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Numri i lëndës: 2019:085309 

Datë: 02.07.2021 

Numri i dokumentit:     01950957 

 

                                                                                                                    P. nr.232/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

    GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm,  
Gjyqtarja Diana Sina, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit 

E. B. nga Gjakova, për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve  nga neni 314 par.6 lidhur 

me par.1 të KPRK-së, sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore-Departamenti i përgjithshëm 

në Gjakovë, PP/II.nr.375/2019 të datës 25.03.2019 në shqyrtimin publik gjyqësor, të mbajtur më 

datën 02.06.2021, në prani të Prokurorit të shtetit Kastriot Memaj, të akuzuarit, përfaqësuesit të 

autorizuar të dëmtuarit K. – A. M., me datën 03.06.2021 mori dhe shpalli, ndërsa me 

dt.15.06.2021përpiloi këtë: 

                                                              A K T G J Y K I M 
 

   I akuzuari E. B. nga i ati Xh. dhe e ëma V. e gjinisë F., data e lindjes . . . , në Gjakovës, 

ku edhe tani banon në, rr. ‘. . . . lagja Dardania p.n,  ka të kryer shkollën e mesme, punëtor, i 

martuar, baba i 1 fëmije, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, me numër personal . . . 

 

                                     Bazuar në nenin 364 par. 1 nën par.1.3 të KPPK-së: 

                                                  LIROHET NGA AKTAKUZA 

 

             Kinse:  Nga data e pavërtetuar e gjerë me datë 16.08.2018, në Gjakovë, në rrugën “. . 

.”pn. me qëllim që vetës ti sjell përfitim pasuror, në mënyrë të kundërligjshëm ka shfrytëzuar 

energjinë elektrike në kundërshtim me nenin 61 të Ligjit për energjie elektrike të Kosovës, në 

atë mënyrë që nga shikimi i njehsorit është konstatuar se i pandehuri jashtë njehsorit me 

nr.63894408,ka degëzuar kabllon nëpërmjet ndërpresit 40 A, në masë të njehsorit dhe KPO-së, 

jashtë njehsorit, ku me këtë veprim energjia e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç ‘rast të 

dëmtuarës K. – divizioni Gjakovë, i ka shkaktuar dëme në shumën e përgjithshme prej 10,675.6 

€.  

 

             -me çka do të kishte kryer veprën penale vjedhje e shërbimeve  nga neni 314 par.6 lidhur 

me par.1te KPRK-ës. 

 

              E dëmtuara K. – Divizioni në Gjakovë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, 

udhëzohet në kontest civil. 
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  Shpenzimet e procedurës penale bijën në barrën e mjeteve buxhetore të Gjykatës. 

 

                                                             A r s y e t i m 

 

                   Ecuria e procedurës dhe fjala përfundimtare e palëve. 

 

                Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka ngritur Aktakuzë PP/II.nr.375/2019 të datës 

25.03.2019, kundër të akuzuarit E. B. nga Gjakova, për shkak të veprës penale vjedhje e 

shërbimeve komunale, nga neni 320 par.1 të KPRK-së, me propozimin që pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet në bazë të Ligjit. 

 

               Ne shqyrtimin gjyqësor prokurori i shtetit pasi lexoi aktakuzën beri rikualifikimin e 

veprës penale, nga vepra penale vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320 par.1 te KPRK-ës 

ne veprën penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1te KPRK-ës, komfor 

nenit 3 te KPRK-ës, duke marr parasysh faktin se ne rast se ligji ne fuqi ndryshon para shqyrtimit 

te vendimit te formës se prere atëherë ndaj kryesit te veprës penale zbatohet ligji qe është me i 

favorshëm për te akuzuarin.  

 

             Ne shqyrtimin gjyqësor i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale me te 

cilën akuzohet, prandaj shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar ne administrimin e provave. 

  

              Prokurori i shtetit Kastriot Memaj në fjalën e vetë përfundimtare, deklaron prokuroria 

në këtë çështje penale ka ngritur aktakuzë mbi bazën e provave materiale dhe personale ku në 

këtë çështje penale është mbajtur shqyrtimi gjyqësor dhe administruar të gjitha provat e 

nevojshme me qëllim të konstatimit të drejtë dhe plotë të gjendjes faktike, ku gjatë këtij shqyrtimi 

gjyqësor me dëgjimin e dëshmitarëve D. M., Nd. Dh. dhe L. M. si dhe dëshmitari O. G., të cilët 

ka në qenë prezent me rastin e inspektimit në lokalin e të pandehurit E. B. dhe të njëjtit kanë 

konstatuar në procesverbalin e dt.16.08.2018 me nr.0487550 keqpërdorimin e bërë të energjisë 

elektrike nga ana e këtu të akuzuarit, pasi që i njëjti dhe është shfrytëzues i lokalit si në kohën e 

kryerjes së veprës penale ashtu edhe sot siç deklaroi gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor e shfrytëzon 

me veprimtarin fasfud, dëshmitarët kanë përshkruar gjatë shqyrtimit gjyqësor se si ka ardhur deri 

te keqpërdorimi i energjisë elektrike, ku për të njëjtin kanë përpiluar edhe procesverbal, të cilin 

procesverbal e ka nënshkruar personalisht i akuzuari në të cilën procesverbal nuk është cekur 

asnjë vërejtje, dhe se arsyetimi këtu të akuzuarit se i njëjti e ka nënshkruar procesverbalin veç si 

qiramarrës duke mos ditur për pasojat, nuk mund të qëndroi pasi që vetë i akuzuari ka një 

përgatitje shkollore ku i njëjti është i vetëdijshëm se çfarë po nënshkruan, andaj propozoi 

gjykatës që të ia fal në tërësi besimin deklaratës së dëshmitarëve të dëgjuar në këtë shqyrtim 

gjyqësor, pasi që përputhet me gjendjen faktike të përshkruar në dispozitiv të aktakuzës, gjatë 

këtij shqyrtimi gjyqësor disa fakte nuk janë kontestuese dhe atë fakti se i pandehuri prej muajit 

Shtator të vitit 2017 e shfrytëzon këtë lokal, me rastin e inspektimit nga zyrtarët e K. ka qenë 

gjatë gjithë kohës ashtu siç deklaroi sot, po ashtu çka është shumë relevante rastin e vendosjes 

pohimi i të akuzuarit ka diskrepans në bazë të faturave të energjisë elektrike para konstatimit të 

keqpërdorimit të energjisë elektrike si dhe pas konstatimit të energjisë elektrike, gjegjësisht para 

keqpërdorimit sipas transaksionet të konsumatorit shpenzimet kanë qenë për afërsisht 140 deri 

150 Euro në muaj, ndërsa tani në muajt e fundit të vitit 2018,2019 dhe 2020 vërehet një 

diskrepansë në mes të shpenzimeve para keqpërdorimit dhe pas keqpërdorimit, pasi që pas 

keqpërdorimit ka faturë që arrin shumën deri në 500 euro, andaj pretendimi se i akuzuari nuk ka 

qenë në dijeni për keqpërdorimin nuk duhet të mirret për bazë në rastin e vendosjes lidhur me 

përgjegjësinë penale të të akuzuarit e po ashtu faktin se i njëjti nuk e ka kontrolluar se çka ka pas 

dërrasës siç ai deklaroi, nuk mund ti falët besimi, pasi që në një lokal në sipërfaqe prej 80 metër 
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katror konsideroi se ka mundur të dij se çka ka në atë lokal, andaj propozoi gjykatës që pas 

analizimit të të gjitha provave të administruara në këtë çështje penale të merr aktgjykim me të 

cilën të akuzuarin do ta shpall fajtor dhe të dënoi sipas ligjit.  

 

             E dëmtuara Përfaqësuesi i autorizuar i K.-Distrikti në Gjakovë, A. M.  në fjalën e vetë 

përfundimtare, deklaron, se i bashkëngjitëm fjalës përfundimtare të prokurorit të shtetit, duke 

shtuar se i bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe kërkojmë kompensimin e dëmit e shkaktuar nga 

kjo vepër penale, po ashtu deklaroi se me anë të një parashtrese do ta dorëzoi transaksionin e 

konsumatorit ku shihet se kemi dallime në faturat para dhe pas keqpërdorimit. 

 

              Mbrojtësi i të akuzuarit av.Ergjyment Barballushi në fjalën përfundimtare deklaron, 

fjalën përfundimtare e kam përgatitur me shkrim dhe nga një kopje ju dorëzoi palëve në 

procedurë duke propozuar që kjo fjalë përfundimtare e përgatitur me shkrim të jetë pjesë 

përbërëse e shkresave të lëndës, të cilën do ta lexoi. Para se ta lexoi fjalën përfundimtare shtoi 

se:  pas fjalës përfundimtare të prokurorit u ngrit çështja e rritjes së shpenzimit të energjisë 

elektrike pas kontrollit si në aktakuzë, andaj mendojmë se kjo çështje është irelevante që do të 

vërtetojnë elementet e kësaj vepre penale, rritja e shpenzimit të energjisë ka ardhur për faktin 

sikurse e shpjegoi i akuzuari sidomos gjatë periudhës së dimrit, mirëpo kjo nuk është e vetme 

arsye, arsyeja tjetër është për faktin se shërbimi hoteleri është rritur edhe për dy hapësira, ajo në 

katin e parë dhe të dytë dhe ajo që nga viti 2018, ashtu që puna është shumë më voluminoze 

është rritur shumë më tepër se sa në periudhën e kontrollës, provat e kundërta nuk ofroi pala 

akuzuese dhe pretendimi mbi rritjen e shpenzimit të energjisë kinse pas keqpërdorimit është 

supozim. 

   

               I akuzuari E. B. në fjalën e tij përfundimtare deklaroi se: e mbështesë në tërësi fjalën 

përfundimtare të përgatitur me shkrim nga ana e mbrojtësit av.Ergjyment Barballushi.   

 

            Konstatimet e gjyqtares së vetme gjykuese 

 

          Pas mbajtjes së seancave të shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave si dhe 

vlerësimit  të tyre një nga një dhe në lidhje me provat tjera,  konform nenit 361 të KPP,  gjyqtarja 

e vetme gjykuese konstatoi këtë gjendje faktike:  

 

          - se  nuk  është  vërtetuar  përtej  dyshimit  të  bazuar  mirë  se  i akuzuari E. B. nga 

Gjakova, ka kryer veprën penale vjedhje e shërbimeve  nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 të 

KPRK-së, në mënyrën, kohën dhe vendin e përshkruar si në dispozitv të këtij aktgjykimi. 

 

 Provat e administruara gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor 

               

            Deri te ky konstatim Gjykata ka ardhë pasi ka analizuar të gjitha provat si dëshmitë e 

dëshmitarëve: D. M., O. G., Nd. Dh., dhe L. M., punëtor të autorizuar të K.-it Divizioni në 

Gjakovë, nga deklarata e dëshmitarit L. B. i propozuar nga mbrojtësi i të akuzuarit, si dhe nga 

provat materiale: nga procesverbali me nr.2487550 të dt.16.08.2018 të lëshuar nga K.-Distrikti 

në Gjakovë, nga leximi i kalkulimit RH me numër të rastit 196882 të dt.17.08.2018 i lëshuar nga 

Departamenti për konsumator-sektori i rikthimit të humbjeve në Prishtinë, nga fatura mbi dëmin 

e shkaktuar DGJHP187715 i dt.17.08.2018 të lëshuar nga K. në Gjakovë, nga shikimi i foto 

dokumentacioni që bashkëngjiten në shkresat e lëndës, si dhe provat të prezantuara nga mbrojtja 

në shqyrtimin gjyqësor, si: kontrata mbi qiranë e lidhur në mesë të qiradhënësit A. H. dhe 

qiramarrësit E. B. e lidhur me dt.29.09.2017, procesverbali  me nr.2487561 e lëshuar nga K.-
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distrikti në Gjakovë, me dt.17.08.2018, si dhe foto ku është bërë thyerja e murit ku është 

eliminuar keqpërdorimi të prezantuara nga mbrojtja si dhe shkresave tjera përbërëse të lëndës. 

 

                Deklaratat e dëshmitarëve 

 

              Dëshmitari D. M. gjatë dëshmisë së tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësor me 

dt.30.09.2020,deklaron se: ditën kritike unë së bashku me koleget O. G., Nd. Dh. dhe L. M. sipas 

urdhëresës së koordinatorit tonë kemi shkuar në kontrolle rutinore në lokalin që gjendet në rrugën 

I.Q., aty kur kemi hyrë në lokal fillimisht kemi takuar një punëtor të lokalit dhe e kemi pyetur a 

je pronar ai na ka treguar se është punëtor dhe të njëjtin e kemi njoftuar që ta thirr shfrytëzuesin 

e këtij njehsori, punëtori kur ka zbrit në podrum-kuzhinë për ta thirr shfrytëzuesin na është 

ndërpre rryma elektrike, pastaj ka ardh shfrytëzuesi i njehsorit elektrik së bashku me punëtorin 

që e kemi hasur në fillim dhe na ka thënë se duke e ndezur një dritë është ndërpre rryma, atëherë 

ne kemi bërë kontrollin gjer sa e kemi gjetur ndërpresin 01 dhe 02, aty kemi konstatuar se në 02 

është keqpërdorim i energjisë elektrike respektivisht nuk është bërë regjistrimi i energjisë 

elektrike. Këtë keqpërdorim e kemi verifikua pasi kemi qitur çelësin në 01 e ka bërë matjen e 

energjisë elektrike të objektit, ndërsa në çelësin 02 pajisjet elektrike që kanë qenë në kuzhinë – 

në podrum kanë qenë fare pa matje të energjisë, kur është kthyer ndërpresi në 02 në lokal ka 

pasur rrumë, por nuk është regjistruar përmes njehsorit. Ne kemi bërë regjistrimin e pajisjeve 

elektrike të cilat i ka pasur konsumatori, respektivisht kanë qenë të furnizuar me energjinë 

elektrike me rastin e kthimit të ndërprerësit në 02.Pastaj kam përpiluar procesverbalin mbi 

gjendjen faktike dhe të njëjtën e ka nënshkruar shfrytëzuesi E. B. dhe na ka dhënë lejen e 

njoftimit ku i kam shënuar edhe të dhënat e tij personale. I njëjti gjatë dëshmisë së tij shton se të 

nesërmen kam shkuar përsëri në lokal së bashku me kolegun O. G. edhe kemi eliminuar 

keqpërdorimin ku ka qenë mes KPO dhe njehsorit elektrik, me që rast i kam këputur telat jashtë 

matësit të njehsorit dhe i kam vendosur telat prej KPO në njehsor. Në momentin kur kam 

përpiluar procesverbalin dhe shfrytëzuesi i lokalit më dha letër njoftimit kamë shënuar shënimet 

personale të tij, të njëjtin a kam njoftuat për keqpërdorim të energjisë elektrike të konstatuar në 

proces, ai na  tha se nuk e dij se ku është kyçja, nuk jam në dijeni për këtë keqpërdorim të 

njehsorit elektrik, por do të bisedoi me pronarin e lokalit se ku është kyçja dhe pastaj e nënshkroi 

procesverbalin.  Për këtë arë sy të nesërmen përsëri jemi shkuar në lokalin e tij, për të eliminuar 

keqpërdorimin e energjisë, sepse një ditë më parë nuk kemi mundur që të arrijmë pikën kyçëse, 

e pastaj të nesërmen ne kemi konstatuar se keqpërdorimi është prej KPO në njehsor në një metër 

përafërsisht lartësi nën njëhsor, në bashkëpunim me shfrytëzuesin e kemi thyer murin ku i kemi 

edhe fotot vendin ku e kemi thyer murin ku ka qenë i kyçur keqpërdorimi dhe të nesërmen do të 

thotë e kemi eliminuar keqpërdorimin i rrymës elektrike. 

 

     Dëshmitari O. G. gjatë dëshmisë së tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësor te 

dt.30.09.2020, deklaron se: ditën kritike unë së bashku me koleget D. M., Nd. Dh. dhe L. M. 

sipas urdhëresës kemi shkuar në kontroll të njehsorit elektrik që është objekt i shqyrtimit dhe 

posa kemi hyrë në lokal fillimisht jemi takuar me një punëtor të lokalit, i kemi treguar arsyen e 

shkuarjes, punëtori na ka thënë që të presim pak, ka zbritur poshtë në kuzhinë që ta thirr 

shfrytëzuesin e njehsorit, në momentin kur ai ka zbritur poshtë në kuzhinë, është ndalur rryma 

dhe pastaj ka ardh një person dhe është prezantuar si shfrytëzues i këtij njehsori, së bashku me 

të kemi zbritur poshtë në podrum-kuzhinë për kontroll dhe duke zbritur në shkallë ku ndodhet 

kuzhina kemi vërejtur mbi shkallë një dërrasë e cila e ka mbuluar ndërpresin, kemi dyshuar në 

atë dërrasë, e kemi hequr dhe e kemi vërejtur ndërpresin, respektivisht këtë ndërpres e ka gjetur 

kolegu L. M., në këtë ndërpresë është konstatuar që është keqpërdor rryma sepse ndërpresi është 

gjetur jashtë njehsorit elektrik. Këtë e kemi konstatuar se pasi kemi ndërpre rrymën në njehsor, 

në atë moment pajisjet elektrike që kanë qenë duke u keqpërdorë edhe kur kemi ndalur rrymën 
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në njehsor ato kanë funksionuar dhe për këtë kemi konstatuar se shpenzimi i energjisë elektrike 

të këtyre pajisjeve elektrike nuk është regjistruar në njehsorin elektrik. Pasi kemi konstatuar këtë 

keqpërdorim kemi njoftuar dhe i njëjti na është lutur që a bënë nesër me ardh me e eliminua 

keqpërdorimin, ne i kemi thënë se nesër do të vijim dhe ta eliminojmë keqpërdorimin, të 

nesërmen kur kemi shkuar i njëjti nuk na ka penguar në punën që e kemi bërë. 

 

   Dëshmitari Nd. Dh. gjatë dëshmisë së tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësor te 

dt.10.02.2021,deklaron se pas kontrollës së njehsorit elektrik që është objekt i shqyrtimit, në 

procesverbal kemi konstatuar keqpërdorimin se është një degëzim në mesë të KPO dhe njehsorit, 

që shkon në ndërpresë 0-1 -2. KPO është burim i energjisë që është para njehsorit, në rastin 

konkret ka qenë brenda në mur nën njehsorin elektrik, por unë të nesërmen kur kolegët kanë 

shkuar për të eliminuar këtë keqpërdorim, të cilët kanë thyer murin për të eliminuar 

keqpërdorimin nuk kam qenë. Por ditën kritike kur kemi bërë kontrollin, ndërpresi ka qenë kah 

shkallët e podrumit, përmbi derë të podrumit. Po sa kemi vërejte këtë ndërpresë, e kemi provuar, 

i njëjti ka pas 0-1-2, nuk jam shumë i sigurt por 1 ka qenë në rregull ka matur energjinë elektrike, 

ndërsa 2 nuk e ka matur energjinë elektrike. Gjatë kontrollës kur është ndërpre rryma elektrike 

ne kemi zbritur në podrum e gjatë kontrollimit të podrumit aty kemi kontrolluar të gjitha pajisjet 

elektrike të cilat kanë qenë të lidhura në prizë, atëherë kolegu im L.i e ka gjetur ndërpresin e cila 

ishte e fshehur pas një panorame të vogël, ne këtë ndërpresë e kemi aktivizua në 2 dhe kemi 

shkua te njehsori e kemi aktivizua fidin (ndërpresë mbrojtës) në atë moment kemi konstatuar se 

në podrum ka pasur rrymë. Në podrum nuk ka pas shumë paisje elektrike, por të gjitha ato që i 

kemi gjetur i kemi konstatuar në procesverbal. Nuk mundet me u ndal rryma në gjithë objektin 

kur kemi aktivizuar fidin e njehsorit. Shton se gjatë manipulimit të ndërpresit, fidi i njehsorit ka 

reaguar dhe është ndalur rryma në tërë objektin, pikërisht për këtë arsye ne kemi dyshuar se është 

duke u keqpërdorë rryma, fidi i njehsorit kur ka prishje defekt në rrym ky nuk aktivizohet, mirëpo 

kur manipulohet me ndërpresë 1-2 fidi reagon, aty kemi konstatuar se vetëm pajisjet elektrike në 

podrum kanë qenë duke punuar në të zezë. Edhe pse kemi konstatuar këtë keqpërdorim ne nuk 

dijmë se kush ka manipuluar me rrym elektrike në rastin konkret, të akuzuarin nuk e kamë parë 

duke bërë këtë manipulimin .Kur kemi shkuar në lokal fillimisht kemi takuar një punëtor dhe të 

njëjtin i kemi treguar se jemi punëtor të K. dhe kemi ardh në kontroll të njehsorit elektrik, i njëjti 

është prezantuar si punëtor dhe na ka thënë se tani e thirri shfrytëzuesin e lokalit, kur punëtori 

shkoi për ta thirre shefin, në atë moment është ndalur rryma, por nuk e dijë arsyen pse është ndal 

rryma dhe kush e ka ndal. Ndërpresin e ka gjetur kolegu L. M. i cili nuk është vërejte me sy pasi 

ishte prapa një pikture të vogël. Gjatë kontrollës kur i kemi hequr siguresat KPO rryma është 

ndalur në podrum krejtësisht dhe aty kemi verifikuar që manipulimi është në mes të njehsorit 

dhe KPO. Prandaj kemi thyer murin poshtë njehsorit elektrik për të eliminuar këtë keqpërdorim, 

gjatë kontrrolës muri ka qenë krejtësisht në rregull i lëmuar, ky keqpërdorim ka mundur të 

ndodhë në momentin kur është ndërtuar lokali, sepse nuk kemi vërejtur se muri më parë ka qenë 

i groposur dhe përsëri i ndërtuar. Këtë eliminim e kemi bërë të nesërmen jo ditën kur kemi bërë 

kontrollën, respektivisht e kanë bërë kolegët e mij, kanë shkuar dhe e kanë eliminuar këtë 

keqpërdorim. 

 

                Dëshmitari L. M. gjatë dëshmisë së tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësor te dt. 

10.02.2021, deklaron se gjatë kontrollimit të lokalit të A. H., aty fillimisht kemi takuar një 

punëtor dhe jemi prezantuar se jemi shërbimi i kontrollës, i kemi thënë që ta thirre shefin e vetë, 

ku ndërkohë punëtori gjatë zbritjes në podrum për ta thirrur shefin në atë moment ai duke zbritur 

na është ndalur rryma në lokal, ka ardh shefi këtu E. B., kemi biseduar dhe i kemi treguar se 

duhet të bëhet një kontroll të rrymës, së pari kemi zbritur që të gjithë në podrum për ta bërë 

kontrollimin, kemi bërë kontrollimin e podrumit të çdo prizme që kanë qenë pajisjet, ku ndërkohë 

kemi hasur në një ndërpresë, kamë vërejtë një pikturë mbi derë të podrumit dhe kur kam ngritur 
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pikturën kam vërejtur ndërpresin, kur e kemi bërë verifikimin e atij ndërpresi se për çka është 

vendosur aty, kemi konstatuar se nëpërmjet këtij ndërpresi ka keqpërdorur pajisjet elektrike siç 

janë të cekura në procesverbal ku nuk është regjistruar shpenzimi i energjisë elektrike. Të gjitha 

këto paisje elektrike që i kemi hasë në podrum i kemi shënuar në procesverbal, të gjitha këto 

kanë qenë të kyçura në prizmë por nuk kemi bërë identifikim individual se a janë në funksion. 

Unë fillimisht e kam vërejte këtë ndërpresë, pastaj kam lajmëruar koleget dhe shfrytëzuesin e 

lokalit, dhe i kemi treguar se nëpërmes këtij ndërpresi keqpërdoret rryma elektrike në podrum. 

Po sa i tregova shfrytëzuesit të lokalit ai më tha se këtë lokal e kam marr me qira dhe nuk është 

lokali im, nuk e dij se si ka ardh deri te ky keqpërdorim. Keqpërdorimi është konstatuar se ka 

qenë në mur nën njehsorit elektrik, i njëjti nuk është eliminua atë ditë, por më duket se të 

nesërmen kanë shkuar koleget tjerë dhe e kanë eliminuar këtë keqpërdorim, por gjatë kontrollës 

muri nën njehsorit elektrik, ka qenë i lëmuar, nuk ka qenë i rinovuar. Kur unë fillimisht kam 

gjete këtë ndërpresë nuk më kujtohet se ndërpresi në cilin numër ka qenë, si dhe veni ku ka qenë 

ky ndërpresë muri ka qenë i lëmuar i fasaduar pa ndërhyrje. Fillimisht kemi hyrë në lokal, kemi 

qenë duke pritur shfrytëzuesin e lokalit, në atë moment është ndërprerë rryma dhe na ka thënë 

shfrytëzuesi se kam një defekt në lokal ku po ma qetë fidi në njehsor, i njëjti na ka dërguar te 

vendi se ku është defekti, por sipas nesh ai defekt nuk është shkaktuar i ndërprerjes së rrymës. 

Te konsumatori ku është gjetur ndërpresin është bërë prova në prezencë të shfrytëzuesit ku 

nëpërmes këtij ndërpresi është shfrytëzuar energjia e cila nuk është regjistruar në njehsorë, 

prandaj kur e kemi qitë ndërpresin në 2 apo 1 është ndalur rryma vetëm në podrum, ne përsëri 

kemi shkuar te njehsori kemi vërejt se ka ra fidi, këtë e kemi demonstruar në prezencë të 

shfrytëzuesit sepse ka qenë qiraxhi dhe për këtë arsye ia kemi demonstruar, por nuk jam në dijeni 

se kush ka manipuluar me këtë ndërpresë dhe nuk e dijë kohën se kur është vendosur ky 

ndërpresë në lokal me të cilën është keqpërdor rryma elektrike. 

     

          Dëshmitari L. B., gjatë dëshmisë së tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësor te dt.30.09.2020, 

deklaron se: që nga fillimi kur ka startuar në punë E.u, unë kam punuar te ai do të thotë që nga 

viti 2017.Prej momentit që ka marr me qira këtë lokal E.u, nuk kemi rinovuar asgjë në lokal, 

sepse pronari i mëparshëm me të njëjtën veprimtari është marr dhe ne kemi vazhduar punën ashtu 

si e kemi gjetur lokalin, por kemi blerë vetëm disa karrika të reja. Aparatura për përgatitjen e 

ushqimit gjendet në bodrum të lokalit, ne nuk kemi blerë aparaturë të re, por kemi startuar punën 

me të njëjtat pajisje elektrike që përgatitet ushqimi, siç thash edhe më lartë se ish pronari me të 

njëjtën veprimtari është marr. Ditën kritike kur kanë ardh punëtorët e K.-it, për kontroll në lokal, 

fillimisht janë takuar me mua, dhe më kanë pyetur se a je ti shefi unë i kam thënë se është E.u i 

cili në atë moment ka qenë në bodrum të lokalit. Në momentin kur punëtorët e K.-it kanë hyrë 

në lokal ka pasur rrym, të njëjtit kanë filluar të kontrollojnë njehsorin e unë kam shkuar me e 

thirr E.un, në atë moment është ndalur rryma, në momentin kur E.u ka qenë duke e ngjitur në 

shkallët nga bodrumi lartë, por rryma është ndalur nga punëtorët të K.-it, të cilën e kanë testuar 

njehsorin. Njehsori elektrik gjendet në hyrje të  lokalit në anën e majtë dy tri metra larg nga hyrja 

e lokalit, por ndërpresin që kanë gjetur punëtorët, për herë të parë e kam parë atë ndërpresë, këtë 

e kanë gjetur kur punëtorët e K. kanë larguar një dërrasë zbukuruese dhe mbrapa dërrasës kishte 

qenë ky ndërpresë, unë dhe E.u jemi habitur kur kemi vërejt se një lokal qenka një ndërpresë. 

Unë kam qenë në dijeni se ekziston një ndërpresë tjetër në oborrin e Universitetit që gjendet 

shumë afër lokalit tonë dhe ai ndërpresë shërben me e ndërpre rrymën kur pronarët e lokaleve 

nuk lejojnë që të iu ndërprehet rryma për arsyet e ndryshme. Jam shumë i bindur se punëtoret e 

K. e kanë ndërpre rrymën ata e kanë ndërpre rrymën, se në momentin kur unë jam kthyer me e 

thirre E.un është ndërpre rryma e ata që të katërtit kanë qenë te njehsori elektrik duke testuar 

njehsorin elektrik. Jam në dijeni se çka kanë konstatuar punëtorët e K.-it gjatë kontrollës në lokal. 

Por të njëjtit atë ditë nuk kanë eliminuar keqpërdorimin, të nesërmen kanë ardh përsëri dy prej 

tyre për të eliminuar keqpërdorimin që kanë konstatuar se ndodhej brenda në mur, poshtë 
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njehsorit te cilët kanë thyer murin afër njehsorit dhe aty kanë vërejtur keqpërdorimin dhe e kanë 

eliminuar, arsyeja pse kanë ardhë të nesërmen është se E.i nuk ka dijtë me ju sqaruar se ku 

ndodhet ky keqpërdorim në mur dhe nuk ka ditur se pikërisht brenda në mur janë kabllot e 

degëzuara ku është keqpërdorë shpenzimi i energjisë elektrike. 

 

             Provat materiale 

 

              Nga procesverbali me numër me nr.2487550 të dt.16.08.2018 të lëshuar nga K.-Distrikti 

në Gjakovë, Gjykata ka vërtetuar se lokali ishte në emër të A. H., punëtorët e autorizuar te K.-it 

kane konstatuar gjendjen faktike, se njehsori elektrik me nr.63894408 gjatë kontrollës bllombat 

distribuove dhe hyrjet dhe daljet kanë qenë në rregull, por është degëzuar në mes KPO-së dhe 

njehsorit me një kabëll është lidh në një ndërpresë jashtë matjes së njehsorit tu keqpërdor rryma, 

si dhe janë cekë pajiset elektrike që kanë qenë në lokal, që shpenzimi i rrymës elektrike të këtyre 

pajisjeve nuk është regjistruar, si dhe ky keqpërdorim nuk është eliminuar atë ditë. 

 

             Nga kalkulimit RH me numër të rastit 196882 të dt.17.08.2018 i lëshuar nga 

Departamenti për konsumator-sektori i rikthimit të humbjeve në Prishtinë, Gjykata ka vërtetuar 

se është bërë kalkulimi i rikthimit të humbjeve, është bërë kalkulimi dhe faturimi i shpenzimeve 

të pa autorizuara. 

 

            Nga fatura në emër të A. H., mbi dëmin e shkaktuar DGJHP187715 i dt.17.08.2018 të 

lëshuar nga K. në Gjakovë, Gjykata ka vërtetuar se është bere faturimi i rikthimeve te humbjes, 

i shpenzimit te energjisë elektrike te paautorizuar. 

 

            Nga foto dokumentacioni që bashkëngjiten në shkresat e lëndës Gjykata ka vërtetuar 

degëzimin e kabllos elektrike si dhe ndërpresi që është hasur në lokal. 

 

             Nga kontrata mbi qiranë e lidhur në mesë të qiradhënësit A. H. dhe qiramarrësit E. B. e 

lidhur me dt.29.09.2017, Gjykata ka vërtetuar se është lidhë një kontratë në mes poseduesit të 

lokali A. H. si qiradhënës dhe qiramarrësit E. B. për shfrytëzimin me qira të lokalit që gjendet 

në Gjakovë. 

 

              Nga procesverbali  me nr.2487561 e lëshuar nga K.-distrikti në Gjakovë, me 

dt.17.08.2018, Gjykata ka vërtetuar se punëtorët e autorizuar të K.-it, kanë eliminuar këtë 

keqpërdorim në lokalin e A. H. që gjendet në rr.”. . .” 

 

               Nga foto që është prezantuar nga mbrojtja Gjykata ka konstatuar se ku është bërë 

thyerja e murit ku është eliminuar keqpërdorimi. 

 

               Mbrojtja e të akuzuarit  

 

             I akuzuari E. B. në mbrojtjen e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar: kur punëtorët 

e autorizuar të K. kanë hyrë në lokal në atë moment unë kam qenë në podrum të lokalit ku i kam 

pajisjet elektrike të kuzhinës ku kam qenë duke punuar në kuzhinë, ka ardh punëtori që punon 

në lokalin tim, L. B. dhe më ka thënë se po të kërkojnë disa punëtor të K. lartë, unë menjëherë 

jam ngjitë shkallëve dhe kam shkuar në katin përdhes, në atë moment rryma është ndalur, ata 

kanë vazhduar kontroll ën në lokal, unë vazhdimisht kam qenë në përcjellën e tyre, kam 

bashkëpunuar me ta, pas 20 minutave kontroll të njëjtit kanë gjetur një ndërpresë mbi shkallë të 

mbuluar me një dërrasë dhe më kanë thënë se nga këtu bëhet keqpërdorimi, më kanë thënë se 

kush është pronari i lokalit e kam njoftuar se pronari i lokalit është A. H., ndërsa si shfrytëzues i 
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lokalit jam unë me të cilin kam lidhë edhe kontratë për shfrytëzimin e lokalit me qira, të njëjtit 

më kanë thënë se është keqpërdorimi diku në mur, unë nuk e kam ditur ku është keqpërdorim, 

jam habit kur ata më kanë thënë se është duke u keqpërdorur rryma, prandaj ju kam thënë se nuk 

e dij ku është keqpërdorimi brenda në mur, nuk kam dijt vendin se ku duhet më u thye muri, dhe 

më kanë thënë pyete pronarin se ku është keqpërdorimi, më kanë lënë afat 24 orë, që unë ti njoftoi 

ku është ky keqpërdorim për të cilën nuk kam pasur njohuri. Kam biseduar me pronarin e lokalit 

A. H. dhe e kam njoftuar se kanë ardhur kontrolla e K. e kanë gjete keqpërdorimin dhe i njëjti 

më ka thënë se asnjëherë nuk e kam shfrytëzuar për nevoja personale këtë lokal dhe nuk kam 

pasur nevojë që të bëjë këtë keqpërdorim. Të nesërmen e kam thirr punëtorin e K.-it, D. M. dhe 

i kam thënë se edhe pronari nuk e din vendin ku është keqpërdorimi, shton se para meje ka qenë 

shfrytëzuesi i lokalit A. P. i cili është marr me të njëjtën veprimtari e ka shfrytëzuar këtë lokal 

afro 3-4 vite. Të nesërmen kanë ardhur punëtorët e K. e kanë thyer murin nën njehsorin elektrik, 

aty kanë gjete keqpërdorimin dhe e kanë eliminuar atë keqpërdorim. Vendin ku e kanë gjetur 

keqpërdorimin, brenda në mur, aty muri ka qenë i lëmuar si i gjithë sipërfaqja e murit të lokalit, 

nuk ka pasur ndërhyrje, këtë e kanë dëshmuar edhe punëtorët e K.-it, kur i keni dëgjuar si 

dëshmitar. Punëtorët e K.-it kur kanë bërë kontrollin e pajisjeve elektrike në lokal, nuk kanë qenë 

të gjitha në funksion, ka pasur edhe pajisje elektrike që i kam trashëguar nga ish shfrytëzuesi i 

lokalit të cilat kanë qenë të prishura. Ditën kritike procesverbalin e kamë nënshkruar pas kontroll 

ës të bërë nga ana e K.-it, e kam nënshkruar si qiramarrës, nuk e mohoj faktin se ata kanë gjetur 

ndërpresin si dhe në mur kanë gjetur keqpërdorimin, por nuk kam pas njohuri se mbrapa një 

dërrase e ngjitur për mur, mbi derën e podrumit, që ka shërbye si zbukurim e cila është hapur me 

vështirësi nga punëtorët e K.-it, gjendet ky ndërpresë, sepse unë jam qiramarrës, nuk kam rinovua 

lokalin pasi e kam marrë me qira, e kam marrë në atë gjendje që menjëherë të vazhdoj atë 

veprimtari që qiramarrësi paraprak ka punuar po të njëjtën veprimtari ,unë vetëm kam blerë disa 

karrika të reja për lokal dhe asgjë tjetër nuk kam ndërhy në lokalin që kam marr me qira. Shton 

se shumica e pajisjeve elektrike që punon në kuzhinë, funksionojnë me plinë, prandaj nuk kam 

pasë arsye me keqpërdor rrymën elektrike. Këtë lokal e kamë marr me qira nga muaji Shtator i 

vitit 2017 dhe nga fillimi ushtroj veprimtari fasfut. Prej momentin kur e kam marr me qira kemi 

qenë tre veta, unë së bashku me kolegun E. J. e kemi shfrytëzuar lokalin, ndërsa si punëtor është 

L. B., ndërsa tani jemi katër persona. Në vitin 2017,për afërsisht kemi paguar nga 150 deri në 

230 Euro në muaj, mesatarja mujore 180 euro, ndërsa tani vitin e fundit ka pasur rast kur kemi 

paguar mbi këtë shumë, në vitin 2018 jam ngrohur me rrym dhe kam paguar ma shumë shpenzim 

të energjisë elektrike, por tani nuk ngrohem me rrym dhe paguaj më pak, ka pas raste kur kam 

paguar 500 euro në muaj pas vitit 2018 dhe atë kam paguar dy herë për shkak se lokalin e kam 

ngrohur me rrymë. 

 

 

 

 

          

               Elementet e veprës penale 

 

        Në nenin 314 paragrafi 1 të KPRK, është parashikuar se veprën penale vjedhje e shërbimeve 

e kryejnë: “kushdo që me anë të lajthimit, largimit ose mënyrave tjera siguron shërbime për të 

cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime 

të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre(3) vjet, ndërsa në par.6 të po këtij neni, 

parashifet “për qëllim të këtij neni, vjedhja e shërbimeve të gazit ,ujit ,rrymës ose ngrohjes 

përfshin, por nuk kufizohet në marrjen, përdorimin, devijimin, nxjerrjen ose përfitimin nga 

ndonjë shërbim i gazit, ujit, rrymës ose ngrohjes që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të 

rrymës apo rrjetit të shpërndarjes , pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar. ‘’ nga kjo del se 
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elementet e kësaj vepre janë konsumuar vetëm kur kryhet me dashje me veprim. Andaj, lidhur 

me pretendimet e prokurorit se i akuzuari ka kryer veprën penale si në dispozitiv të aktakuzës, 

Gjykata pas administrimit të provave, me asnjë provë nuk ka mundur të vërtetoj veprimet e të 

akuzuarit që të ketë kryer këtë vepër penale për të cilën pretendon prokuroria, nuk ka arritur ta 

vërtetoj që manipulimi në fjalë është kryer me veprimet e të akuzuarit, andaj edhe të njëjtin e ka 

liruar nga aktakuza. 

 

    - Vlerësimi dhe analizimi i provave  

 

                Gjykata pas administrimit të provave, analizimit të tyre me shumë kujdes gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, ka ardhur në përfundim se me asnjë provë nuk është vërtetuar se i akuzuari  

E. B., jashtë njehsorit elektrik ka degëzuar kabllon nëpërmjet ndërpresit 40 A, në masë të 

njehsorit dhe KPO-së jashtë njehsorit, nuk janë vërtetuar veprimet dhe përgjegjësia e tij penale. 

Gjykata këtë e ka vërtetuar ne baze te deklaratës se te akuzuarit E. B.,i cili ka mohuar kryerjen e 

kësaj vepre penale për të cilën akuzohet, për faktin se një mbrojtje e tillë është bindëse, e sinqertë 

dhe e logjikshme dhe është në harmoni edhe në provat tjera  që janë administruar gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, i cili nuk mohon faktin se punëtorët e autorizuar të K.-it, jashtë njehsorit elektrik kanë 

gjetur  kabllon e degëzuar nëpërmjet ndërpresit 40 A, që gjendej brenda në mur, por për këtë 

keqpërdorim nuk ka qenë në njohuri, te cilës deklaratë Gjykata ia fali besimin e plote sepse 

deklarata e tij ishte ne përputhje te plote me dëshminë e dëshmitarëve dhe provave tjera materiale 

që u administruan gjatë shqyrtimit gjyqësor. Vetë punëtorët e  autorizuar të K.-it, të cilët ditën 

kritike kanë qenë në kontroll të këtij njehsori elektrik, D. M.,Nd. Dh.,O. G. dhe L. M., deklaruan 

se në momentin kur kam përpiluar procesverbalin, të njëjtin e kemi njoftuat për keqpërdorim të 

energjisë elektrike të konstatuar në proces, ai nuk ishte në njohuri se ku ishte kyçja e 

keqpërdorimit, nuk ishte në dijeni për këtë keqpërdorim të njehsorit elektrik, por i njëjti ju ka 

thënë se do të bisedoi me pronarin e lokalit se ku është kyçja dhe pastaj e nënshkroi 

procesverbalin.  Për këtë arësy të nesërmen përsëri janë shkuar në lokalin e tij, për të eliminuar 

keqpërdorimin e energjisë, sepse një ditë më parë nuk kanë mundur që të arrijmë pikën kyçëse, 

e pastaj të nesërmen kanë konstatuar se keqpërdorimi është prej KPO në njehsor në një metër 

përafërsisht lartësi nën njësor,brenda në mur, në bashkëpunim me shfrytëzuesin e kanë thyer 

murin ku i kanë edhe fotot vendin ku e kanë thyer murin ku ka qenë i kyçur keqpërdorimi dhe të 

nesërmen do të thotë e kanë eliminuar keqpërdorimin i rrymës elektrike, deklarojnë se gjatë 

kontrrolës muri ka qenë krejtësisht në rregull i lëmuar s’ka pas ndërhyrje, ky keqpërdorim ka 

mundur të ndodhë në momentin kur është ndërtuar lokali, sepse nuk kemi vërejtur se muri më 

parë ka qenë i groposur dhe përsëri i ndërtuar, por nuk janë në dijeni se kush ka manipuluar me 

këtë ndërpresë dhe nuk e dijnë kohën se kur është vendosur ky ndërpresë në lokal me të cilën 

është keqpërdor rryma elektrike. Deklarata e tyre ishin në përputhshmëri të plotë me deklaratën 

e dëshmitarit L. B.t, punëtor në këtë lokal, prandaj Gjykata ia fali besimin deklaratës së tij, i cili 

ngjashëm deklaroi se prej momentit që ka marr me qira këtë lokal E.u që nga fillimi kam qenë 

punëtor i tij, nuk kemi rinovuar asgjë në lokal, sepse pronari i mëparshëm me të njëjtën 

veprimtari është marr dhe ne kemi vazhduar punën ashtu si e kemi gjetur lokalin, por kemi blerë 

vetëm disa karrika të reja. Ndërpresin që kanë gjetur punëtorët, për herë të parë e kam parë unë 

dhe E.u, kur punëtorët e K. kanë larguar një dërrasë zbukuruese dhe mbrapa dërrasës kishte qenë 

ky ndërpresë, të njëjtit atë ditë nuk kanë eliminuar keqpërdorimin, të nesërmen kanë ardh përsëri  

për të eliminuar keqpërdorimin që kanë konstatuar se ndodhej brenda në mur poshtë njehsorit te 

cilët kanë thyer murin afër njehsorit dhe aty kanë vërejtur keqpërdorimin dhe e kanë eliminuar, 

arsyeja pse kanë ardhë të nesërmen është se E.i nuk ka ditë me ju sqaruar se ku ndodhet ky 

keqpërdorim në mur dhe nuk ka ditur se pikërisht brenda në mur janë kabllot e degëzuara ku 

është keqpërdorë shpenzimi i energjisë elektrike. Këtë fakt Gjykata e ka vërtetuar edhe me provat 

materiale që u administruan gjatë shqyrtimit gjyqësor, si kontrata mbi qiranë e lidhur në mesë të 
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qiradhënësit A. H. dhe qiramarrësit E. B., Gjykata ka vërtetuar se i akuzuari në këtë lokal ka 

qenë si qiramarrës, nga dt. 29.09.2017,ndërsa gjendja faktike nga punëtorët e K.-it është 

konstatuar me dt.16.08.2018,si dhe nga procesverbali  e lëshuar nga K.-distrikti në Gjakovë, me 

dt.17.08.2018, Gjykata ka vërtetuar se punëtorët e autorizuar të K.-it, kanë eliminuar këtë 

keqpërdorim në lokalin e A. H. të nesërmen pas kontrollës, ku është bërë thyerja e murit ku është 

eliminuar keqpërdorimi, gjë që argumentohet me  foto që është prezantuar nga mbrojtja. 

 

         Nga dëshmitë e dëshmitareve të propozuar nga pala akuzuese dhe nga vetë i akuzuari si 

dhe nga provat materiale që  administruan, konstatohet se i akuzuari nuk ka bërë asnjë intervenim 

për renovim të lokalit, por atë gjendje e ka trashëguar ashtu nga shfrytëzuesi paraprak i cili është 

marrë me të njëjtën veprimtari. Kjo vepër penale kryhet me dashje direkte me vullnet për të 

vjedhur e assesi nga pakujdesia, e në rastin konkret dashja nuk është vërtetuar, e kjo është 

vërtetuar nga vetë dëshmitë e dëshmitarëve kur deklaruan se i akuzuari nuk ka pas njohuri se 

është duke u keqpërdor rryma elektrike, kontrolluesit për këtë arsye kanë ardhë të nesërmen për 

të eliminuar keqpërdorimin që e kanë gjetur brenda në mur, po të ekzistonte dashja tek i akuzuari 

për keqpërdorim të rrymës elektrike, i njëjti ka pas kohë të mjaftueshme për të eliminuar 

keqpërdorimin dhe do të ishte konstatuar një gjendje tjetër faktike. Pra jo vetëm që nuk ka 

ekzistuar dashja për vjedhje por edhe se i akuzuari fare nuk ka qenë në njohuri se brenda në mur  

jashtë njehsorit elektrik ka qenë e degëzuar kablloja nëpërmjet ndërpresit 40 A. 

 

            Gjyqtarja analizoi edhe pretendimet e prokurorit të shtetit dhe përfaqësueses të palës së 

dëmtuar se në bazë të transaksioneve të konsumatorit vërehen se kemi dallime në shpenzimet e 

faturave të energjisë elektrike nga muaji kur i akuzuari ka marr në shfrytëzim lokalin dhe pas 

kësaj kohe. Këto transaksione të konsumatorit, shfrytëzuesit E. B., fare nuk janë administruar si 

provë në procedurën e provave, sepse të njëjtat nuk janë propozuar që të administrohen si provë 

nga ana e Prokurorisë dhe as nga ana e palës së dëmtuar ,edhe pse Gjyqtarja në procedurën e 

provave i ka pyetur se a keni prova tjera me propozuar që të administrohen, të njëjtit kanë 

deklaruar se nuk kanë ndonjë provë të re që të prezantojnë Gjykatës. Këtë provë, përfaqësuesja 

e autorizuar e K.-e prezanton me anë të një parashtrese në Gjykatë pas përfundimit të Gjykimit 

për këtë çështje pas përfundimit të fjalës përfundimtare, të nesërmen. Edhe sikurse të merren si 

provë transaksionet e konsumatorit se sa ka shpenzuar konsumatori para dhe pas kontroll ës, për 

Gjykatën kjo provë është irelevante, sepse me këtë provë nuk do të vërtetohen elementet e kësaj 

vepre penale ose përgjegjësia penale e të akuzuarit por vetëm mundet të supozohet përgjegjësia 

e tij penale, sepse rritja e shpenzimit të energjisë mund të vie varësisht për cilën stinë paguan 

konsumatori, sepse çdo konsumator nuk shpenzon në çdo stinë të njëjtën sasi të energjisë si dhe 

varësisht se sa hapësirë ka shfrytëzuar konsumatori përpara dhe pas, që mund të ndryshon në 

periudha të ndryshme kohore, përderisa prova të tjera nuk janë afruar nga Prokuroria dhe nga 

pala e dëmtuar që vërtetojnë të kundërtën, pretendimet e tyre, se në bazë të transaksioneve 

vërtetohet përgjegjësia penale e të akuzuarit, në bazë të kësaj prove vetëm munden të supozohet 

përgjegjësia e tij penale. 

 

           Duke marrë parasysh të gjitha provat që u administruan gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjykata 

vërtetoi se i akuzuari nuk ka qenë në njohuri për këtë keqpërdorim, deri te ky konstatim erdhi 

edhe nga mbrojtja e te akuzuarit dhe nga dëshmitë e dëshmitarëve dhe provave materiale që u 

administruan. Andaj, Gjykata pas administrimit të provave, me asnjë provë nuk ka mundur të 

vërtetoj veprimet e të akuzuarit që të ketë kryer këtë vepër penale për të cilën pretendon 

prokuroria, nuk ka arritur ta vërtetoj që manipulimi në fjalë është kryer me veprimet e të 

akuzuarit, andaj edhe të njëjtin e ka liruar nga aktakuza. 
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           Prandaj, gjykata duke u bazuar në parimin”IN DUBIO PRO REO”nenin3 par.2 të KPP-

së,në cilën është përcaktuar se ”mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për 

çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal interpretohet në favor të pandehurit 

dhe të drejtave të tij sipas këtij Kodi dhe sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në mungesë 

të provave duke u bazuar në nenin 364 par.1 pika 1.3 të KPP-së ,të akuzuarin E. B. e ka liruar 

nga akuza për veprën penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 të KPRK-

së, të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

                  Vendimi për L.in e të akuzuarit nga akuza  

 

            Meqenëse nuk është vërtetuar me asnjë nga provat materiale dhe as nga dëshmitë e 

dëshmitarëve se i akuzuari E. B. ka kryer veprën penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.6 

lidhur me par.1 të KPRK-së, Duke u bazuar në këto që u cekën më lart komfor nenin 364, 

paragrafi 1 nën.paragrafi 1.3 të KPP, gjyqtarja e vetme gjykuese e liroi nga akuza të akuzuarin 

E. B., për kryerjen e veprës  penale, siç  është  cekur në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

               

             Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike 

 

            Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.3 të KPPK-së. 

 

 

           Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

          Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale të bien në barrën e mjeteve buxhetore, 

Gjykata  e morri në mbështetje të nenit 454 par.l të KPPK-së.   

            

           Nga se u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimit. 

 

                           GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

                                          -Departamenti i përgjithshëm- 

                                         P. nr.232/19 të dt.03.06.2021 

 

 

 

 

Sekretarja juridike                                                                        Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Lamije Kuqi                                                                                                   Diana Sina 

 

 

 

KËSHILA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 dite, nga 

dita e marrjes së këtij Aktgjykimi, Gjykatë së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet të kësaj Gjykate.  
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