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Numri i lëndës: 2018:046146 

Datë: 06.03.2019 

Numri i dokumentit:     00240336 

P.nr.195/18    

                                                NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË DEGA ISTOG – DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM PENAL, sipas Gjyqtarit të vetëm gjykues Arben Mustafaj, me 

pjesëmarrjen e sekretares juridike Hale Ahmetaj, në lëndën penale kundër të pandehurit L.Z.  

..., i akuzuar për vepër penale “Lidhja e paautorizuar në shërbime ” nga neni 321 të KPRK-së, 

duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë – Departamenti i 

Përgjithshëm, me PP/II.nr.1382/2018, dt.23.08.2018, në seancën publike të shqyrtimit fillestar 

të mbajtur me dt.04.03.2019, në praninë e Prokurorit të Shtetit Lumturije Hoxha, të pandehurit 

L. Z. , Gjykata të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt.06.03.2019 e përpiloje  

këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

Ndaj të pandehurit L.  Z. , i lindur me ... në f.sh ... ku dhe banon K. Istog, i biri i B. dhe nënës 

X. e gjinisë A. i martuar, baba i 3 fëmijëve ka të kryer shkollën mesme, me profesion murator, 

i gjendjes së dobët ekonomike, posedon letërnjoftimin me numër personal: ..., Shqiptar, shtetas 

i Republikës së Kosovës, i  pa dënuar më parë nga ana e gjykatës, gjendet në liri. 

 

Konform nenit 363 par. 1 nen par. 1.1 të KPPRK-së. 

 

REFUZOHET AKTAKUZA  

Gjeja se: 

 

Më parë e deri me dt.12.12.2016, në kohë të pacaktuar, në f.sh ... K. Istog, në shtëpinë e tij, pa 

autorizim të furnizuesit është lidhur në rrjetin elektrik, në atë mënyrë që, i pandehuri më datën 

e cekur më lartë nga ana e komisionit të autorizuar të “‘K...’”-it është hasur në shtëpi pa 

njehsor  i lidhur drejtpërdrejt në rrjetin elektrik, ashtu që në mënyrë të paautorizuar ka 

shpenzuar energjinë elektrike me aparatet e cekura si në procesverbalin nr. 2374085, më ç’rast 

të dëmtuarës  ‘K...’, i ka shkaktuar dëme materiale në shumë prej 178.83 Euro, 

 

- me çka  kishte për të kryer vepër penale “Lidhje e paautorizuar në shërbime ” nga neni 

321 të KPRK-së. 

Për shkak të heqjes dorë të Prokurorit të Shtetit  nga Aktakuza. 
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Shpenzimet e procedurës penale i ngarkohen mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

                                                          A r s y e t i m 

 

Prokuroria  Themelore në Pejë – Departamenti i përgjithshëm, pranë kësaj Gjykate ka ngritë  

aktakuzën, më PP/II. nr.1382/18 të dt.23.08.2018, ndaj të pandehurit L. Z.  nga f.sh. ...  K. 

Istog, duke u akuzuar për  vepër penale  të “Lidhje e paautorizuar në shërbime ” nga neni 321 
të KPRK-së. 
 

Gjykata ka mbajtur shqyrtimin fillestar me datë 04.03.2019 në praninë e palëve të Prokurores 

së Shtetit Lumturije Hoxha dhe të pandehurit L.  Z. .   

 

Prokurori i Shtetit para leximit te aktakuzës deklaroj se me qenë se i pandehuri ne gjykatë ka 

deponuar një fletëpagesë ne emër te rikthimit te humbjeve me numër DPE 9057636 te dt. 

04.03.2019 qe e dorëzoj sot vërej se i njëjti para fillimit te shqyrtimit fillestar ka bere pagesën e 

borxhit lëndor prej 178.83 euro, prandaj ky veprim i te akuzuarit  paraqet kompensimin e demit 

te dëmtuarës, e po ashtu pendim për veprën penale te kryer, prandaj duke u gjetur pranë këtyre 

rrethanave e duke marr vendim ne kuptim te nenit 231 te KPPRK-së, si prokuror i shtetit 

tërhiqem nga ndjekja  penale ndaj këtu te akuzuari L.  Z.  , i akuzuar  për vepër penale nga neni 

321 te KPRK-së, sipas aktakuzës me numër PP/II.nr. 1382/2018, dt.23.08.2018 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 454 par.1të 

KPPRK-së. 

 

Duke pas parasysh se prokurori i shtetit ka heq dorë nga aktakuza në fjalën e tij, gjykata duke 

vepruar ne kuptim te nenit 363 par. 1 nën par. 1.1 të KPPRK-se, ka vendos sikur në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA ISTOG,  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.195/18 më datë 04.03.2019. 

 

 

Sekretarja Juridike       Gjyqtari Gjykues  

_________________                ___________________ 

 Hale Ahmetaj         Arben Mustafaj 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër  këtij  aktgjykimi  lejohet  ankesa 

në  afat  prej  l5  ditësh, nga dita e marrjes 

së të njëjtit. Ankesa i dërgohet Gjykatës se  

Apelit në Prishtinë e përmes kësaj gjykate. 

 

 

 


