
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE  PEJË 
OSNOVNI SUD PEĆ – BASIC COURT  PEJA 

 

P nr. 146/15 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i përgjithshëm, me gjyqtaren                           

Florije Zatriqi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Bute Noci, në çështjen juridiko penale 

kundër të akuzuarit J. L. nga fshati V, Komuna P, (rruga e R), për shkak se kishte për të kryer 

vepër penale të shpërdorimit nga neni 330 par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Pejë-Departamenti për krime të përgjithshme PP/II-nr.2472/14 të datës 

10.03.2015, pas mbajtës së shqyrtimit gjyqësor me datë 06.02.2017, si dhe të përpiluar me 

datë 06.03.2017 muar këtë: 

 

A K T GJ Y K I M  

 

Kundër të akuzuarit 

 

J. L. i lindur me datë ..  .. .... në P, me vendbanim në rrugën “Gje V K”, kati i II-të, Komuna P, 

i biri i I dhe i nënës R e lindur I, me profesion ...., i gjendjes së ... ekonomike, i identifikuar 

në bazë të letërnjoftimit me nr. personal ......., lëshuar nga MPB, Republika e Kosovës, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Shqipërisë. 

 

Konform nenit 363 par.1 të KPPK-së. 

 

REFUZOHET AKTAKUZA 

 

Për shkak se: 

 

I akuzuari J.L. 

 

 

Gjatë periudhës kohore të viteve .... në P, me qëllim që vetes ti sjellin dobi pasurore në 

mënyrë të kundërligjshme ka përvetësuar pasurinë e besuar pronë e Sindikatës së ....-së në P, 

në atë mënyrë që i pandehuri gjatë ushtrimit të detyrës si kryetar i Sindikatës së ....-së në P 

dhe i autorizuar për menaxhimin e fondit, gjatë periudhës së lartcekur ka bërë shpërdorimin 

e mjeteve të besuara me rastin e shpenzimeve të fondit për aktivitet të ndryshme, me çrast 

duke pasur autorizimin në B E në P ka bërë tërheqjen e mjeteve nga xhirollogaria e 
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sindikatës, ku ka përvetësuar shumën prej 777€ (shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë euro) dhe 

po në ketë vlerë ka dëmtuar .....-në. 

 

-Me çka kishte për të kryer vepër penale të shpërdorimit nga neni 330 par.1 të KPRK-së. 

 

Për shkak të heqjes dorë të përfaqësueses së palës së dëmtuar A. S., përfaqësuese regjionale e 

....-së nga ndjeka penale si dhe të prokurorit të shtetit nga aktakuza në shqyrtim gjyqësorë. 

 

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

 

A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Pejë- Departamenti për krime të përgjithshme ka ngritë aktakuzë 

PP/II-nr.2472/14 të datës 10.03.2015, kundër të akuzuarit J. L nga fshati V, Komuna P, (rruga 

e R), për shkak se kishte për të kryer vepër penale të shpërdorimit nga neni 330 par.1 të 

KPRK-së. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datë 06.02.2017, përfaqësuesja e palës së dëmtuar A. S., 

përfaqësuese regjionale e .....-së në P lidhur me këtë çështje penale ka deklaruar se nuk ka 

nevojë të prolongohet kjo çështje penale dhe tërhiqet nga ndjekja penale ndaj të akuzuarit J. 

L. për shkak të veprës penale shpërdorimi i pasurisë së huaj. 

 

Prokurorja e shtetit ka deklaruar se meqenëse përfaqësuesja e të dëmtuarës sindikata e ....-së 

në P deklaroi se nuk i bashkangjitet ndjekjes penale kundër të akuzuarit J. L për vepër penale 

të shpërdorim i pasurisë së huaj nga neni 330 par.1 të KPRK-së, si prokurore e shtetit nuk 

është e autorizuar të vazhdoi ndjekjen penale në mungesë të një propozimi nga ana e të 

dëmtuarës, duke pasur parasysh se vepra penale në fjalë, gjegjësisht neni 330 par.7 të KPRK-

së, ku ekskluzivisht ligjvënësi ka përcaktuar se për këtë vepër penale ndjekja ndërmerret 

sipas propozimit të palës së dëmtuar, andaj heq dorë nga aktakuza PP/II-nr.2472/14 të datës 

10.03.2015 e ngritur kundër të akuzuarit J. L për vepër penale shpërdorimi i pasurisë së huaj 

nga neni 330 par.1 të KPRK-së. 

 

Kundër të akuzuarit të lartcekur gjykata në kuptim të nenit 363  par. 1 të KPPK-së,  vendosi 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, meqenëse prokurori i shtetit hoqi dorë  nga aktakuza 

PP/II-nr.2472/14 të datës 10.03.2015, dhe nga ndjekja penale ndaj të akuzuarit J. L. 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate konform 

nenit  454 par.1 të KPPK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i përgjithshëm, P.nr.146/15 

 

Sekretarja juridike                                                                         Gj y q t a r j a  

Bute Noci           Florije Zatriqi 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar 

ankesa në afat prej 15 ditësh, nga dita  

e marrjes, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

e nëpërmjet të kësaj gjykate.  

 

 

 

 


