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Numri i lëndës: 2018:059397 

Datë: 20.05.2019 

Numri i dokumentit:     00320383 

 

P.nr.831/2015 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Gjyqtari i vetëm gjykues Qemail Suka, me bash. profesional Feim Bytyqi, në 

çështjen penale të të akuzuarit M. E. nga fsh. Sh. komuna e Suharekës, për shkak të veprës 

penale ndryshimi i njehësorit të shërbimeve nga neni 323 par.1 të KPK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.2504/15, të datës 

21.12.2015, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në prani të Pokurorit të Shtetit Milot Krasniqi, 

të akuzuarit M. E. dhe B. P. përfaqësues i të dëmtuarës KEDS, me datë 15.05.2019 mori, 

publikisht shpalli, ndërsa me datën 20.05.2019 e përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

Ndaj të akuzuarit M. E., nga i ati R. e ëma N. e lindur K.,  i lindur më 01.01.1964, me banim 

në lagjën Sh. Komuna e Suharekës, i martuar baba i tre fëmijëve ka të kryer fakultetin, i 

gjendjes së mesme ekonomike, i pa dënuar më p-arë, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

me nr. letërnjoftimi ............... 

 

Në bazë të nenit 363 pika 1.1 të KPPK-së, 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

Sepse prej datës së pavërtetuar e deri me dt.26.01.2015, në lagjën Sh. – Komuna e Suharekës, 

pikërisht në shtëpinë e tij, i pandehuri ndryshon çfarëdo njehësori që përdoret për matjen e 

sasisë së ndonjë shërbimi komunal me të cilin është furnizuar, cili do objekt nga furnizuesi i 

autorizuar ose penfon njehësorin  e tillë apo matësin nga regjistrimi i saktë i sasisë së shërbimit  

komunal të shpenzuar, në atë mënyrë që i pandehuri nuk e dorëzon njehësorin, me ç’rast nuk 

regjistrohet energjia e shpenzuar, në këtë mënyrë ndërmarrjes së dëmtuar “KEDS”, Distrikti në 

Prizren i ka shkaktuar dëm material.     

 

- me çka kishte për të kryer veprën penale ndryshimi i njehësorit të shërbimeve nga neni 323 

par.1 të KPK-së. 

 

E dëmtuara KEDS – Distrikti në Prizren, për realizimin e kërkesës pasurore – juridike 

udhëzohet në kontest civil. 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në ngarkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 
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A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, departamenti i përgjithshëm, kësaj Gjykate i ka parashtruar 

aktakuzën PP/II.nr.2504/15 të datës 21.12.2015, me të cilën e ka akuzuar të pandehurin për 

shkak të veprës penale ndryshimi i njehësorit të shërbimeve nga neni 323 par.1 të KPK-së, nga 

e cila është tërhequr në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datë 15.05.2019. 

 

Meqenëse Prokurori i Shtetit ka hequr dorë nga aktakuza në shqyrtimin gjyqësor, gjykata 

konform nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të KPPK-së, vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

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 gjykatës. 

 

Vendimi për udhëzimin e të dëmtuarve në kontest civil është i mbështetur në nenin 463 par.3 të 

KPPK-së.    

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

P.nr.831/2015 të dt. 20.05.2019  

Bashk.Profesional                 Gjyqtari 
    Feim Bytyqi                   Qemail Suka 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK:  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 nëpërmjet të kësaj gjykate. 


