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  P.nr.196/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë,Gjyqtari Robert Tunaj, me sek. 

Juridike   F. Kabashi, në lëndën penale kundër të akuzuarit  U. D. N. nga fshati Sh., për 

shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 parag.1 të KP 06/L-74, duke 

vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren PP.II.355-10/2018 të dt.17.04.2018 në 

seancën gjyqësore të mbajtur me dt.19.09.2019, në prezencē të PSH Fatos Ajvazi, të 

akuzuarit dhe perf. të  dëmtuarës  B. P., muarrë dhe publikisht shpalli ketë: 

 

                                                 A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari U. N. i lindur  me dt.21.05.1984  nga i ati D., e ëma Sh., i  pa martuar, 

ka të kryer  arsimin e mesëm, punëtor, me banim në Sh., i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar shtetas i Republikës së Kosovēs. 

 

Konform nenit  364 paragrafi 1, nën paragrafin 3 të KPP. 

 

         LIROHET  NGA AKUZA 

 

Se me datë 16.12.2017, në fshatin Sh., Komuna e Suharekës, në shtëpinë e tij 

familjare, gjatë një kontrolli të bërë nga ekipi i kompanisë “KEDS” rezulton se i 

pandehuri me qëllim të përfitojë në mënyrë të kundërligjshme  nga shërbimi komunal, 

vendosë pajisje magnetike nga ana e jashtëshme mbi njehsor, duke e penguar punën 

normale dhe të rregullt të njehsorit elektrik nr............. , me nr. unik të konsumatorit : 

.........., ashtu që energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjsitruar, me ç’rast  

ndërmarrjes së dëmtuar “KEDS”, Distrikti  në Prizren i ka shkaktuar dëm material. 

 

Me këto veprime kishte për të kryer veprën penale vjedhje e shërbimeve nga neni 

314 parag.1 i Kodit Penal 06/L-074 

 

 

Shpenzimet e procedurës penale bijnë në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj 

gjykate. 

 

E dëmtuara KEDS në Prizren, për realizimin e kërkesës pasuroro-juridike  

udhëzohet në kontest  të rregullt civil. 

 

A r s y e t i m 

 

PTH në Prizren me  aktakuzën  PP.II.nr.355-10/2018 i dt.17.04.2018 , ka akuzuar 

U. D.  N.  nga fsh. Sh., për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 

parag.1 të KP, të cilën aktakuzë edhe  gjatë seancës  gjyqësore e ka  përfaqësuar  PSH 

Fatos Ajvazi, i cili në tërësi ngel pranë aktakuzës, me pretendimin që i akuzuari të 

shpallet  fajtor  dhe të  dënohet  sipas  ligjit. 

 

I akuzuari nuk e ka paranuar fajsinë gjykata, ka dëgjuar përfaqësuesin e të 

dëmtuarës B. P., dëshmitarët A. L., A. B.,V. P. dhe Z. P., ka bërë shiqimin në 
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procesverbalin  me nr............. i dt.16.12.17, raportit të kalkulimit të shpenzimeve  të 

energjisë elektrike , nr......... i dt. 29.12.2017 , raportin të Qendës së Kalibrimit të 

njehsorit elektrik nr............. i dt. 29.12.2017, Faktura së rikthimit të humbjeve 

nr.DPZHP............, i dt. 29.12.2017. 

 

 

 

Përf. i të dëmtuarës  B. P. në seancë ka deklaruar se  në bazë të provave në 

shkresat e lëndës  do të plotësohet dyshimin i bazuar se këtu i dyshuari ka bërë 

shfrytëzimin e pa autorizuar të energjis elektrike  me çrast  ka shkaktuar dëmë material  

në vlerë prej 1010.10 €, në ketë lartësi kërkoi nga  gjykata  qe ta detyroi te  akuzuarin qe 

tia kompenzoi dëmin të dëmtuarës. 

 

Dëshmitari A. B. deklaron se  kemi qenë tek komsumatori  kemi hartuar 

procesverbalin që gjendet ne shkresat e lëndës aty kemi parë që në ekran është paraqitur 

shenja FD, dhe kjo shenjë paraqitet në rastet kur  në njehsor  intervenohet me ndonjë 

paisje apo me magnet për të ndal njësorin do të thotë se energjia  të mos të fakturohet, në 

rastin konkret  tek njësori digjital kjo vrehet  nëse në vendin e sondës është intervenuar  

me ndonjë  paisje, dhe në këtë rast kemi rekomanduar  që njësori të ndrrohet dhe  të shkoj 

në kalbrim, si dhe njësori e regjistron  dhe ne serverin e njësorit  ruhet të dhënat  se kur 

është intervenuar   në njehsor  dhe njëkohësisht ruhet se sa është mbajtur magneti.  

 

 

 

Dëshmitari A. L.  deklaron deklaron se  kemi qenë tek komsumatori  kemi hartuar 

procesverbalin që gjendet ne shkresat e lëndës aty kemi parë që në ekran është paraqitur 

shenja FD, dhe kjo shenjë paraqitet në rastet kur  në njehsor  intervenohet me ndonjë 

paisje apo me magnet për të ndal njësorin do të thotë se energjia  të mos të fakturohet, në 

rastin konkret  tek njësori digjital kjo vrehet  nëse në vendin e sondës është intervenuar  

me ndonjë  paisje, dhe në këtë rast kemi rekomanduar  që njësori të ndrrohet dhe  të shkoj 

në kalbrim, si dhe njësori e regjistron  dhe ne serverin e njësorit  ruhet të dhënat  se kur 

është intervenuar   në njehsor  dhe njëkohësisht ruhet se sa është mbajtur magneti.  

 

Dëshmitarja Z. P.  deklaron se unë kam qenë pjesë e komisionit për shqyrtimin të 

njësorit me numër  ............... ku dhe kemi hartuar  një raport  me datën 29.12.2017, ku 

kemi vrejtuar se është ngacmuar  me magnet njësorin në bazë të  e leximeve soverike . 

 

Dëshmitari V. P. deklaron se me datën 29.12.2017, ku në lidhje me njësorin 

elektrik me nr............... , kemi vrejtuar se  është ngacmuar me magnet nga ana e jashtëme 

. 
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I akuzuari në mbrojtjen e tij ka deklaruar se  unë nuk kam bërë asnjë ndërhyrje në 

atë njësor gjykatës i kam afruar si provë transakcionin e komsumatorit  ku shihet asnjë 

ndryshim ndër vite. 

 

Nga provat e proceduara  në shqyrtimin gjyqësor,  gjykata  ka gjetur  se në 

veprimet e te  akuzuarit nuk formohen elementet  e veprës  penale qe  i vihen ne barrrë  

 

 Vendimi mbi kërkesën pasuroro juridike  u muarrë në kuptim të nenit 463 të KPP 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë nē kuptim tē nenit 454 par. 1 të 

KPP. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA NË SUHAREKË, 

P.nr196/18 të dt. 19.09.2019 

 

 

Sek. Juridike                                            GJ Y Q T A R I  

F.  Kabashi                                   Robert Tunaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE; 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të 

aktgjykimit,Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj Gjykate. 
 

 


