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    P. nr.893/17 

 

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 akuzuarit R. P. nga 

fsh.H. K Gjakovë,  për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320 te 

KPRK-ës, sipas Aktakuzës se Prokurorisë Themelore në Gjakovë, PP/II.nr.1713/17 të datës 

18.12.2017, gjatë shqyrtimit gjyqësor më datë 06.09.2018, në prezencën e përfaqësuesit të 

Prokurorisë - Prokurorit Ramiz Buzhala , përf. të autorizuar  te dëmtuarës  L. M. ,mbrojtësit te 

akuzuarit av. L. M., si dhe te akuzuarit R. P. ,  mori dhe të njëjtën ditë publikisht shpalli këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari  R. P. , nga Juniku , i biri i M.  dhe i H.  e gjinisë Rr. , data e lindjes... ne Juniku,  

ka te kryer shkollim universitar  -akademi ushtarake ,kapiten , tani i pa punë  , i gjendjes  se mesme  

ekonomike, i martuar atë i 3 fëmijëve shqiptar, shtetar i Republikës së Kosovës, nr. ID ..... 

 

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

 

REFUZOHET AKUZA  

Sepse :  

 

- Nga  data e  pa vërtetuar e gjere me dt.21.06.2017, ne biznesin e tij familjarë-pemishten ne 

fsh. H. K Gjakovë ,,  me qellim qe vetit ti sjellë përfitim pasuror,  ne mënyrë  te kundërligjshme, në 

kundërshtim me dipspoziten e nenit 61 te Ligjit për Energjinë Elektrike te R. Kosovës nr. 05/L-85, 

ka shfrytëzuar energjinë elektrike  ne atë mënyrë qe gjatë kontrollimit nga ana e zyrtareve te K.-it 

,është konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit elektrik nr. ... përmes kabllos PF 4x10mm.,është 

lidhur direkt  ne rrjetin elektrik ,duke hequr hyrjet qe shkojnë në njehsor dhe duke e lidhur nga 

ndërruesi kryesor kabllon PF 4x10mm.,i ka furnizuar ilegalisht 3 pompat e ujit , klimën dhe  

ndriçimin , ne biznesin e tij –pemishten duke penguar kështu regjistrimin e  saktë te energjisë se 

shpenzuar elektrike, me ç ‘rast ndërmarrjes se dëmtuar K.- divizioni ne Gjakovë ika shkaktuar dem 

ne shumen 5.875.80 euro  . 

 

- me çka  do te kishte  kryer veprën penale vjedhje e shërbimeve komunale nga  neni 320 

te KPRK-ës  

 

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

 

A r s y e t i m 

 

             Prokuroria Themelore DP në Gjakovë, me aktakuzën  PP/II.nr.1713/17 të datës 18.12.2017, 

ka akuzuar të akuzuarin R. P.  nga fsh. H.  K Gjakovë, për shkak të veprës penale  vjedhje e 

shërbimeve komunale  nga neni 320 të KPRK-ës . 

 

             I akuzuari R. P.  , gjatë  shqyrtimit fillestar  me dt.13.06.2018, duke u deklaruar  lidhur  me 

fajësinë thekson se nuk e pranon fajësinë për veprën penale me te cilën akuzohet sipas aktakuzës . 

Në fjalën hyrëse gjatë shqyrtimit gjyqësor te mbajtur me me dt.06.09.2018 av. L. M. deklaroi se 
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gjate zhvillimit te kësaj procedure gjyqësore ne mënyrë te pakontestueshme do te vërtetohet fakti se 

këtu i akuzuari R. P. nuk ka kryer veprimet e përmendura si ne dispozitiv te aktakuzës pasi qe i njëjti 

nuk është shfrytëzues i pemishtes se përmendur ne aktakuzë .Po ashtu ne kohen e pretenduar te 

kryerjes se veprës penale nga provat e paraqitura nga ana e jonë si mbrojte do te vërtetohet se i njëjti 

ne atë kohë ka qenen duke jetuar dhe punuar ne Zvicër aty ku ka edhe vendqëndrimin e përhershëm 

pasi qe është shtetas Zviceran. Pasi qe i akuzuari ne seancën pare ka hequr dore nga kundërshtimi i 

aktakuzës dhe ka propozuar si dëshmitar shfrytëzuesin e pemishtes propozomi qe i njëjti te dëgjohet 

sot dhe ne këtë mënyrë do te vërtetohet fakti se R. P. nuk ka fare te beje me veprën penale te 

pretenduar . 

          Prokurori i shteti Ramiz Buzhala pas dëgjimit te dëshmitarit Xh. V. ne këtë fazë te procedurës 

fillimisht hek dore nga dëgjimi i dëshmitareve te propozuar ne akuzë ,e me pas tërhiqem nga 

aktakuza e cila është objekt i këtij shqyrtimi gjyqësor pasi qe me asnjë provë nuk u vërtetua se këtu i 

akuzuari R. P. ka kryer veprën penale me te cilën ngarkohet ne aktakuzë. Dëshmitari ne dëshminë e 

tij para gjykatës deklaroi se biznesin-pemishten qe gjendet ne fsh. H. K Gjakovë prone e këtu te 

pandehurit R.  P. te njëjtën e shfrytëzon qe tre vite , edhe pse prona është e evidentuar ne emër te 

akuzuarit i njëjtit nuk ka  te beje asgjë me te dhe atë te shërbimeve komunale ,pikërisht me rrymën 

elektrike pasi qe i njëjti gjendet me familje ne Zvicër .andaj nga arsyet e lartcekuar tërhiqem nga 

aktakuza ndaj te akuzuarit R. P. ndërsa palës se dëmtuara K.-it distrikti ne Gjakovë propozoi qe ndaj 

Xh. V. te ngritët kallëzim i ri penale ne afat te arsyeshëm kohore . 

 

Perf. i autorizuar i te dëmtuarës L. M. pas tërheqjes se prokurorit te shtetit nga akuza kundër këtu te 

akuzuarit R. P. do te konsiderojmë ngritjen e një  kallëzimi te ri penal ndaj këtu te dëshmitarit Xh. V. 

. 

 

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

nenit  363 par. 1 pika 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.893/17 të dt. 06.09.2018. 

 

 

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

 Flutur Nagavci                                                                                             Ilirjana Hoti  

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:    Kundër këtij Aktgjykimi mund të paraqitet ankesë ,në afatin prej 15   
                                      ditësh ,nga dita e marrjes se tij ne dorëzim ,Gjykatës se Apelit ne Prishtinë. 

                                      Ankesa në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate.                       

  

                                       

 


