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         NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË DRAGASH, me gjyqtarin e vetëm 

Sabaheta Kurteshi dhe pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Gjelbrim Gërdellaj, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit I. A. nga fsh..., Komuna e Dragashit, për shkak të veprës 

penale vjedhje nga neni 252 par.1 të KPK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prizren PP/II.nr.671/13 të dt. 25.04.2013, jashtë shqyrtimit gjyqësor me datë 

21.04.2020, mori këtë: 

 

             A K T GJ Y K I M 

Ndaj të akuzuarit: 

 I. A., nga i ati D., i lindur me dt..., në fshatin.., Komuna e Dragashit, ku edhe tani jeton, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

                    

 Në bazë të nenit 363 pika 1.3. të KPPK-së, 

 

     REFUZOHET AKUZA 

 Se prej datës së pavërtetuar e gjerë më datën 13.12.2012, në shtëpinë e banimit në fshatin 

Z., Komuna e Dragashit, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm pasuror për vete, apo për 

personin tjetër, bënë shfrytëzimin e paautorizuar të energjisë elektrike, në atë mënyrë që gjatë 

kontrollit të njehsorit dhe konstatimit të sherbimit të specializuar të KEK-ut, është konstatuar se i 

pandehuri ka manipuluar me njehsorin elektrik me nr..., i cili nga ana e jashtme në anën e djathtë 

kapakun e ka të shpuar, në formë të një vrime, përmes së cilës është penguar puna e diskut dhe 

në brendi të njehsorit disku është gërvishtur, ku si pasoj ka pamundësuar regjistrimin e saktë të 

energjisë elektrike të shpenzuar, me ç’rast të demtuarës KEK-ut, Divizionit të Rrjetit në Prizren, 

i shkakton dëm material në shumë prej 162,93 €. 

 -Me çka kishte për të kryer veprën penale vjedhje nga neni 252 par.1 të KPK-së. 

 - Për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes penale. 

- E dëmtuara: Përfaqësuesja juridike e KEK-ut Divizioni i Rrjetit në Prizren, për 

realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 Shpenzimet e procedurës bien në ngarkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 



     A r s y e t i m 

 Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, kësaj gjykate i ka 

paraqitur aktakuzën PP/II.nr.671/13 të dt. 25.04.2013, me të cilën ka akuzuar të pandehurin I. A. 

nga fsh..., Komuna e Dragashit se ka kryer veprën penale vjedhje nga 252 par.1 të KPK-së. 

 Kjo gjykatë nga momenti i paraqitjes së aktakuzës e deri më tash, ka ftuar të pandehurin 

për mëse 13 herë, madje edhe duke lëshuar edhe urdhërarrestë për sjelljen me dhunë të të 

pandehurit si dhe Urdhëresë për lëshimin e Letërrreshtimit qëndror. Mirëpo një gjë e tillë deri më 

tash ka qenë e pamundur. 

 Gjithashtu gjykata duke shqyrtuar aktakuzën, e veqanërishtë kohën e kryerjes së veprës 

penale (edhe atë dt. 13.12.2012) si dhe afatit për parashkrim të kësaj vepre (gjashtë vite), ka 

ardhur në përfundim se ka kaluar afati absolut i parashkrimit të ndjekjes për këtë vepër penale, të 

paraparë me nenin 90 par.1 pika 1.5 të KPK-së dhe nenit 107 par.8 i KPK-së. 

 Meqenëse ka kaluar afati i parashkrimit i paraparë me dispozitat e lartëcekura, gjykata 

konform nenit 363 pika 1.3 të KPPK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 Në përputhje me nenin 454 par.1 të KPPK-së, është vendosur që shpenzimet e procedurës 

penale të ngelin në ngarkesë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 Vendimi për udhëzimin e të dëmtuarës në kontest civil është i mbështetur në nenin 463 

par.3 të KPPK-së. 
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Bashkëpunëtori profesional,      Gjyqtarja, 

    Gjelbrim Gërdellaj         Sabaheta Kurteshi  

 

 

  

KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 ditësh, pas marrjes së të njëjtit – Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e 

nepërmjet këaj gjykate 


