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 P.nr.74/17                            

                                                                                                

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 S..P.  nga Gj. , për shkak të veprës penale: 

vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore Gjaakovë-Departamenti përgjithshëm, me numër  PP.nr.1854/2016, të datës 

20.01.2017, pas mbajtjes së seancave të shqyrtimit gjyqësor me datën 15.12.2017, 17.01.2018 

dhe 26.01.2018 në prezencën e Prokurores së shtetit Mone Syla, përfaqësuesit të autorizuar të 

palës së dëmtuar K. –D.  në Gj. , B. J. , të akuzuarit si dhe mbrojtësit të tij av.H. H.  nga Gj. me 

datën 26.01.2018 mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

    Ndaj të akuzuarit: 

 

S.P. , nga i ati E. e ëma N. , e gjinisë N. , i lindur me datën .... në Gj. , ku edhe tani jeton 

në rrugën “M.F. i”, nr.... në Gj. , i martuar, baba i 4 fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore 

pedagogjike, pensionist, i gjendjes së dobët ekonomike,  shqiptar - shtetas i Republikës së  

Kosovës, me numër personal ... 

 

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

 

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

 

Sepse ndërmjet datës së pavërtetuar e gjer me datën 22.05.2015, në lokalin e tij  në 

Gjakovë, në rrugën “I. Q. ”, me qëllim që vetit ti sjellë përfitime pasurore të kundërligjshme në 

mënyrë të pa autorizuar ka shfrytëzuar energjinë elektrike në atë mënyrë që njësori elektrik me 

numër ...për rreth qelqit  nga ana e majtë i është futur shiriti filmik ku energjia e shpenzuar nuk 

është regjistruar, gjendje kjo e konstatuar nga ekspertët e kalibrimit të Divizionit  të Rrjetit në 

Gjakovë, me rastin e kontrollës, me ç’rast të dëmtuarit K.-D.  i Rr. -D i në Gj. , i ka shkaktuar 

dëme në shumë prej 1.332.50 €uro 

 

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

320 të KPRK-së.  

   

           Për shkak se Prokurorja e shtetit e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, në shqyrtimin 

gjyqësorë është tërhequr nga akuza. 

 

E dëmtuara K. – D. në Gj. , 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.1854/2016 të datës 20.01.2017, kundër të akuzuarit S.P.. nga 

Gj. për shkak të veprës penale të vjedhjes së shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-së. 
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Gjatë seancës publike të shqyrtimit gjyqësor Prokurorja e  shtetit Mone Syla, në Fjalën 

përfundimtare të saj ka deklaruar se: meqenëse gjatë gjitha shqyrtimit gjyqësor si dhe pas 

administrimit të gjitha provave që i përmban aktakuza dhe po ashtu dhe me dëgjimin e 

dëshmitarëve si dhe dëgjimin e të akuzuarit u vërtetua gjendja faktike tjetër se tani këtu i 

akuzuari S.P. , nuk ka qenë në asnjë moment shfrytëzues i lokalit dhe as shfrytëzues i njësorit 

elektrik në këtë lokal edhe pse ka qenë pronar dhe njësori ka qenë në emrin e tij dhe i njëjti nuk e 

ka shfrytëzuar energjinë elektrike me këtë njësorë  dhe është vërejtur se në kohën kur është bërë 

ndërrimi i njësorit nga punëtorët e K. -it, dhe kur  kanë konstatuar se në njësor është futur shiriti 

filmik për këtë gjë edhe kanë bërë nderimin e njësorit dhe këtë njësor e kanë dërguar në kalibrim 

dhe nga qendra e kalibrimit është vërejtur se njësori ka qenë i manipuluar dhe rreth qelqit është 

futur shiritit filmik dhe në këtë kohë kur është bërë ndërrim i këtij njësori si shfrytëzues ka qenë 

R.P.  i cili gjatë dëshmisë së tij nuk e ka mohuar faktin që ka qenë shfrytëzues i këtij lokali në 

cilësinë e qiramarrësit, dhe po ashtu këtë fakt e kanë vërtetuar edhe dëshmitari L. P.  si dhe 

dëshmitarët D.M. dhe N. D.  të cilët kanë dëshmuar se kur është bërë ndërrimi i njësorit personat 

që janë takuar aty kanë thënë se lokalin e mbajnë me qira por edhe nga mbrojtja e të akuzuarit 

shihet kjartë se i akuzuari nuk ka qenë shfrytëzues i këtij lokali dhe as njësorit elektrik me numër 

... përveç se asaj që njësori është në emër të tij prandaj deklaroj se nuk është vërtetuar se i 

akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet prandaj deklaroj se tërhiqem nga aktakuza 

PP. nr. 1854/16 të datës 20.01.2017 kundër të akuzuarit S.P.  nga Gj.  për shkak të veprës penale 

vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata, duke pas parasysh se Prokurorja e  shtetit është tërhequr nga aktakuza dhe 

nga ndjekja penale në shqyrtimin gjyqësor kundër të akuzuarit S. P.   nga Gj. për shkak të veprës 

penale: vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-së, 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 murr në kuptim të nenit 454 par.1 të 

KPP-së. 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i Përgjithshëm - 

P.nr.74/17, më datë 26.01.2018 

 

 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. 


