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Numri i lëndës: 2022:193390 

Datë: 09.12.2022 

Numri i dokumentit:     03735394 

 

P.nr.168/2022 

- GJYKATA THEMELORE NË MITROVICЁ-DEGA NË SKENDERAJ, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Penal, me gjyqtarin e vetëm gjykues Fatos Sejdijaj dhe 

bashkëpunëtoren profesionale Sandra Fazliu, duke vendosur nё çështjen penale ndaj tё 

akuzuarit M. H. nga fshati ...-Komuna Skenderaj, për shkak të veprës penale-Vjedhja e 

shërbimeve nga neni 314 par.1 tё Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 

(tutje:KPRK), i akuzuar sipas aktakuzës sё Prokurorisë Themelore nё Mitrovicë-

Departamenti i Përgjithshëm PP-II.nr.1768/2022, tё datës 07.09.2022 (2022:0060981), 

plotësuar me datë 19.10.2022 jashtë seancës, duke vendosur sipas kërkesës-thirrjes së 

Gjykatës për plotësimin-korrigjimin e Aktakuzës PP-II.nr.1768/2022, tё datës 07.09.2022 e në 

mbështetje të nenit 442 par. 4 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (tutje: 

KPP), me datë 09.12.2022, nxjerrë këtë :  

A K T V E N D I M 
 

I.- HUDHET Aktakuza e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë-Departamenti i Përgjithshëm 

PP-II.nr.1768/2022 e datës 07.09.2022, kundër të pandehurit M. H. nga fshati ...e-Komuna 

Skenderaj, i lindur me datë ..., me numër personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, për veprën penale-Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.1 të KPRK-së, për shkak 

të mos PLOTËSIMIT-KORRIGJIMIT të Aktakuzës PP-II.nr.1768/2022, tё datës 07.09.2022 

nga ana e Prokurorit të Shtetit, sipas vërejtjeve të dhëna nga gjykata. 

II.- Shpenzimet e procedurës penale, mbulohen nga mjetet buxhetore të kësaj Gjykate. 

III.- Pala e dëmtuar Kompania Rajonale Ujësjellësi në Mitrovicë, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 
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A r s y e t i m 

- Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti i Përgjithshëm me datë 20.09.2022 në këtë 

gjykatë ka parashtruar Aktakuzën PP-II.nr.1768/2022 tё datës 07.09.2022, kundër të 

pandehurit M. H. nga fshati ... -Komuna Skenderaj, për shkak të veprës penale-Vjedhja e 

shërbimeve nga neni 314 par. 1 tё KPRK-së dhe në bazë të nenit 493 par.1 dhe 2 të KPP-së, ka 

kërkuar nga gjykata që të pandehurit t’i shqiptoj urdhrin ndëshkimor-dënim me gjobë pa e 

mbajtur shqyrtimin gjyqësor, me arsyetimin se janë siguruar prova të besueshme se i njëjti 

ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

- Gjykata me rastin e shqyrtimit paraprak tё aktakuzës ka gjetur se, Prokuroria e Shtetit nuk 

i është përmbajtur dispozitës ligjore nga neni 241 par.1 lidhur me nenin 151 par.1 të Kodit të 

Procedurës Penale (KPP), për faktin se nuk ka zhvilluar asnjë hetim penal në raport me të 

pandehurin si dhe nuk i është dhënë mundësia fare të pandehurit që të deklarohet në 

procedurën penale përpara se të ngritet aktakuza apo të paktën që të njëjtit t’i jepet mundësia 

që të përgjigjet me shkrim.  Po ashtu, gjykata ka gjetur se prokuroria e shtetit ka ngritur 

aktakuzën në këtë gjykatë pa respektuar dhe dispozitën ligjore të nenit 48 të KPP-së, për 

faktin se Kallëzimi penal i Kompanisë Rajonale Ujësjellësi në Mitrovicë Nr... i datës 

29.08.2022, së bashku me Procesverbalin e vendit të ngjarjes Nr.Serik... të datës 25.07.2022 të 

zyrtarëve të (KRU), të njëjtat vetëm janë përcjellur në gjykatë pa u analizuar në mënyrë të 

qartë dhe të saktë se, ky i pandehur dyshohet të ketë kryer veprën penale për të cilën 

akuzohet, njëheritë procesverbalin e sipërtheksuar të vendit të ngjarjes të cilin gjykata 

vlerëson se do të duhej të cilësohej si provë thelbësisht e mbështetshme për të vërtetuar 

dyshimin e bazuar mirë me rastin e ngritjes së aktakuzës nga Prokuroria e shtetit, i njëjti 

ka qenë i mangët dhe i pa qartë si në kuptimin e përmbajtjes së të dhënave personale por dhe 

të detajeve tjera përcjellëse, sepse nuk përmbante datën dhe vendin e lindjes si dhe numrin 

personal të të pandehurit, pastaj se kontrolla a ishte bërë në prezencë të tij (të pandehurit), 

nënshkrimi apo arsyeja e refuzimit të nënshkrimit të procesverbalit, dhe të dhënat tjera 

përshkruar si në procesverbalin bazë ashtu që, të identifikohej në mënyrë të saktë e pa 

asnjë medyshje i pandehuri ndaj të cilit është ngritur aktakuza. 

- Andaj, me qëllim që të veprohet më tutje, gjykata me datë 10.10.2022, duke u bazuar në 

nenin 442 par. 4 të KPP-së, ka kërkuar nga Prokuroria e Shtetit plotësimin-korrigjimin e 

aktakuzës, në afat gjyqësor prej dhjetë (10) ditëve, duke e njoftuar me pasojat e 

mosveprimit në drejtim të plotësimit, të cilën parashtresë në bazë të fletëdërgesës për 

dorëzim personal të gjykatës konstatohet se prokuroria e ka pranuar me datë 11.10.2022.  

- Me datë 19.10.2022 Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti i Përgjithshëm me 

parashtresën me shkrim PP.nr.1768/2022 datë 19.10.2022, ka njoftuar gjykatën se ka 

autorizuar Policinë e Kosovës-Stacioni Policor në Skenderaj që ta dëgjojë-marrë në pyetje të 
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pandehurin M. H., ashtu që i ka bashkangjitur Procesverbalin e tij të marrjes në pyetje 

KT.nr.1768/2022 datë 17.10.2022. 

- Në rastin konkret gjykata vlerëson se, Prokuroria e shtetit është përgjigjur brenda afatit të 

përcaktuar nga gjykata, mirëpo parashtresën nuk e ka plotësuar-korrigjuar me të gjitha 

arsyet dhe vërejtjet e dhëna nga gjykata, dhe atë sa i përket Procesverbalit të vendit të 

ngjarjes Nr. Serik..., të datës 25.07.2022 përpiluar nga zyrtarët e autorizuar të të dëmtuarës 

KRU, për arsye se e njëjta nuk është ndryshuar dhe  plotësuar sipas udhëzimeve të 

sipërtheksuara të gjykatës, pra pa datën dhe vendin e lindjes si dhe numrin personal të të 

pandehurit, se kontrolla a ishte bërë në prezencë të tij (të pandehurit), nënshkrimin apo 

arsyen e refuzimit të nënshkrimit të procesverbalit nga i njëjti, dhe të dhënat tjera 

përshkruar si në procesverbalin bazë. 

- Meqenëse prokuroria e shtetit është përgjigjur brenda afatit të përcaktuar nga gjykata, 

mirëpo parashtresën nuk e ka plotësuar-korrigjuar me të gjitha arsyet dhe vërejtjet e dhëna 

nga gjykata, atëherë gjykata në mbështetje të nenit 442 par.4 të KPP-së, e ka hedhur poshtë 

Aktakuzën PP.II.nr.1768/2022 të datës 07.09.2022, si të pa plotësuar-korrigjuar. 

- Vendimi  mbi shpenzimet e procedurës penale mbështetet në nenin 454 par. 1 të KPP-së. 

- Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike në 

kontest civil, mbështetet në nenin 463 par.3 të KPP-së. 

- Nga sa u tha më lartë, e në mbështetje të nenit  442 par.3, par.4 dhe par.5, e lidhur me nenin 

241 par.1 të KPP-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICЁ-DEGA NË SKENDERAJ 

- Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.168/2022 me datë 09.12.2022. 

                                                                                                                    Gjyqtari i vetëm gjykues, 

                                                                                                                               Fatos Sejdijaj 

                                                                                                                             ________________ 

- KËSHILLË JURIDIKE : Kundër këtij aktvendimi lejohet ankesa dhe mund të ushtrohet  

nga palët e pa kënaqura brenda afatit prej 3 (tre) ditëve, nga dita e pranimit përmes kësaj 

gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 


