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Numri i lëndës: 2019:102532 

Datë: 16.01.2020 

Numri i dokumentit:     00764707 

 

 

        P.nr.2890/17 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren e 

vetme gjykuese, Fatime Dërmaku, me bshkëpunëtoren Ajshje Basha Spahiu, në çështjen penale 

ndaj të akuzuarit B.A., nga fshati H., Komuna e Prishtinës, për shkak të veprës penale Vjedhja e 

shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Kosovës e ricilësuar, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.250/17, 

të datës 22.06.20174 të cilën e përfaqëson Prokurori i Shtetit, Rexhep Maqedonci, si dhe në prani 

të të pandehurit B.A. si dhe mbrojtëses së tij Av. Marigona Lajqi, pas mbajtjes së seancave të 

shqyrtimit gjyqësor dhe publik, më datë 06.12.2019, mori dhe publikisht shpalli ndërsa më datën 

03.01.2020, e përpiloi me shkrim këtë:  

 

AKTGJYKIM 

 

I akuzuari: B.A., i biri i Ali dhe nënës Z., e vajzërisë B., i lindur me .............. në fshatin T., tani 

me vendbanim në fshatin H. rr.” .............” Komuna  e Prishtinës, me numër personal ................, 

ka të kryer shkollën e mesme, I martuar, baba I tre fëmijëve, pensioner, I gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës-,  

 

• Në bazë të nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPP-së,  

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

S e p s e, më datë 30.09.2016, me rastin e kontrollimit detal të njehsorit të energjisë elektrike në 

Qendrën e Kalibrimit, pasi që I është bërë ndrrimi I njehsorit elektrik në shtëpinë e të pandehurit 

B.A., nga ana e personave të autorizuar të KEDS-it, është konstatuar se i njëjti pa leje apo 

autorizim të furnizuesit të autorizuar e me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm, ka shfrytëzuar 

energjinë elektrike, ashtu që njehsorit elektrik me nr. 10588419, një pllombi mungon edhe në 

brendi të njehsorit, përrreth qelqit nga ana e majtë është futur shiriti filmik dhe është prerë 

kufizuesi I qelqit, me c’rast është penguar puna e diskut, po ashtu në brendi të njehsorit ka pluhur 

të shiritit filmik, me c’rast të dëmtuarës KEDS, I ka shkaktuar dëm material në lartësi prej 811.84 

Euro -,  

 

-      Pasi që nuk është provuar se ka kryer veprën penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.6 

lidhur me par.1 të KPRK-ës e ricilësuar. 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë buxhetore të Gjykatës.  
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A r s y e t i m 

 

1. Ecuria e procedurës dhe fjala përfundimtare e palëve 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën e 

lartëcekur ndaj të akuzuarit B.A., për shkak të veprës penale k Vjedhja e shërbimeve nga neni 

314 par.6 lidhur me par.1 të KPRK-ës e ricilësuar. 

 

Gjatë shqyrtimit fillestar, i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë, i njëjti heqë dorë nga kundërshtimi 

si dhe i propozon gjykatës që  të administrohen me prova si dhe të dëgjohen në cilësi të 

dëshmitarit punëtorët e KEDS-it, të cilët e kanë bërë ndrrimin e njëhsorëve, Gjykata ka urdhëruar 

mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor me datë 15.08.2019, gjatë kësaj seance janë ndëgjuar dëshmitari 

B. G. si dhe I. K.. 

 

Pas administrimit të provave, prokurori  i shtetit Rexhep Maqedonci, gjatë fjalës përfundimtare, 

ka mbetur në tërësi pranë aktakuzës sipas rikualifikimit të bërë, në veprën penale Vjedhja e 

shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 të KPRK-ës, pasi që e njëjta është e arsyetuar me 

prova dhe e mbështetur në ligje, ndërsa nuk e kupton nga ka rrjedhur përllogaritja e dëmit të 

shkaktuar në vlerë 81, ndërsa kur ballafaqohen cdo ditë me raste të tilla dhe me të njëjtën fuqi 

hargjuese iu dalin vlera të ndryshme me diferencë prej 100 deri 800 Euro. 

 

Përfaqësuesja e të dëmtuarës KEDS në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: e mbështet fjalën 

përfundimtare të prokurorit të shtetit, konsideron se gjatë shqyrtimit është argumentuar 

mjaftueshëm se I pandehuri, është përgjegjës për veprën penale e cila I vihet në barrë. Gjithashtu, 

parashtron kërkesë pasusore juridike në vlerën 811.84 Euro, si dhe sqaron se kalkulimi I rikthimit 

të humbjeve është bazuar në procedurën për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të 

paautorizuar të energjisë elektrike e miratuar nga ZRRE, e që këta si KEDS, janë të obliguar ta 

zbatojnë, dhe sipas kësaj procedurë llogaritja bëhet në mënyrë rregullative 6 muaj për 

konsumatorët shtëpiak nga momenti i konstatimit të keqpërdorimit bazuar në fuqinë e 

angazhuesit e cila haset të konsumatori. 

 

Mbrotësja e të pandehurit B.A., Av. Marigona Lajqi, gjatë fjalës përfundimtare ka deklaruar se: 

gjatë këtij shqyrtimi gyqësor, prokuroroia, nuk arriti që me asnjë provë të administruar apo sipas 

deklarimit të dëshmitarëve të vërtetoi pretendimet e veta lidhur me aktakuzën që i kanë vënë në 

barrë të mbrojturit të saj. Nga dëshmia e dëshmitarëve të cilët u dëgjuan në këtë shqyrtim 

gjyqësor, u bë më se e qartë se nuk ka të bëjë me asnjë veprim të kundërligjshëm I mbrojturi I 

saj, por  që e gjithë kjo ka ndodhur me një keqmenagjim apo manipunim nga vet kompania e 

KEDS, që të dy dëshmitarët e dëgjuar kanë deklaruar se, dëmtimet e brendshme të njehsorit 

elektrik janë shkaktuar me mjet të fort të cilat edhe ndikojnë në dëmtimin e metalit, por që në 

rastin konkret nuk kanë hasur në dëmtim të tillë te qelqi, i cili është material i ndieshëm në 

njehsor. Gjithashtu deklarimi  i dëshmitarëve se, ndërhyrja është bërë në shiritin filmik, por që 

në rastin konkret nuk kanë vërejtur asgjë tjetër pos pluhur, dhe atë këtë e kishin konstatuar me 

vrojtimin e syrit të lirë.  

Dëshmia e dëshmitarit I.K., i cili deklaruar se, kinse ndërhyrja në njehsor është bërë me  prerje 

të shiritit filmik nuk qëndron, pasi që sipas saj, i mbrojturi i saj, është një person i moshës së 

shtyer, i cili jeton vetëm me bashkëshorten, ndërsa, të gjithë fëmijët e tij, jetojnë jashtë shtetit të 

Kosovës, e që kjo bënë me kuptu se i mbrojturi i saj ekonomikisht qëndron mjaft mirë, dhe nuk 

ka asnjë interes të merret me veprime të tilla. Tutje mbrojtësja e të pandehurit ka shtuar se,  i 

mbrojturi i saj, ka marr iniciativën e ndrrimit të njehsorit, gjë që më së miri e dëshmon pafajësinë 
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e tij, lidhur me akuzën që i vihet në barrë. Sa i përket edhe procesverbalit të hartuar nga qendra 

e kalibrimit nga KGJ, është konstatuar se mungon anëtari i komisionit nga MTI,  që gjë është në 

kundërshtim me rregullat e punës, si dhe nuk mund të konsiderohet i bësueshëm. Prandaj, nga 

arsyet e lartcekura,  mbrotësja i propozon gjykatës që të mbrojturin e saj, ta liroj nga akuza.  

I pandehuri në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështet fjalën përfundimtare të mbrojtëses 

së tij. 

 

2. Konstatimet e gjykatës 

 

Pas mbajtjes së seancave të shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave, si dhe vlerësimit 

të tyre një nga një dhe në lidhje me provat tjera, konform nenit 361 të KPP, gjykata, konstatoi 

këtë gjendje faktike:   

Se nuk është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari B.A., “gjatë  ndrrimit të 

njehsorit elektrik në shtëpinë e tij, nga ana e personave të autorizuar të KEDS-it, është 

konstatuar se I njëjti pa leje apo autorizim të furnizuesit të autorizuar e me qëllim të përfitimit 

të kundërligjshëm, ka shfrytëzuar energjinë elektrike, ashtu që njehsorit elektrik me nr. 

10588419, ka bërë ndërhyrje në kufizuesin e qelqit, dhe ka penguar punënë e diskut,  me c’rast 

të dëmtuarës KEDS, i ka shkaktuar dëm material në lartësi prej 811.84 Euro”, të ketë kryer 

veprën penale Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 të KPRK, në mënyrën, 

kohën dhe vendin e përshkruar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

3. Provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Gjendjen faktike të lartcekur, trupi gjykues e konstatoi pas administrimit të këtyre provave :  

• dëgjimin e dëshmitarve  B. G. dhe I. K. 

• procesverbali mbi ndrrimin dhe heqjen e njehsorit elektrik nr.0604904 I datës 

17.03.2016 

• Procesverbali nr. 1983641 I datës 01.06.2016 

• procesverbali I kalibrimit nr.22/30 I datës 30.05.2016 

• Faktura DPR16HP18987 e datës 03.06.2016 si dhe fotot me rastin e kalibrimit 

• Aktgjykimi I GJTHP për cështje administrative A.nr.1982/2016 I datës 14.09.2017 

 

 

3.1. Deklarimi i dëshmitarve 

 

3.1.1. Dëshmitari- B. G., gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor  ka deklaruar se: i njëjti ka punuar 

në Qendrën e kalibrimit në Prishtinë me numër të ID 10784, si dhe ka marrë pjesë në 

procesverbalin e datës 30.05.2016 me nr.22/30, së bashku me I.K. me ID 11730, si dhe A. D. me 

nr. ID 30087. Tutje ky dëshmitar ka deklaruar se, në këtë qendër të kalibrimit, sillen të gjithë 

njehsorët, pa emër dhe mbiemër, si dhe pa shifër të konsumatorit por, vetëm me shënimet teknike 

në tabelën e të dhënave teknike. Lidhur me njehsorin me numër 10588419, është kërkuar 

verifikimi lidhur me parregullsit, dhe deri te konstatimi se ka pasur ndërhyrje, kanë ardhur pasi 

që kanë vërejtur se një bllomb njehsorit në fjalë i mungon, në brendi të njehsorit, më pas kanë 

vërejtur se përrreth qelqit nga ana e majtë është futur shirti filmik me të cilin është mundësuar 

pengimi i diskut, si dhe është vërejtur edhe pluhuri filmik kur është prezantuar edhe përmes foto 

dokumentacionit. Ndërsa, sa i përket njehsorit nga jashtë, ky dëshmitar ka thënë se nuk ka 

vërejtur ndonjë dëmtim. Dhe pas kontrollimit anëtarët e komisionit, njehsorit ia kanë vënë një 

bllomb sipas rregullave, si dhe të njëjtin e kanë kthyer në distrikt. Të till njehsor  për kontrollim, 

ky komision, dëshmitari ka deklaruar se i kanë afro 40 – 50 në ditë, kontrollimi i tyre bëhet me 

kërkesë për verifikim, dhe me rastin e verifikimit të njehsorit në fjalë, është vërejtur vetëm 
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ndërhyrje në shiritin filmik. Sa i përket kohës se kur është ndërhyr në njehsor, nuk kanë ndonjë 

pasije që mund ta konstatojnë, ndërsa dëmtimi i shiritit filmik është verifikuar me shikim me 

syrin e lirë, duke vërejtur copza të vogla pluhuri, të cilin e kanë edhe e kanë fotografuar.   

 

3.1.2 Dëshmitari – I.K.,  ka deklaruar: se në vitin 2016, ka qenë anëtar i komisionit për 

verifikimin e njehsorëve në Qendrën e Kalibrimit në Prishtinës. Duke sqaruar tutje se, në 

Qendrën e kalibrimit, njehsorët elektrike shkojnë, pa emër, pa mbiemër, pa shifër të 

konsumatorit, vetëm me të dhëna teknike, e në rastin konkret tek verifikimi i njehsorit të datës 

30.05.2016, dëshmitari së bashku me dy anëtarët ka konstaruar se I mungon një bllomb, ndërsa 

bllombën tjetër e ka pasur në rregullë, nga ana e jashtme nuk ka pasur asnjë dëmtim ndërsa me 

rastin e hapjes kanë vërejtur se përrreth qelqit të kapakut nga ana e majt është futur shiriti filmik 

dhe është prerë kufizuesi i qelqit, dhe me këtë dëshmitari thotë se ky është konsideruar dëmtim 

i jashtëm, por që nuk mund të vërehet pa e bërë hapjen e njehsorit, përderi sa në procesverbal 

është konstauar si dëmtim i brendshëm, përmes të cilit edhe është bërë pengimi i diskut, si dhe 

kanë vërejtur pluhur në shiritin filmik përmes vrojtimit me sy të lirë, më pas dëshmitari ka 

deklaruar se të njëjtit kanë punuar në bazë të rregullores së punës MTI, dhe në rastin konkret 

verifikimi i njehsorit në fjalë ka deklaruar se është bërë konform procedurës standarde, rregullore 

kjo e cila është në harmoni me rregulloren e ZRRE, ky verifikim është bërë nga tre komisioner 

nga qendra e kalibrimit, ndërsa ka munguar anëtari i komisionit i caktuar nga MTI, pas kryerjes 

së punës së kalibrimit dhe verifikimeve të lartëcekura në njehsor, e kanë bllombuar dhe e kanë 

kthyer në distrikt. 

 

        3.2 Provat materiale 

 

Me gjithë faktin se në shkresat e lëndës ekzistojnë procesverbali mbi ndrrimin dhe heqjen e 

njehësorit elektrik nr. 0604904 I dt.17.03.2016, Procesverbali nr.198341 I dt. 01.06.2016, 

Procesverbali I kalibrimit nr. 22/30 I datës 30.05.2016, Fatura DPR16HP18987, e dt. 03.06.2016, 

si dhe fotot me rastin e kalibrimit, bazueshmëria e tyre për fajësinë e të pandehurit duhet 

krahasuar edhe me provat e tjera materiale dhe personale, gjë që gjykata, në rastin konkret gjatë 

seancave të shqyrtimit gjyqësor nuk mundi të vërtetojë përtej dyshimit të bazuar se i pandehuri 

“pa leje dhe pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar e me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm, 

të ket shfrytëzuar energjinë elektrike, duke I shkaktuar dëm të dëmtuarës KEDS, në lartësi prej 

811.84 Euro”, të ketë kryer veprën penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me 

par.1 të KPRK, në mënyrën, kohën dhe vendin e përshkruar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

Kjo për faktin se këto prova janë në kundërshtim me aktgjykimin A.nr.192/2016, lidhur me 

parashtrimin e padisë nga ana e të pandehurit për lirimin nga pagesa e faturës në emër të rikthimit 

të humbjeve dhe provat tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës si dhe me mbrojtjen e të 

pandehurit B.A.. 

 

3.3. Deklarimi i të akuzuarit 

 

I akuzuari B.A., gjatë marrjes në pyetje në shqyrtimin gjyqësor e ka mohuar kryerjen e kësaj 

vepre penale për të cilën akuzohet, duke shtuar se: I njëjti është pagues I rregullt I energjisë 

elektrike qe 3 vite, në atë shtëpi jeton vetëm me bashkëshortën, por që shumicën e kohës 

qëndrojnë në Zvicerr, arsyeja pse ka bërë kërkesë për ndrrimin e njehsorit është se I ka bërë 

shtëpisë renovim total, fillimisht nrrimin e njehsorit e kishin bërë punëtorët privat e më pas 

punëtorët e KEDS, të cilët edhe e kanë vënë në një shtyllë jashta oborrit.  

  

            4. Elementet e veprave penale  
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Në paragarfain 1 të nenit 314 të KPRK-ës, është parashikuar forma themelore e kryerjes së veprës 

penale Vjedhja e Shërbimeve, sipas së cilës dispoziotë është paraparë se k[t[ vepër penale e kryen 

“ Kushëdo që me anë të lajthimit ose mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se 

mundësohet veëm shkëmbim të kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla dënohet 

me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet”.  

Edhe pse gjatë procedurës hetimore janë përshkruar veprimet e të akuzuarit, të cilat si të tilla 

përmbushin elementet e kësaj vepre penale, nga provat e administruara nuk u vërtetua fakti se, 

në veprimet e të akuzuarit janë manifestuar elementet e kësaj vepre penale, për të cilën arsye 

Gjykata, të njëjtin e liroi nga akuza.  

 

5. Vlerësimi dhe analizimi i provave 

 

Gjykata, pas analizimit me shumë kujdes të gjitha provave të administruara gjatë seancave të 

shqyrtimit gjyqësor, ka ardhur në përfundim se duhet t’i falet besimi i plotë deklarimit të 

akuzuarit B.A., i cili me bindje të plotë gjatë gjithë procedurës e ka mohuar kryerjen e veprës 

penale për të cilën është akuzuar. Gjykata, ia ka falur besimin e plotë deklarimit të akuzuarit, për 

shkak se ky deklarim, së pari është në harmoni me vet veten, kurse në anën tjetër gjen mbështetje 

edhe në provat material përkatësisht në aktgjykimin A.nr.1982/2016, mbi bazë të të cilit 

vërtetohet se i pandehuri, kishte parashtruar padi për lirimin nga pagesa e fatuës, në emër të 

rikthimit të humbjeve, pasi që vlera e supozuar e shkaktimit të dëmit në lartësi prej 811.84€, 

është e pa mundur të shpenzohet për periudhën sa qëndron i pandehuri me bashkëshorten e tij në 

Kosovë, si dhe në dëshmitë e dëshmitarëve të cilat janë administruar gjatë seancave të shqyrtimit 

gjyqësor.  

 

Siç është cekur më parë, për të ekzistuar vepra penale për të cilën është akuzuar i akuzuari B.A., 

duhet që veprimet e kryerjes së veprës penale të ndërmerren me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm, duke intervenuar në njehësor, në forma e mënyra të ndrysheme për shfrytëzimin 

e energjisë elektrike duke ju referuar kësaj pike, gjykata, ka ardhur në përfundim se në këtë 

çështje penale, me asnjë provë të vetme nuk është vërtetuar se i akuzuari B.A., të ketë intervenuar 

pa autorizim në njehësorë, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm në energji elektrike. 

Së pari, nuk është kontetsues fakti se i pandehur, ekonomikisht qëndron mjaft mirë, poashtu, i 

njëjti pjesën dërmuese të kohës e kalon në Zvicër, fakt të cilin gjykata ka arritur ta vërtetojë gjatë 

procedurës penale, I njëjti, gjatë[ periudhës sa qëndron në Kosovë, jetonë vetëm me 

bashkëshortën, sidomos duke pasur parasysh faktin se, ka qenë vet i pandehuri që ka bërë kërkesë 

për ndërrimin e njehsorit, për shkak të renovimit që kishte bërë në shtëpinë e tij, e këtë më së 

miri e vërteton  gjendja fizike e njehsorit të marrë nga punëtorët e KEDS, I cili njehëor ishtë në 

gjendje të rregullt dhe pas anjë dëmtim. 

 

Së dyti, nga dëshmitë e dëshmitarëve: B. G. dhe I. K., gjykata, nuk arriti të vërtetoj intervenimin 

e të pandehurit në njehësor me qëllim të furnizimit me energji elektrike në mënyrë të 

kundërligjshme, për arsye se dëshmitë e të njëjtëve ishin kundërthënëse në mes veti, nuk ishin 

bindëse dhe të besueshme për gjykatën, pasi që në asnjëren dëshmi nuk u vërtetua se  në çfarë 

forme ka përfituar i pandehuri, në furnizmin me energji elektrike, pasi që të dy këta dëshmitarë, 

deklaruan se në momentin kur e kanë pranuar njehsorin, i njëjti nga jashtë ka qenë në rregull dhe 

pa dëmtime. Ndërsa me rastin e shpjegimit se si bëhet kontrolli-kalibrimi i një njehsori në të cilin 

është ndërhyrë në mënyrë ilegale, të njëjtit nuk arritën të dëshmojnë këtë dhe ta bindin gjykatën, 

se në rastin konkret i pandehuri ka ndërhyrë në këtë njehsor, pasi që zyra e Kalibrimit nuk 

posedon ndonjë aparaturë adekuate, që të mund të konstatohet intervenimi në shirit filmik, por 

që këtë e bëjnë me “shikim me sy të lirë”, e që në rastin konkret krejt çka  kanë arritur të vërejnë 
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ka qenë pluhuri në shiritin filmik, dhe asgjë tjetër, dhe një dëshmi e tillë nuk provon se i 

pandehuri ka kryer veprën penale që i vihet në barrë.  

Prandaj, gjykata vlerëson se, nga këto dëshmi nuk mund të vërtetohet fakti se ditën kritike i 

akuzuari ka kryer ndërmarrë veprimet inkriminuese si në aktakuzën e ngritur, dhe të gjitha këto 

thënie mbesin vetëm supozime, e që Gjykata, nuk mund ta mbështes aktgjykimin e saj, vetëm 

mbi supozimet pa asnjë provë konkrete, se i pandehuri ka kryer veprën penale që i vihet në barrë.  

 

Së treti, gjykata, vlerësoi se, nga dëshmitë e dëshmitarëve dhe provave tjera material siç janë: 

procesverbali mbi ndërrimin dhe heqjen e njehsorit elektrik nr. 0604904 i dt.17.03.2016, 

Procesverbali nr.198341 i dt. 01.06.2016, Procesverbali i kalibrimit nr. 22/30 I datës 30.05.2016, 

Fatura DPR16HP18987 e dt. 03.06.2016, si dhe fotot me rastin e kalibrimit, nuk u vërtetua teza 

e akuzës se i akuzuari ka kryer veprën penale, si në dispozitivin e aktakuzës, ngase, kjo provë 

rezultoi të jetë hipotetike, për fakti se, Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me 

Energji Elektrike Sh.A, ka paraqitur në te fakte të pavërtetuara nga ai, e në kundërshtim me 

provat tjera që gjenden në shkresat e lëndës, konkretisht me dëshminë e dëshmitarëve – Burim 

Gashi e Ilir Kelmendi prandaj, prandaj, si të tillë gjykata nuk ia fal besimin.  

 

Së katërti, nga mbrojtja  e të akuzuarit B.A., të cilës gjykata ia fali besimin, gjykata erdhi në 

përfundim se, në veprimet e të akuzuarit nuk manifestohen elementet e veprës penale e cila i 

është vënë në barrë.  

 

Duke u bazuar në të gjitha këto që u cekën më lart, gjykata, ka ardhur në përfundim, se nga 

provat e administruara e të cilat i janë bashkangjitur shkresave të lëndës, si dhe duke u bazuar në 

parimin “in dubio pro reo”/ku Gjykata bënë lirimin e të akuzuarit mbi bazën me të favorshme 

për të akuzuarin, çka do të thotë se kur gjykata gjen se në një çështje penale nuk janë vërtetuar 

elementet e përgjithshme apo elementet e posaçme të veprës penale dhe kur gjykata vërteton se 

vepra penale ka ngjarë ndryshe, domethënë jo ashtu siç është pasqyruar në aktin akuzues, 

Aktgjykimin e merre në mbështetje të nënp. 1.3, të nenit 364,/ e që në rastin konkret nuk u vërtetua 

teza e akuzës se i akuzuari ka kryer veprën penale që i vihet në barrë.  

 

6. Vendimi për lirimin e të akuzuarit nga akuza 

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lart dhe në nenin 364, paragrafi 1 nënparagrafi 1.3 të KPP, 

gjyqtarja e vetme gjykuese, e liroi nga akuza të akuzuarin B.A., për kryerjen e veprës penale, siç 

është cekur në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

7.Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë duke u bazuar nenin 454 paragrafi 1 

të KPP.  

 

Duke u bazuar në arsyet që u cekën më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm  

P.nr.2890/17,  

Më datë: 03.01.2020 

 Bashkëpunëtorja ,                                               Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

Ajshe Basha Spahiu                                     Fatime Dërmaku 
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KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të njëjtit. Ankesa 

në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate Themelore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


