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Numri i lëndës: 2018:050465 

Datë: 24.01.2020 

Numri i dokumentit:     00784292 

 

P.nr.485/19 

 

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.23.01.2020, në prezencē të PSH Mehreme Hoxha, të akuzuarit dhe perf. të  

dëmtuarës  Y. M., muarrë dhe publikisht shpalli ,ndërsa me daten 24.01.2020 përpiloi 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., e lindur P., 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. 

 

                                                      ËSHTË FAJTOR 

 

  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.475....... , me nr. unik të konsumatorit : 904....., 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 keto veprime  kryen veper penale vjedhje e sherbimeve  nga neni  314 par. 1 te KP. 

 

 Gjykata në kuptim të nenit 38,39,46,47,48,49,69,70  si dhe nenit  314  par. 1 të KP, të 

akuzuarit, ia shqipton: 

DENIMIN ME KUSHT 
 

Tē akuzuarit U. N. duke ia vërtetuar denimin me burg në kohëzgjatje prej 4 muaj, i cili 

nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej një viti, nga dita e plotëfuqishm eris së kētij 

aktgjykimi, nuk kryen ndonjë vepër të re penale. 
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 Obligohet  i akuzuari me shpenzimet e  procedurës  në emër të pashallit gjyqësor të 

paguaj  shumen prej 20 € dhe taksen për kompenzim të viktimave të krimit  shumën prej 30 €. 

 

E demtuara KEDS Distrikti në Prizren për realizimin e kërkeses  pasuroro juridike 

udhëzohet  ne kontest te 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 Mehreme  Hoxha, e cila 

në tërësi ngel pranë aktakuzës, me pretendimin që i akuzuari të shpallet  fajtor  dhe të  dënohet  

sipas  ligjit. 

 

Përf. e të dëmtuarës  Y.  M. në seancë ka deklaruar se  në bazë të provave në shkresat e 

lëndës  do të plotësohet dyshimi 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. 

 

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

M., ka berë leximin e deklaratave të dëshmitarve A. L., A. B.,V. P. dhe Z. P., ka bërë shiqimin 

në procesverbalin  me nr.072..... i dt.16.12.17, raportit të kalkulimit të shpenzimeve  të energjisë 

elektrike , nr.15.... i dt. 29.12.2017 , raportin të Qendës së Kalibrimit të njehsorit elektrik 

nr.4755..... i dt. 29.12.2017, Faktura së rikthimit të humbjeve nr.DPZHP17......., i dt. 29.12.2017. 

 

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 me qellim që energjia 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 kalibrim, njësori e regjistron ndërhyrjen 

edhe ne serverin e njësorit  ruhen të dhënat  se kur është intervenuar   në njësor  dhe njëkohësisht 

ruhet edhe sa kohë është mbajtur magneti aty.  

 

Dëshmitari A. L.  deklaron se  kemi qenë tek konsumatori  kemi hartuar procesverbalin 

që gjendet në shkresat e lëndës, aty kemi parë që në ekran është paraqitur shenja FD, dhe kjo 

shenjë paraqitet në rastet kur  në njësor  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 vërehet  nëse në vendin e sondës është intervenuar  me ndonjë  paisje, dhe në këtë rast kemi 

rekomanduar  që njësori të ndrrohet dhe  të shkoj në kalibrim, si dhe njësori e regjistron, në 

serverin e njësorit  ruhen të dhënat  se kur është intervenuar   në njësor  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  4755..... në Qenderen e kalibrimit, ku edhe kemi hartuar  një raport  me datën 

29.12.2017, ku kemi vrejtuar se njëhsori është ngacmuar  me magnet, te ky përfundim kemi 

ardhur në bazë të leximeve soverike dhe pamjes në ekranin e njësorit. Kjo dëshmitare ka 

përcaktuar sakt kohen e ndërhyrejes duke deklaruar se ndërhyrja ka ndodhur me daten 

16.02.2012 pasi që një gjë e till rexhistrohet menjëher në softver por edhe në ekran të njësorit 

paraqitet shenja FD dhe ky rexhistrim nuk ka mundësi të ndryshohet. Duke u sqaruar për 
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konstatimin në procesverbal se ora dhe data janë gabim ka sqaruar se bëhet fjalë për oren dhe 

daten në njësor në momentin e kontrollit e jo për oren dhe daten e ndërhyrjes në njësor pasi që 

ajo është data e sakt 16.02.2012 dhe se ajo është e pa ndryshueshme.  

 

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

nr.4755..... , kemi vrejtuar se  është ngacmuar me magnet nga ana e jashtëme. Në softver është 

rexhistruar dhe  ruajtur data e ndërhyrjes pasi që njësoret kanë një memorje  dhe nga aty shifet 

data e ndërhyrjes 16.02.2012. Duke u sqaruar rreth konstatimit se data dhe ora janë gabim ka 

sqaruar se njësoret kanë orën e instaluar e cila punon rregullisht por si rezultat i ndërhyrjes me 

magnet ato janë qrregulluar dhe në momentin e kontrollit data dhe ora kanë qenë gabim. Si 

rezultat i ndërhyrjes me magnet ka mundësi që edhe data e ndërhyrjes në njësor e rexhistruar në 

softver mundet me qenë gabim por nuk ka mënyrë tjetër të verifikimit pos leximit softverik dhe 

pamjes në ekran ku shifet shenja FD. 

 

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

njësor gjykatës i kam ofruar si provë transakcionin e komsumatorit  ku shihet asnjë ndryshim 

ndër vite. 

 

Nga provat e proceduara  në shqyrtimin gjyqësor,  gjykata  ka vërtetuar  gjendje faktike  

si ne dispozitiv të aktgjykimit. Kete gjendje faktike e ka vërtetuar  nga dëshmija e deshmitarve  

A.  B., A. L., Z.  P. dhe  V. P. të cilet  duke pershkruar  kohen, vendin, menyrën se si ka ardhur  

tek kjo veper  penale kanë provuar se me veprimet e te  akuzuarit ka ardhur  deri tek ndërhyrja 

me magnet  në njësor me të cilen nderhyrje është penguar  regjisitrimit  i  sakt  i energjis se 

shpenzuar, kjo ndërhyrje ka ndodhur  me dt.  16.02.2012  dhe se  në  vazhdimësi në ekranin e 

njësorit  ka qenë shenja  FD që tregon  per manipulimet  në njësor deri me  datë 16.2.2017  kur  

edhe ka ndodhur  ndrrimi i njësorit  të manipuluar  me njësor të ri. 

 

Ketë gjendje  faktike  gjykata e ka vertetuar edhe  nga  konstatimi ne protokolin e 

shqyrtimit të njësorit  në Qendren e kalibrimit  të dt. 22.12.2017, ku qendron konstatimi se njesori  

është manipuluar  me magnet  me dt. 16.02.2012  dhe se gjatë testimit  ka regjistruar  me pak per 

0.33%. gjykata  poashtu  nga  ky protokol  ka vërtetuar edhe  faktin se  per shkak të qregullimeve  

qe ndodhin ne njesor  kur ngacmohet  me magnet  ka ardhur  edhe tek  gabimi në datë kur ka 

ndodhur  nderhyrja, nga se  magneti  qrregullon tere sistemin elektronik në njësor. Se nderhyrja 

ka qenë në vazhdimësi  gjykata e ka provuar  me  deshmin  e  që  të 4 dëshmitarve. 

 

Deshmitaret  A. B. dhe  A. L. kanë provuar faktin se  ne momentin e kontrollit   njesori  

ka qenë  pa bllomb distribuive dhe ne ekran te njesorit  ka qenë i paraqitur  simboli FD i cili 

simbol tregon për ndërhyrjen në njësor, per  qka edhe kanë rekomanduar ndrrimin e tij dhe 

dergimin ne kalibrim me dt. 16.12.2017. Se nderhyrja ka qene e vazhdushme e kanë vërtetuar   

me deshmin e tyre edhe dëshmitaret  Z.  P. dhe  V. P. anëtar te komisionit  për  shqyrtim të 

njesorit  elektrik  të cilet  kanë provuar faktin  se ne ekran të njesorit ka qendruar shenja FD.  

 

Nga një gjendje e till faktike gjykat ka vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit formohen 

elementet qenësore të vepres penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par.1 të KP nr.06/L-074 

për qka edhe e shpall fajtor dhe denon si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

 Gjykata  me rastin per caktimin e llojit  dhe lartësin e denimit ka  vlerësuar të gjitha 

rrethanat qe ndikojn në llojin dhe lartësin e denimit  në kuptim të nenit  69 dhe 70 te KP. 
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Si rrethanë letësuese  ka vlerësuar  qendrimin korrekt në gjykate,  faktin se i akuzuari 

është familjar, është hera e parë që bie ndesh me ligjin, ndërsa rrethanë posaqerisht rënduese  nuk 

gjeti. 

 

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

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 452 par.1 të KPP. 

 

 Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të 

krimit  është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit per kompenzimin e viktimave 

të krimit. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

Departamenti i përgjithshëm 

P.nr. 485/19  të dt. 23.01.2020 

 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                             Robert Tunaj 

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: 

 Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë  ankese  në Gjykaten  e Apelit në Prishtinë, 

në afat prej 15 ditesh , llogaritur nga dita e pranimit të tij ankesa  dorëzohet përmes  kësaj gjykate, 

në kopje të mjaftushme per palët dhe gjykatën. 


