rast të dëmtuarës 

K.- Divizioni në Gjakovë  i ka shkaktuar dëm e në shumën prej 241.64 euro. 

 

-  po ashtu nga data e  pavërtetuar e gjerë me datë 29.07.2019 , në shtëpinë e saj në 

fshatin . . .Komuna Gjakovë, me qëllim të përfitimit pasuror në  mënyrë të kundërligjshme, 

ka shfrytëzuar energjinë elektrike  në  kundërshtim me  nenin 61 të Ligjit për energjinë 

elektrike të Republikës së Kosovës, në atë mënyrë që nga shikimi i njehsorit është konstatuar 

se e dyshuara kishte kyçur direkt  në shtyllë elektrike një fazë jashtë njehsorit me nr. 
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32599865, ki me këtë veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’ rast 

të dëmtuarës K.- Divizioni në Gjakovë  i ka shkaktuar dëm e në shumën prej 94.80 euro. 

 

          -me çka  do te kishte  kryer veprën penale vjedhje e shërbimeve në vazhdimësi  

nga  neni 314 par.6-1 lidhur me nenin 77 të KPRK-ës  

 

II. 

              

-   nga data e  pavërtetuar e gjerë me datë 03.12.2019 , në shtëpinë e saj që gjendet 

në fshatin . . .Komuna Gjakovë, me qëllim që vetit ti sjellë përfitim pasuror të 

kundërligjshëm  në kundërshtim   nenin 61 të Ligjit për energjinë elektrike të Republikës së 

Kosovës, në mënyrë të paautorizuar ka shfrytëzuar energjinë elektrike , në atë mënyrë që ka 

çkyqur nga AMR njehsorin smart duke anashkaluar kabllon furnizues dhe është lidhur direkt 

në rrjetin elektrik duke furnizuar pa matje , me çka me këtë veprim energjia elektrike e 

shpenzuar nuk është regjistruar ,  me ç’ rast të dëmtuarës K.- Distrikti  në Gjakovë  i ka 

shkaktuar dëm e në shumën prej 264.46 euro. 

 

-me çka  do te kishte  kryer veprën penale vjedhje e shërbimeve  nga neni 314 par.6-1  

të KPRK-së. 

 

               Shpenzimet e procedurës penale, bien në barrën e mjeteve buxhetore të Gjykatës. 

A r s y e t i m 

 

         Prokuroria  Themelore në Gjakovë, me aktakuzat PP/II.nr.1678/2019 të datës 

17.12.2019  dhe PP/II nr. 225/20 të datës 24.02.2020,  ka akuzuar të akuzuarën A. N.  nga fsh. 

. . .Komuna Gjakovë, vjedhje e shërbimeve në vazhdimësi  nga neni 314 par.6-1 lidhur me 

nenin 77 të KPRK-së dhe veprës penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par. 6 -1 të KPRK-

së , me propozimin që pas vlerësimit të gjitha provave të nxjerra e akuzuara të shpallet fajtore 

dhe te dënohet në bazë të ligjit dhe te obligohet ne pagesën e shpenzimeve procedurale. 

 

       Gjykata gjatë seancës  gjyqësore të mbajtur me datën 21.09.2020 , ka vendosur sipas 

propozimit të prokurorit të shtetit  Dëshire Jusaj , për bashkimin e lëndëve penale P.nr. 730/19 

dhe P.nr.90/20   dhe zhvillimin e përbashkët të procedurës penale për këto 2 lëndë penale, për 

hire të ekonomizimit të procedurës  dhe ka bërë  bashkimin e këtyre 2 lëndëve penale dhe  

shqyrtimin gjyqësor e ka vazhduar me numër unik P.nr.730/19, konform nenit 35 të KPPRK-

së. Po ashtu i propozoi gjykatës qe këtu e akuzuara sipas deklaratës nga e reja e saj Marie 

Nokaj ,e po  ashtu ne bazë te dokumentacionit te sjellë ku rezulton se e njëjta është person i 

sëmur me bllokadë vizuele ku është e pamundur sigurimi i prezencës se saj ne gjykatë ,të dilet 

se bashku me gjykatën ne vendin e ngjarjes në mënyrë qe te merret ndonjë deklarata nëse 

është e mundur nga këtu e akuzuara . 

 

               Prokurori i shtetit Anton Hasanaj ,gjatë shqyrtimit fillestar të mbajtur me datë 

30.09.2020, lexon aktakuzën PP/II nr. 1678/19 të dt.17.12.2019 dhe PP/II nr. 225/20 

dt.24.02.2020, me ç ‘rast  deklaron mbetet në tërësi pranë aktakuzës. 

 

          E akuzuara A. N. , gjatë  shqyrtimit fillestar  me dt.30.09.2020, duke u deklaruar lidhur 

me fajësinë thekson se e kam të qartë aktakuzën për çka akuzohem , por nuk e pranojë fajësinë 

me qenë se për shkaqe shëndetësore  unë personalisht nuk kam mundësi të kryej  veprat  për 

te cilat akuzohem, duke prezantuar edhe raportin e repartit te emergjencës ddt.27.12.2018  si 
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dhe raportin specialistik te “. . .” te dt. 25.09.2020,e lëshuar nga prof. Ass. N. Sh., 

neuropsikiatër, me diagnozë “Crisis Partialis Compleca “ Dissorda  Dissociativa . Po ashtu  

shtojë se sa i përket energjisë elektrike edhe pse njehsori elektrik është ne emër timin, 

obligimet  i paguan nusja e djalit tim M. N., e cila jeton me mua dhe kujdeset njëkohësisht 

për mua dhe i kryen të gjitha obligimit familjare . 

 

        Meqenë se ishte  prezentë M. N., e cila edhe në gjykatë ka sjell dokumentacionin në 

lidhje me gjendjen shëndetësore për të akuzuarën  A. N., e njëjta  deklaroi se : është e vërtet 

se njehsori elektrik është  në emër të akuzuarës A. N. ,mirëpo te gjitha obligimet  në  fjalë i 

kryej unë dhe unë e bartë përgjegjësinë  për çdo parregullsi sa i përket njehsorit në fjalë .   

 

        Prokurori i shtetit Anton Hasanaj në këtë fazë te shqyrtimit gjyqësor deklaroi se : duke 

marr parasysh gjendjen shëndetësore të akuzuarës e cila është mjaftë e rënduar  si dhe raportet 

mjekësore  nga e cila vërtetohet se  e akuzuara vuan nga një sëmundje epileptike ,e duke u 

ndërlidhur edhe me deklarimin e M. N.,e cila theksojë se unë barti përgjegjësinë për çdo 

parregullsi të këtij njehsori ,andaj duke vlerësuar të lartcekurat deklaroi se TERHIQEM  nga 

ndjekja penale  ndaj të akuzuarës A. N. sipas aktakuzave PP/II nr. 1678/19 e dt. 17.12.2019 

dhe PP/II .nr. 225/20 e dt. 24.02.2020, e akuzuar për veprën penale vjedhje e shërbimeve në 

vazhdimësi dhe veprën penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314/6-1 te KPRK-ës, ku e 

dëmtuara K., udhëzohet që të ushtrojë kallëzim të ri penal  ndaj këtu shfrytëzueses M. N.. 

 

             Pasi që Prokurori është tërhequr nga ndjekja penale ndaj të akuzuarës, Gjykata në 

bazë të nenit  363 par. 1 nën par. 1.1 të KPPK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

           Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është marrë konform nenit 454 par. 1 të 

KPPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

P.nr.730/19 dhe P.nr. 90/20 të dt.30.09.2020. 

 

 

Sekretarja juridike,                                                                    Gj y q t a r j a, 

Flutur Nagavci                                                                              Ilirjana Hoti  

 
 

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

dite, nga dita e marrjes së këtij Aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj 

Gjykate.  
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