
 

REPUBLIKA E KOSOVËS  

 

 

P.nr.49/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË GLLOGOC,Departamenti i Përgjithshëm-gjyqtari i vetëm gjykues 

Shefqet Baleci, me pjesëmarrjen e procesmbajtëses Elheme Kastrati, në çështjen penale kundër të pandehurit T.Q. 

nga G.1, rruga “H.B.” nr...., Komuna e G, për vepër penale Vjedhja e shërbimeve komunale,të parashikuar nga neni 

320 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)-Kodii vjetër Nr.04/L-082  Penal  i  Republikës së Kosovës, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamentit të Përgjithshëm PP.II.nr.5736/2018, 

datë.28.01.2019,e pas ricilësimit të bërë ligjor nga gjykata për vepër penale Vjedhja e shërbimeve, të parashikuar 

nga neni 314 par.6. lidhur me par.1. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)-Kodi i ri Nr.06/L-074 Penal i 

Republikës së Kosovës, i shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës  / Nr. 2 / 14 Janar 2019, Prishtinë, i 

cili ka hyrë në fuqi me datën.14 Prill 2019,  në shqyrtimin  gjyqësorë publik, të mbajtur me datë 20.05.2019, në 

prani të Prokurorit të Shtetit Dren Paca, përfaqësuesit të dëmtuarës sipas autorizimit M.B. dhe të pandehurit, me 

datë.20.05.2019, mori dhe publikisht shpalli si dhe përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

                 NDAJ TË PANDEHURIT: T.Q., i biri i M. dhe i D., mbiemri i saj i vajzërisë K., i lindur me dt.... në G.1, 

Komuna e G.2, ku edhe tani e ka vendbanimin rruga “H.B.” nr...., me numër personal të letërnjoftimit ..., ka të 

kryer Fakultetin FSHMN-Drejtimi i Biologjisë, imartuar, baba i ...fëmijve, pensionist, i gjendjës të dobtë ekonomike, 

Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i pagjykuar, ndaj tij nuk zhvillohet një procedurë tjetër për 

vepër penale. 

 

 

Në bazë të nenit 363 par.1. nënpar.1.1. të KPP-së. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


 

REFUZOHET AKTAKUZA 

 

SE: me datën.22.08.2018, në G.1, në rrugën “S.”, në lokalin e tij, i pandehuri T.Q., me qëllim të përfitimit të 

pasurisë në mënyrë të kundërligjshme, ka manipuluar me njehsorin elektrik me nr.11733942, në atë mënyrë që i 

njëjti ka shpuar një vrimë në të, përmes së cilës është penguar puna e diskut dhe është pamundësuar regjistrimi i 

saktë i energjisë elektrike, me çka të dëmtuarës i ka shkaktuat dëm material në vlerë prej 517.75 €,- 

-me këtë kishte për të kryer veprën penale Vjedhja e shërbimeve , të parashikuar nga neni 314 par.6. lidhur me 

par.1. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)-Kodi i ri Nr.06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës, i 

shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës  / Nr. 2 / 14 Janar 2019, Prishtinë, i cili ka hyrë në fuqi me 

datën.14 Prill 2019.    

 

Pasi që Prokurori i Shtetit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë–Departamenti i Përgjithshëm Dren Paca në 

shqyrtimin gjyqësorë është tërhequr nga aktakuza. 

 

Shpenzimet e procedurës penale paguhen nga mjetët buxhetore.  

     E dëmtuara KEDS Distrikti në Prishtinë, për realizmin e kërkesës pasuroro juridike,lidhur me kompenzimin e 

dëmit të shkaktuar me këtë vepër penale udhëzohet në kontest civil. 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti i Pergjithshëm,me aktakuzën PP.II.nr.5736/2018, datë.28.01.2019, ka 

akuzuartë pandehurin për vepër penale Vjedhja e shërbimeve komunale,të parashikuar nga neni 320 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK)-Kodii vjetër Nr.04/L-082  Penal  i  Republikës së Kosovë. 

                   Sipas nenit 3 par.1. të KPRK-së-Kodi i ri, përcaktohet se: “ndaj kryesit zbatohet ligji qe ka qenë në fuqi në 

kohën e kryerjës së veprës penale”, ku për veprën penale Vjedhja e shërbimeve komunale, të parashikuar nga neni 320 

të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)-Kodi i vjetër Nr.04/L-082 Penal  i  Republikës së Kosovës, është i 

paraparë dënimi me gjobë dhe me burgë deri në 3 (tre) vite, gjykata duke u bazuar në nenin 3. par.2. të KPRK-së-Kodi i 

Ri, përcaktohet se: ”në rast se ligji në fuqi ndryshon para shqiptimit të vendimit të formës së prerë, ateherë ndaj kryesit 

zbatohet ligji që është me i favorshëm”, kjo gjykate ka bërë ricilësimin ligjor të veprës penale Vjedhja e shërbimeve 

komunale, të parashikuar nga neni 320 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)-Kodi i vjetër Nr.04/L-082  Penal  

i  Republikës së Kosovës, në veprën penale Vjedhja e shërbimeve, të parashikuar nga neni 314 par.6. lidhur me par.1. të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)-Kodi i ri Nr.06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës, i shpallur në Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Kosovës  / Nr. 2 / 14 Janar 2019, Prishtinë, i cili ka hyrë në fuqi me datën.14 Prill 2019, ku është 

i paraparë dënimi me gjobë ose me burgë deri në 3 (tre) vite, këtë duke u bazuar ne nenin 360 par.2. të KPP-së, ku 

thuhet se: “gjykata nuk detyrohet me propozimet e prokurorit të shtetit lidhur me kualifikimin ligjor të veprës” pasi që 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës (KPRK)-Kodi i ri Nr.06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës, i shpallur në Gazetën 



Zyrtare të Republikës së Kosovës  / Nr. 2 / 14 Janar 2019, Prishtinë, i cili ka hyrë në fuqi me datën.14 Prill 2019, për këtë 

vepër penale është më i favorshëm për kryesin.  

Gjykata kishte caktuar shqyrtimin gjyqësorë me dt.03.05.2019,ku ka ftuar Prokurorin e Shtetit të Prokurorisë 

Themelore në Prishtië-Departamenti i PergjithshëmNebahate Salihu, përfaqësuesin e të dëmtuarës A.M.,  të 

pandehurin dhe dëshmitarët S.G. dhe N.Q., të cilët i janë përgjegjur ftesës të gjykatës dhe janë paraqitur në shqyrtim 

gjyqësor.Ndërsa në shqyrtim nuk është paraqitur dëshmitari N.B., edhe pse ka qenë i ftuar në mënyrë të rregulltë dhe 

mosardhjën nuk e ka arsyetuar. 

              Në fillim të shqyrtimit gjyqësor,gjyqtari e ka udhëzuar të pandehurin për të drejtat e tija,ashtu siq e parashehë 

neni 323 të KPP-së.I pandehuri ka deklaruar se i ka kuptuar udhëzimet për të drejtat e tija. 

Shqyrtimi gjyqësor ka filluar me leximin e aktakuzës nga Prokurori i Shtetit, ashtu siq e parashehë neni 324 të KPP-

së.Në bazë të nenit 325 të KPP-së,pasi që gjyqtari është bindur se i pandehuri e kupton aktakuzën,të pandehurit ia ka 

dhënë mundësinë që të pranojë ose të mos e pranoj fajësinë. 

             Në bazë të nenit 326 par.1. të KPP-së,i pandehuri ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë.Pasi që i pandehuri nuk 

e ka pranuar fajësinë, shqëyrtimi ka vazhduar me fjalën hyrëse.Pas dhënjës së fjalës hyrëse nga palët, shqyrtimi ka 

vazhduar me ndëgjimin e dëshmitarëveSami Grajqevci dhe Naim Qela.Dhe pas ndëgjimit të këtyre dëshmitarëve, me 

propozimin e Prokurorit të Shtetit, gjykaat  ka marr aktvendim, me të cilin është miratuar propozimi i Prokurorit që të 

ftohen dhe të ndëgjohen dëshmitarët N.B. dhe V.P.. Dhe shqyrtimi gjyqësorë është shtyer për dt.20.05.2019.Për 

dëshmitarin Nazmi Binaku, gjykata për sigurimin e pranisë së tij kishte lëshuar urdhëresë. 

               Në shqyrtimin e caktuar shqyrtimin gjyqësorëpër dt.20.05.2019, ishin të pranishëmProkurori i Shtetit të 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i PergjithshëmDren Paca, përfaqësuesi i të dëmtuarës M.B. dhe 

dëshmitarët V.P. dhe N.B., të cilët i janë përgjegjur ftesës të gjykatës dhe janë paraqitur në shqyrtim gjyqësor. 

               Pas ndëgjimit të dëshmitarëve V.P. dhe N.B., Prokurori i Shtetit Dren Paca deklaroi: duke u bazuar në dëshminë 

e dëshmitarit N.B., në kontratën e lidhur në mes të KS “S.2’ dhe të pandehurit T.Q., si pronar i lokalit, i cili gjendet në 

rrugën “S.1”, aty ku është marrë njehsori në fjalë, si dhe bazuar në nenin 5 pika.5.2. të Kontratës në fjalë, heqim dorë 

nga ndjekja penale  ndaj të pandehurit, me arsyetimin se nuk është provuar që i njëjti me datë.22.08.2018, sikurse 

është përshkruar në dispozitiv të aktakuzës, që të kishte shfrytëzuar lokalin në fjalë apo njehsorin, i cili është 

konstatuar se ishte i shpuar, por sikurse u tha nga vet dëshmitari, njehsori në fjalë kishte qenë në shfrytëzim nga 

dëshmitari N.B., si menagjer dhe shfrytëzues i lokalit, pronë e të pandehurit T.Q..Mbi këtë bazë heqim dorë nga ndjekja 

penale ndaj të pandehurit, dhe në të ardhmën do të marrim veprime të nevojshme ndaj shfrytëzuesit të njehsorit 

elektrik në fjalë. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                Pasi që Prokurori i Shtetit është tërhequr nga ndjekja e mëtejme penale-nga aktakuza, gjyqtari ka konstatuart 

se lidhur me këët çështje penale juridike mëtutje nuk kishte çka të procedoi. 

               Nga këto arsyera në bazë të nenit 363 par.1. nënpar.1.1 të KPP-së, pasi që Prokurori i Shtetit i Prokurorisë 

Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, në shqyrtimin gjyqësorë është tërhequr nga aktakuza, gjykata ka 

marrë aktgjykim me të cilin ka refuzuar aktakuzën ndaj të pandehurit. 

Vendimin që shpenzimet procedurale të paguhen nga mjetet buxhetore, gjykata e bazoi në nenin 454 par.1. të 

KPP-së. 

Vendimin që të dëmtuaren KEDS Distrikti në Prishtinë, për realizimin e kërkesës pasuroro juridike për 

kompenzimin e dëmit të shkaktuar me këtë vepër penale, të e udhëzoi në kontest civil, gjykata e merr në bazë të nenit 

463 par.1. të KPP-së.   

Nga e lartetheksuara është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

 

GJYKATA THEMELORE  PRISHTINË-DEGA NË GLLOGOC 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.49/2019, datë:20.05.2019 

Procesmbajtësja                                                          Gj y q t a r i 

Elheme Kastrati                                            Shefqet Baleci 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE:Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit në Prishtinë,  në afat 

prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa  dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në 

kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 

Në bazë të nenit 380 par.2. të KPP-së,ankesa e personit të autorizuar e paraqitur brenda afatit të caktuar si më 

lartë, e pezullon ekzekutimin e aktgjykimit. 



 


