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Numri i lëndës: 2021:287946 

Datë: 30.05.2022 

Numri i dokumentit:     03106033 

P.nr.660/21 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i përgjithshëm, 

gjyqtarja e vetme gjykuese Diana Sina me zyrtaren ligjore Kaltrina Halilaj, në çështjen penale 

kundër të akuzuarit F. S. nga Gjakova, për shkak të veprës penale Vjedhje e shërbimeve 

komunale në vazhdimësi nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 77 të KPRK-së, i 

akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë – Departamenti i përgjithshëm 

PP/II.nr.1796/21 të datës 20.12.2021, duke vendosur përkitazi me kërkesën për kundërshtimin e 

provave që bazohet aktakuza dhe kërkesës për hudhje të aktakuzës të parashtruar nga mbrojtësi 

i të akuzuarit Ergjyment Barbullushi, avokat në Gjakovë, pas mbajtjes së shqyrtimit të dytë me 

datë 19.05.2022, me datën 30.05.2022 mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

APROVOHET kërkesa për kundërshtimin lidhur me provat në të cilat bazohet aktakuza 

dhe kërkesa për hudhjen e aktakuzës e mbrojtësit të të akuzuarit F. S., av. Ergjyment Barbullushi, 

avokat në Gjakovë, ashtu që: 

 

HUDHET aktakuza e Prokurorisë Themelore në Gjakovë – Departamenti i përgjithshëm 

PP/II.nr.1796/21 e datës 20.12.2021 dhe PUSHOHET procedura penale ndaj akuzuarit F. S., 

i lindur me datë ........në Gjakovë, ku edhe tani banon në rrugën “M. B.”, nga i ati M.dhe e ëma 

S. e gjinisë B., ka të kryer shkollën e mesme, i pa martuar, me profesion punëtor, i gjendjes së 

dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ........, për shkak 

të veprës penale, Vjedhje e shërbimeve komunale në vazhdimësi nga neni 314 par.6 lidhur me 

par.1 e lidhur me nenin 77 të KPRK-së, për shkak  se nuk ka prova të mjaftueshme për të 

mbështetur një dyshim të bazuar mirë se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet 

në aktakuzë.  

 

            E dëmtuara KEDS – Distrikti në Gjakovë për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

Shpenzimet e kësaj procedure bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

                                                     A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i përgjithshëm ka ngritur aktakuzën 

PP/II.nr.1796/21 e datës 20.12.2021 pranë Gjykatës Themelore në Gjakovë, kundër të akuzuarit 

F. S. nga Gjakova, për shkak të veprës penale, vjedhje e shërbimeve komunale në vazhdimësi, 

nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 77 të KPRK-së. 
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Pas pranimit të aktakuzës gjyqtarja e vetme gjykuese, ka mbajtur shqyrtimin fillestar me 

datë 19.04.2022, në të cilën seancë i akuzuarit F. S. nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale 

me të cilat akuzohet, me ç’rast gjykata e ka udhëzuar të akuzuarin se para shqyrtimit të dytë 

duhet të parashtrojnë kërkesat për hedhjen e aktakuzës në rast se ekzistojnë arsyet nga neni 250 

par.1 të KPPRK-së dhe kundërshtimet përkitazi me provueshmërinë e provave në mbështetje të 

nenit 249 par.1 të KPPRK-së. 

 

Mbrojtësi i të  akuzuarit F. S. av. Ergjyment Barbullushi, avokat në Gjakovë, pranë kësaj 

gjykate me datë 04.05.2022 me shkrim ka paraqitur kundërshtim ndaj provave dhe kërkesë për 

hedhjen e aktakuzës, me arsyetimin se provat edhe pse janë siguruar në mënyrë të 

kundërligjshme nga pala e dëmtuar, meqenëse janë kryer ato nga vetë punëtorët e palës së 

dëmtuar, prapë se prapë me leximin – analizimin e tyre janë të paligjshme nga se janë në 

kundërshtim me veten e tyre nga disa arsye : përderisa në procesverbalet e kontrollit nga 

punëtorët e palës së dëmtuar konstatohet kinse një gjendje faktike e shfrytëzimit të palejueshëm, 

në procesverbale qëndron konstatimi se nuk ka mundësi të hyrjes në atë shtëpi nga ose nuk hapet 

dera apo shtëpia është e mbyllur gjersa në anën tjetër konstatohet se refuzon të nënshkruajë i 

akuzuari pa e takuar fare atë dhe pa komunikuar me askënd. Gjithashtu si e konstatoi kontrolla 

e palës së dëmtuar i akuzuari është shfrytëzues kur në procesverbalin e datës 29.05.2021 

konstatohet se pronar është M. K. në njërën anë dhe se kontrolli është zbatuar në rrugën “M. T.” 

gjersa për dy raste tjera kontrolli është bërë në rrugën “E. Zh.” dhe akuzohet për rrugën “E. Zh.”. 

Po ashtu, në procesverbalin e kontrollit të datës 29.05.2021 qëndron konstatimi kinse i akuzuari 

e paska lidhur një kabull të rrymës në shtëpi jashtë njehsorit të tij të cilin e ka lidh tek komshiu i 

tij i cili ka qenë po ashtu i çkyqur nga pala e dëmtuar, mirëpo nuk qartësohet kush është pala apo 

komshiu e ka lidhur tek “objekti i të akuzuarit” kabllon dhe ka shpërdorur rrymën komshiu dhe 

jo i akuzuari, duke marrë parasysh edhe faktin se shtëpia është e pabanueshme. Mirëpo sikurse 

gjithnjë edhe tani pala e dëmtuar i zgjedh vetë shpërdoruesit dhe i cakton ata sipas dëshirës së 

saj. Në këtë kontekst në të njëjtën kohë në vështrim të nenit 259 par.2 të KPP-së kemi të bëjmë 

me prova thelbësisht të pambështetshme të përkufizuara me nenin 19 par.1 nënpar.1.29. Ato 

paraqesin thashetheme në vështrim të nenit 19 par.1 nën par.1.29 të Kodit dhe si të tilla janë 

prova të papranueshme në vështrim të kësaj dispozite. Andaj ato si më lartë do të konstatohen 

sipas detyrës zyrtare. Poenta kryesore është se kur jemi tek kjo pjesë vlen për të argumentuar se 

për këtë çështje ndaj të akuzuarit nga ana e të njëjtës gjykatë është iniciuar edhe procedura penale 

për uzurpim të paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1 të KPRK-së, e cila ka 

përfunduar me aktgjykimin e plotfuqishëm lirues të kësaj gjykate me datë 18.01.2016. andaj 

edhe nga ky aspekt vërtetohet e kundërta e ngarkuar me aktakuzë dhe gabimi qëndron akoma në 

palën e dëmtuar se ata janë duke e përsëritur të njëjtin pretendim i cili tashmë është gjykuar. Në 

këtë çështje penale në vështrim të nenit 259 par.2 të KPP-së kemi të bëjmë edhe me prova 

thelbësisht të pambështetshme të përkufizuara me nenin 19 par.1 nënpar.1.29 ngase origjina e 

provës është e panjohur apo pse bazohet në thashetheme. Duke marrë parasysh faktin se 

prokuroria në aktakuzë me dashje apo pa të, në bazë të supozimeve, e shpjegon gjendjen faktike 

duke e implikuar pa nevojë të mbrojturin tim duke marrë parasysh faktin se me anashkalimin e 

gjendjes reale faktike aktakuza është tejet e pasaktë, e përgjithësuar dhe jo precize, atëherë në 

vështrim të nenit 250 par.1 pika 1.4 të KPP-së, kërkoj që të hudhet aktakuza nga se nuk ka prova 

të mjaftueshme që mbështesin dyshimin e bazuar mirë se i mbrojturi im ka kryer veprën penale 

për të cilën akuzohet.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit F. S. av.Ergjyment Barbullushi në shqyrtimin e dytë gjyqësor ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë kërkesë së datës 04.05.2022. 

           

I akuzuari F. S. në shqyrtimin e dytë gjyqësor ka mbetur në tërësi pranë theksimeve të 

mbrojtësit të tij të parashtruar kësaj gjykate për kërkesën për hedhjen e aktakuzës dhe 

kundërshtim të provave. 
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Prokurori i shtetit Anton Hasanaj në shqyrtimin e dytë gjyqësor ka deklaruar se pas 

analizimit dhe vlerësimit të kërkesës për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtimin e provave të 

paraqitur nga ana e mbrojtësit së të akuzuarit F. S. av. Ergjyment Barbullushi, konsiderojmë se 

kërkesa në fjalë dhe kundërshtimi nuk kanë mbështetje në dispozitat ligjore 249 dhe 250 të KPP-

së, pasi që të gjitha provat e siguruara nga ana e parashtruesit të kallëzimit penal janë prova të 

ligjshme dhe të njëjta janë prova të pranueshme në procedurën penale dhe nuk ka bazë që gjykata 

të çmoj ndonjë provë thelbësisht si të pa mbështetshme, po ashtu vepra për të cilën akuzohet i 

pandehuri përbën vepër penale dhe nuk ekziston asnjë rrethanë që e përjashtojnë përgjegjësinë 

penale të tij, gjithashtu në këtë çështje penale me provat të cilat i janë bashkëngjitur aktakuzës 

siç janë procesverbalet mbi gjendjen faktike të datës 29.05.2021, 04.08.2021, 05.10.2021 si dhe 

faturën mbi rikthimin e humbjeve dhe fotografitë e vendit të ngjarjes ku janë konstatuar pa 

rregullsi në mënyrën e shfrytëzimit e energjisë elektrike, vërtetohet dyshimi i bazuar mirë se i 

pandehuri e ka kryer këtë vepre penale, prandaj gjykatës i propozoi që kërkesën për hudhje të 

aktakuzës dhe kundërshtimin e provave ta refuzoi si të pabazuar dhe të vazhdohet në shqyrtimin 

gjyqësor ku edhe do të bëhet edhe administrimi i provave dhe procedimi i dëshmitarëve të 

propozuar në aktakuzë, pas të cilës do të vërtetohet në tërësi gjendja faktike e përshkruar si në 

dispozitivin e aktakuzës.   

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarës KEDS-Distrikti në Gjakovë A. B. në shqyrtimin 

e dytë gjyqësor ka deklaruar se e mbështes në tërësi fjalën e prokurorit të shtetit, njehë rit i 

bashkëngjitëm ndjekjes penale si dhe kërkojmë kompensimin e dëmit në vlerën siç është 

përshkruar në aktakuzë. 

 

Gjykata pasi që ka analizuar të gjitha shkresat e lëndës dhe duke i analizuar me kujdes 

pretendimet e të gjitha palëve në këtë procedurë, ka ardhur në përfundim se: 

 

Kërkesa e mbrojtësit e të akuzuarit për hedhje të aktakuzës është e bazuar. 

 

Në dispozitivat e aktakuzës theksohet se: 

 

I. Nga data e pavërtetuar e gjerë me datë 29.05.2021 në Gjakovë, në rrugën “E. Zh.”, 

saktësisht në shtëpinë e tij, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të 

kundërligjshme, ka shfrytëzuar energjinë elektrike në kundërshtim me Ligjin për Energji 

Elektrike nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, në atë mënyrë që gjatë kontrollës së realizuar 

nga ana e zyrtarëve të KEDS-it është konstatuar se i pandehuri duke qenë i shkyçur nga AMR-

ja, jashtë njësorit elektrik me numër 32630008, ka bërë lidhje direkte në rrjetin elektrik përmes 

një kabllo 5x2.5 mm dhe në këtë mënyrë është furnizuar me energji pa matje, me ç ‘rast të 

dëmtuarës KEDS-distriktit në Gjakovë i ka shkaktuar dëm material në shumë prej 160.32€. 

 

II. Nga data e pavërtetuar e gjerë me datë 04.08.2021 në Gjakovë, në rrugën “E.Zh.”, 

saktësisht në shtëpinë e tij, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të 

kundërligjshme, ka shfrytëzuar energjinë elektrike në kundërshtim me Ligjin për Energji 

Elektrike nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, në atë mënyrë që gjatë kontrollës se realizuar 

nga ana e zyrtarëve të KEDS-it është konstatuar se i pandehuri duke qenë i shkyçur nga AMR-

ja, jashtë njësorit elektrik me numër 32630008, ka bërë lidhje direkte në rrjetin elektrik përmes 

një kabllo 5x2.5 mm dhe në këtë mënyrë është furnizuar me energji pa matje, me ç‘rast të 

dëmtuarës KEDS-distriktit në Gjakovë i ka shkaktuar dëm material në shumë prej 141.17€. 

 

III. Nga data e pavërtetuar e gjerë me datë 05.10.2021 në Gjakovë, në rrugën “I. F.”, 

saktësisht në shtëpinë e tij, me qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror në mënyrë të 

kundërligjshme, ka shfrytëzuar energjinë elektrike në kundërshtim me Ligjin për Energji 

Elektrike nr.05/L-085 të Republikës së Kosovës, në atë mënyrë që gjatë kontrollës se realizuar 
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nga ana e zyrtarëve të KEDS-it është konstatuar se i pandehuri duke qenë i shkyçur nga AMR-

ja, jashtë njësorit elektrik me numër 32630008, ka bërë lidhje direkte në rrjetin elektrik përmes 

një kabllo 5x2.5 mm dhe në këtë mënyrë është furnizuar me energji pa matje, me ç‘rast të 

dëmtuarës KEDS-distriktit në Gjakovë i ka shkaktuar dëm material në shumë prej 60.49€. 

 

-Me këto veprime ka kryer veprën penale Vjedhja e shërbimeve në vazhdimësi  nga neni 

314 par.1 lidhur me par.6 e lidhur me nenin 77 të KPRK-së. 

 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, pas analizimit të provave që i janë bashkangjitur 

aktakuzës dhe provave që I janë bashkangjitur kërkesës së mbrojtësit së të akuzuarit av. 

Ergjyment Barballushi, Gjyqtarja ka konstatuar se nuk ka prova të mjaftueshme për të 

mbështetur një dyshim të bazuar mirë se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet 

në aktakuzë. Në bazë të provave që janë bashkangjitur aktakuzës, provat janë siguruar në mënyrë 

të kundërligjshme nga ana e palës së dëmtuar, të cilat janë siguruar nga punëtorët e KEDS-it, të 

cilët gjatë kontrollit të bërë në shtëpinë e K. K., respektivisht njehsori ka qenë në emrin e tij, pas 

analizimin e tyre janë të paligjshme nga se janë në kundërshtim me veten e tyre, sepse në 

procesverbalet e kontrollit nga punëtorët e palës së dëmtuar konstatohet kinse një gjendje faktike 

e shfrytëzimit të palejueshëm, ndërsa në të njëjta procesverbale qëndron konstatimi se nuk ka 

mundësi të hyrjes në atë shtëpi nga ose nuk hapet dera apo shtëpia është e mbyllur gjersa në anën 

tjetër konstatohet se refuzon të nënshkruajë i akuzuari pa e takuar fare atë dhe pa komunikuar 

me askënd. Gjithashtu në procesverbalin e datës 29.05.2021 konstatohet se pronar është K. K. 

në njërën anë dhe se kontrolli është zbatuar në rrugën “M. T.” gjersa në procesverbalet e 

dt.04.08.2021 dhe dt.05.10.2021 konstatohet se është i njëjti pronar K. K. ndërsa kontrolli është 

bërë në rrugën “E. Zh.” ndërsa akuzohet i akuzuari F. S. se vepra është  kryer në vazhdimësi në 

rrugën “E. Zh.” dhe në rrugën “I.F.”. Po ashtu, në procesverbalin e kontrollit të datës 29.05.2021 

qëndron konstatimi kinse i akuzuari e paska lidhur një kabull të rrymës në shtëpi jashtë njehsorit 

të tij të cilin e ka lidh tek komshiu i tij i cili ka qenë po ashtu i ç’kyqur nga pala e dëmtuar, mirëpo 

nuk qartësohet kush është pala apo komshiu që e ka lidhur për “objektin e të akuzuarit” kabllon 

dhe ka shpërdorur rrymën, duke marrë parasysh edhe faktin se shtëpia është e pabanueshme. Do 

të thotë në rastin konkret personat zyrtar të KEDS-it, kanë zgjedh vetë shpërdoruesit në bazë të 

supozimit, pa e vërtetuar me asnjë provë se kush është përdoruesi i këtij njehsori elektrik i cili 

është keqpërdorë. Gjithashtu për këtë çështje ndaj të akuzuarit nga ana e të njëjtës gjykatë është 

iniciuar edhe procedura penale për uzurpim të paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 

par.1 të KPRK-së, e cila ka përfunduar me aktgjykimin e plotfuqishëm lirues të kësaj gjykate me 

datë 18.01.2016.ku është vërtetuar se i akuzuari F. S. nuk e ka uzurpuar pronën e ish pronarit Z. 

K. dhe asnjëherë nuk ka banuar në atë shtëpi, e cila shtëpi ndodhet në rrugën E.Zh. në Gjakovë, 

e tani me pronar F. K. nga Gjakova, ku si provë materiale është administruar edhe aktvendimi 

LRP.nr.659/13 ku  është konstatuar se në zyrën e noterit Shaqir Vula është kryer trashëgimia për 

të ndjerin K. K. S., andaj edhe nga kjo provë vërtetohet se i akuzuari nuk është shfrytëzues i këtij 

njehsori elektrik. Mbrojtësi i të akuzuarit av. Ergjyment Barballushi me shkresën e datës 

20.05.2022 si provë ia ka bashkangjitur kërkesës edhe certifikatën e pronësisë që ndodhet në 

rrugën E. ZH. me nr............. dt.05.08.2013 të lëshuar nga Zyra Kadastrale Gjakovë si dhe ka 

bashkangjitur kontratën e shitblerjes në mes të K. M. dhe K. Z. si trashëgimtar e të ndjerit K. K., 

me të cilat vërtetohet se  kjo pronë ku punëtorët e autorizuar të KEDS-it kanë konstatuar këtë 

keqpërdorim, që nga viti 2013 është pronar F. K. e jo i akuzuari F. S.. Andaj në bazë të këtyre 

provave Gjykata vërteton se i akuzuari nuk është kryes i kësaj vepre penale sepse përgjegjësia 

penale sipas dispozitave ligjore është kategori individuale dhe i referohet vetëm kryesit të veprës 

dhe çdo kryes përgjigjet për veprimet apo mosveprimet e tij e në rastin konkret nga provat e lartë 

cekura shihet qartë se i akuzuari nuk është pronar dhe asnjëherë nuk ka banuar në shtëpinë ku 

është konstatuar keqpërdorimi i rrymës elektrike, por përgjegjësia penale do të duhet të jetë mbi 

personin përgjegjës i cili është duke e shfrytëzuar energjinë elektrike, se të gjitha provat që janë 

prezantuar nga prokuroria dhe nga mbrojtësi i të akuzuarit kanë quar në drejtim të asaj se janë 
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vërtetuar faktet ë cilat nuk e karakterizojnë veprën penale për të cilën është i akuzuar i akuzuari. 

Me asnjë provë nuk është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari është kryes i 

veprës penale e cila i vihet në barrë me aktin akuzues. 

 

Andaj, kjo Gjykatë konsideron se jo çdo dyshim është i mjaftueshëm për të ngritur 

aktakuzë nga ana e Prokurorit të Shtetit, por duhet të ekzistoi një shkallë tejet e lartë e dyshimit, 

përkatësisht duhet të ekzistojë dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale për 

të cilën dyshohen. Një gjë e tillë është parashikuar në disa dispozita ligjore por vlen të përmendet 

neni 240 i KPP-së. Në nenin 240 par.1 të KPP-së është parashikuar se “për tu ngritur aktakuzë 

duhet të ekzistojë një dyshim i bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale”. Pra për tu 

ngritur aktakuza duhet që të ekzistojë “dyshimi i bazuar mirë” dhe është detyrim i Prokurorit të 

Shtetit, që gjykatës t’ia argumentoi se ekziston një dyshim i tillë gjë që në këtë çështje penale 

nuk është vepruar në këtë mënyrë. 

 

Prandaj, Gjyqtarja e vetme gjykuese në mungesë të provave dhe arsyeve të lartë cekura, 

duke konkluduar se përgjegjësia penale duhet të provohet, askush nuk mund të shpallet fajtor në 

bazë të supozimeve pa pasur prova të drejtpërdrejta të cilat do ta përshkruanin në saktësi 

ekzistimin e fakteve përkitazi me kryerjen e veprës penale, andaj ka ardh në përfundim se për të 

akuzuarin F. S., nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar mirë se ka 

kryer veprën penale Vjedhja e shërbimeve në vazhdimësi  nga neni 314 par.1 lidhur me par.6 e 

lidhur me nenin 77 të KPRK-së, prandaj e ka hedhur aktakuzën dhe ka pushuar procedurën 

penale. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e palëve të dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

në kontest civil është marrë në kuptim të nenit  463 par. 3 lidhur me par.1 të KPPRK-së. 

 

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

KPPRK-së. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi, konform nenit 

253 par.1 nën paragrafi 1.4 të KPPRK-së.   

 

   GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË                                                                                     

-Departamenti i përgjithshëm- 

P.nr.660/2021 i datës 30.05.2022 

 

Zyrtarja ligjore,                                                              Gjyqtarja e vetme gjykuese,                   

Kaltrina Halilaj   Diana Sina 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktvendimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 5 ditëve, nga dita e pranimit të këtij aktvendimi, përmes kësaj gjykate, në Gjykatën e Apelit 

të Kosovës në Prishtinë. 
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