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Numri i lëndës: 2020:069403 

Datë: 21.04.2021 

Numri i dokumentit:     01717015 

 

P.nr. 148/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE-PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divisioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari, me pjesëmarrjen e 

procesmbajtëses Njomza Shala praktikante e kësaj gjykate, në çështjen panale kundër të 

akuzuarit J. K. i akuzuar për veprën penale vjedhja shërbimeve nga neni 314 par. 1 të Kodit Penal 

te Republikës së Kosovës (KPRK)06/L-074, duke vendosur  sipas aktakuzës PP/ II.nr. 616-

7/2020 të dt.15.06.2020, në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 21.04.2021 në prani të 

prokurorit të shtetit Shpend Binaj, të akuzuarit, përfaqësuesit të dëmtuarës së KEDS- Prizren D. 

A., mori dhe publikishtë shpalli këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

Ndaj të akuzuarit J. K. nga i ati S.  dhe e ëma A. e gjinisë K., i lindur me 20.11.1954 në fshatin 

V. komuna Suharekë, me numër personal ................, me vendbanim në fshatin V. komuna 

Suharekë,  ka kryer fakultetin, i martuar, i gjendjës së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, 

 

Bazuar në nenin 363 parag.1 pika 1.1 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës 

(KPPRK) 04/L-123, 

 

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

 

Gjëja se, 

 

Se prej datës së pa vërtetuar e deri më  datë 10.03.2020, në fshatin V. komuna   Suharekë, 

përfiton nga shërbimi komunal përmes rrjetit përçues të rrymës  apo rrjetit të shpërndarjës pa 

autorizim të furnizuesit të autorizuar në atë mënyrë që ka shfrytëzuar energjinë  elektrike në 

mënyrë direkte jashtë njehsorit elektrik i cili përmes klemave ka krijuar lidhje direkte, ashtu që 

energjia elektrike e shpenzuar nuk regjistrohet, ashtu që të dëmtaurës KEDS- Departamenti 

Ligjor në Prizren i ka shkaktuar dëm material në lartësi prej 252.33 €   (dyqind e pesëdhjetë e 

dy, tridhjetë  e tre, euro). 
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-me ketë veprim kishte për të kryer veprën penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 

parag.1 të Kodit Penal te Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, 

 

-për shkak se prokurori i shtetit është terhequar nga aktakuza në seancë e shqyrtimit gjyqësor 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në ngaresë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren- Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzën PP/ II.nr. 

nr. 616-7/2020 të dt.15.06.2020 ka akuzuar J. K. për veprën penale vjedhje shërbimeve nga neni 

314 par. 1 të Kodit Penal te Republikës së Kosovës (KPRK)06/L-074, aktakuzë të cilen gjatë 

seancës së  shqyrtimit gjyqësor të dt. 21.04.2021, në prani të prokurorit të shtetit, të akuzuarit, te 

dëmtuarit, dhe dëgjimin e dëshmitarit A. B., prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare  është 

tërhequr nga aktakuza PP/ II.nr. nr. 616-7/2020 të dt.15.06.2020, pasi që ka deklaruar se 

dëshmitari A. B. ka dëshmuar se përsoni që gjendet në ketë seancë të shqyrtimit gjyqësor, nuk 

është përsoni të cilit i është kryer kontrollimi në shtëpinë e tij, por kemi të bëjmë me një përson 

tjetër, dhe se këtu është bërë një gabim teknik gjatë përpilimit të proceverbalit dhe kallzimit penal 

nga ana e KEDS – Prizren dhe se nga ky fakt tërhiqem nga ndjekja e mëtejshme ndaj të akuzuarit 

J. K. i akuazuar me aktakuzën PP/ II.nr. nr. 616-7/2020 të dt.15.06.2020. 
 

Andaj pasi që prokurori i shtetit në fjalën  përfundimtare është tërhequr nga aktakuza PP/ II.nr. 

nr. 616-7/2020 të dt.15.06.2020,  andaj gjykata pushon procedurën penale dhe refuzon aktakuzën 

ndaj të akuzuarit J. K., duke u bazuar në nenin 363 parag. 1 nën parag.1.1 të Kodit të Procedurës 

Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123. 

 

             Vendimi mbi shpenzimet procedurale u muar në kuptim të nenit 454 par. 1. të Kodit të 

Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123.. 

 

                      GJYKATA THEMELORE-PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË,  

                                Departamenti i Përgjithshëm –Divizioni Penal 

       P nr. 148/2020 dt. 21.04.2021 
  

  

   

 Procesmbajtësja                                                               Gj y q t a r i 

  Njomza Shala            Lavdim Bajraktari 

 

_______________ _______________ 
 
 
 
 
 
 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


