
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN 
 

 

1 (2)  

   
2
0
1
8
:0
2
6
9
4
2

 

Numri i lëndës: 2018:026941 

Datë: 25.04.2019 

Numri i dokumentit:     00291813 

 

 

                    P.nr.716/2017 

 

 

            NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nexhla Vebiq, 

procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarit I.A, nga ..., për shkak të veprës penale 

vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 të KP-ës, sipas aktakuzës të Prokurorisë 

Themelore në Prizren, PP.nr.3427-2/2016 të datës 31.03.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit 

gjyqësor në pranin e Prokurorit të shtetit në Prizren Sahide Sefa, të akuzuarit, mbrojtësit të tij, 

avokat Ymer Koro, dhe përfaqësuesit e të dëmtuarës ...., B. P, me datën 19.03.2019, publikisht 

morri dhe shpalli këtë 

 

 

              A K T G J Y K I M  

 

 Ndaj të akuzuarit: 

 

I.A, nga babai R. dhe nëna A. e lindur L., i lindur me datë ...., në ..., rruga “...” nr...., ka 

të kryer shkollën e mesme, pensionsit, i martuar, baba i ... fëmijëve, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

 Konform nenit 363 par.1 pika 1.1. të KPP-ës,  

 

 

      REFUZOHET AKUZA 

 

Se prej datës së pavërtetuar e deri me datën 12.10.2016, në orë të pavërtetuar, në ..., në 

rrugën “....”, në lokal, merr, përdor duke u furnizuar përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit 

shpërndarës pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, në atë mënyrë që shfrytëzon energjinë 

elektrike në mënyrë direkte përmes kabllit, duke anashkaluar njësorin elektrik, ashtu që bënë 

shfrytëzimin e pa autorizuar të energjisë elektrike, me ç’ rast të dëmtuarës ... Divizioni i rrjetit 

Distrikti në ..., i shkakton dëm material në vlerë të energjisë së shpenzuar,  

 

 Kësodore kishte për të kryer veprën penale vjedhja e shërbimeve komunale nga 

neni 320 të KP-ës.  
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 Për shkak se prokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, është tërhequr nga akuza. 

  

 

 Shpenzimet e procedurës penale bien në barë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.  

 

                                                      A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, ka parashtruar aktakuzën PP.nr.3427-2/2016 të datës 

31.03.2017, kundër të akuzuarit I.A, nga ...., për shkak të veprës penale vjedhja e shërbimeve 

komunale nga neni 320 të KP-ës, 

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 19.03.2019 prokurori i shtetit Sahide Sefa, deklaron: 

duke u bazuar në deklaratat e dëshmitarëve gjatë shqyrtimeve dhe ate  A.G dhe D.G, të cilët 

kanë deklaruar se nga viti 2015 e kanë shfrytëzuar lokalin , fillimisht dëshmitari D.G , e më pas 

dëshmitari A.G, si dhe nga provat tjera të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, nuk është 

vërtetuar me asnjë provë se këtu i pandehuri I.A , të ketë kryer veprën penale vjedhja e 

shërbimeve komunale nga neni 320 të KP. Andaj nga kjo bazë tërhiqemi nga akuza 

PP.nr.3427-2/2016 të datës 31.03.2016 

 

Meqenëse Prokuroria Themelore në Prizren është tërhequr nga aktakuza për veprën 

penale e cila i vihet në barrë këtu të akuzuarit dhe ate vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 

320 të KP-ës, e që është objekt i aktakuzës, andaj gjykata konform nenit 363 par.1 pika 1.1. ka 

vendosur si në shqiptim të aktakuzës.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim të nenit 450 

dhe 451 të KPP. 

 

Nga të cekurat më lart u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.716/2017 të datës 19.03.2019 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari  

Nexhla Vebiq                                                                                                         Luan Berisha 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 3 ditësh Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate.  

 


