
               P.nr.270/2018 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC / Divizioni Penal, 

gjyqtari i vetëm gjykues Mizahir Shabani, me skertaren juridike Shemsije Shehu, në ç’ështjen 

penale kundër të akuzuarit S. G. nga fshati B., Komuna e Rahovecit, për shkak të veprës penale  

vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320  të KPRK-së,  duke vendosur sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore Gjakovë/Departamenti Përgjithshëm PP/II.nr.794/2018 të datës 

21.06.2018, me datë 10.09.2018, merr këtë:   

    

 

                A K T V E N D I M 
 

 

HUDHET aktakuza e Prokurorisë Themelore Gjakovë / Departamenti Përgjithshëm 

PP/II.nr.794/2018  të datës 21.06.2018 dhe PUSHOHET procedura penale kundër të akuzuarit S. 

G. nga fshati B., Komuna e Rahovecit, për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve komunale 

nga neni 320  të KPRK-së, për shkak të vdekjes së të akuzuarit. 

 

             Pala e dëmtuar K. - Distribucioni në Gjakovë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, 

udhëzohet në kontest të rregullt civil. 
  

 Shpenzimet e procedures penale biejnë në llogari të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

 A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore Gjakovë / Departamenti Përgjithshëm, në këtë gjykatë ka 

parashtruar aktakuzën PP/II.nr.794/2018  të datës 21.06.2018, kundër të akuzuarit S. G. nga fshati 

B., Komuna e Rahovecit, për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320  

të KPRK-së  

 

 Gjykata pas marrjes së lëndës në shqyrtim  nga sistemi i ARC-ë, ka vërtetuar se i akuzuari 

S. M. G.  nga fshati B., Komuna e Rahovecit, me shënime personale si në aktakuzë ka vdekur.  

  

Vendimin mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike, 

në kontest të rregullt civil, gjykata e bazoi në nenin 463 par.3 të KPPK-së. 
 

           Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata e bazoi në nenin 454 par.1 të KPPK-

së.  
 

            Andaj, gjykata në kuptim të nenit 358 par.1. pika 1.3 të KPPK-së, vendosi si në dispozitiv 

të këtij aktvendimi. 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC 

- Divizioni Penal - 

    P.nr.270/2018,  datë 10.09.2018 

 

Sek. juridike                             Gjyqtari i vetëm gjykues 

Shemsije Shehu                                                                                               Mizahir Shabani 

                  

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi mund të ushtrohet ankesë, në afat prej 3 

ditëve nga dita e pranimit, nëpërmjet kësaj gjykate, për gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


