
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË 
 

 

1 (4)  

   
2
0
1
8
:0
4
9
3
6
6

 

Numri i lëndës: 2018:049365 

Datë: 22.02.2019 

Numri i dokumentit:     00231211 

 

 
  P.nr. 818/17 

 

       NË EMËR TË POPULLIT 
 

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

Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit B. J. M. nga fshati M., për shkak të veprës penale vjedhje 

e  shërbimeve  komunale nga neni 320 të KP, e duke vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren 

PP.II.nr.3136-2/17 të dt.13.12.2017, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.20.02.2019, në prezencë të 

PSH Musli Gashi, të akuzuarit, muarrë dhe publikisht shpalli ketë: 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari  B. M.  nga i ati  J.,   i lindur  me dt. 28.10.1963, nga fsh. M., ku dhe tani jeton, i 

martuar baba i 4 fëmijve, ka të mbaruar  arsimin e mesem, i pa punë,  i gjendjes  jo të mirë ekonomike,  

shqiptar shtetas i Republikës sē Kosovēs. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

   Se me dt. 04.11.2017  në orë të pa vërtetuar në fshatin M.,  Komuna e Suharekës,  merrë, perdorë 

duke u furnizuar përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit  shpërndarës pa autorizimin e furnizuesit të 

autorizuar,  në atë menyrë që shfrytëzon energjinë elektrike me njësor  elektrik,ku në brendi  të njësorit  

sistemet  e fazave  L1 dhe L3, i ka  eleminuar dhe  si pasojë njësori elektrik ka regjistruar energji elektrike  

për  66.66 % me pak, ashtu  që benë shfrytëzimin e pa autorizuar  të energjis elektrike, me  çrast  te 

dëmtuarës  KEDS- Divizioni i rrjetit  - Distrikti në Prizren i shkakton dëm material në  vlere të energjis 

së shpenzuar. 

 

Këso dore ka kryer  veprēn penale vjedhje e shërbimeve  komunale nga neni 320 të KP. 

 

Gjykata nē kuptim të neneve 41,42,46,51,52,73, 74  si dhe nenit 320 të KP, të akuzuarit, ia 

shqipton: 

DËNIMIN ME GJOBË 

 

Të akuzuarit  B. M. ia shqipton dënimin me gjobë në shumë prej 100 € (njëqind Euro), të cilin 

dënim i akuzuari  duhet të paguaj nē afat prej 15 ditesh pas plotëfuqishmeris së këtij aktgjykimi, poqēse 

denimi me gjobë nuk mund tē realizohet as detyrimisht, i njëjti do tē  zëvendēsohet me denim burgimi 

prej 5 ditësh, duke llogaritur për 20 €, të filluar  me  një ditë burg, konform nenit 46 paragrafi 3 te KP, 

dhe   
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DËNIMIN ME  KUSHT 

 Dënimin me burg  prej 3 muaj, i cili nuk do të ekzekutohet  nëse i akuzuari  në afat prej  1 

viti, nuk kryen vepër të njejtë apo të ngjajshme  penale.  

 Obligohet  i akuzuari me shpenzimet e  procedurës, në emër të paushallit gjyqësor shumen prej 

20 € dhe në emër te taksës per  kompenzim te viktimave te  krimit  shumen prej 30 €. 

 

E dëmtuara KEDS  në Prizren, për  realizimin e kërkeses  pasuroro juridike udhëzohet  në kontest 

te rregullt  civil. 

                                                                 A r s y e t i m 

 

PSH në Prizren me aktakuzen PP.II.nr. 3136-2/17 të dt. 13.12.2017, ka akuzuar  B. J. M. nga 

fshati M., për shkak të veprës penale vjedhje e  shërbimeve  komunale nga neni 320  të KP,  aktakuzen të 

cilen gjatë séances gjyqësore prej fillimit  gjer  në mbarimin e saj e ka përfaqësuar PSH Musli Gashi, i 

cili në tërsi ngel si në aktakuzë, me kërkesë që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

 I akuzuari B. M. në séance nuk e ka pranuar fajsin, gjykata administroi me provat ku ka dëgjuar 

dëshmitaret I. K., G. Rr., L. B. dhe B. K., ka bërë shiqimin në procesverbalin nr.  069..... të dt. 04.11.2016, 

proccesverbali i Qendres së Kalibrimit nr. ../05 të dt. 05.10.2017, në faturen rikthimi i humbjeve  

DPZ17HP........ të dt. 10.10.2017, faturen  90...... te dt. 10.11.2017 si dhe fotodokumentacionin që gjinden 

në shkresat e lëndës. 

 

Dëshmitari   I. K. në seancë ka deklaruar se une punoi  në verifikim të njësorve  në Qendren e 

kalibrimit, ku me  ketë rast kam qene  anëtar i komisionit dhe kemi konstatuar se bllombat  nga ana e 

jashtme kanë qenë të keputura edhe të manipulura,  demtime të tjera  si thyerje  apo të ngjajshme  ne anën 

e jashtme  nk ka, në brendi kemi vrejtur se njesori  L1 dhe L3 i ka pasur të eleminuara, për me regjistru  

me pak, në ketë rastë  njesori ka regjistru 66,66 % me pak. Njesori  tek ne ka ardhur i bllombuar me një 

qese më të dhëna teknike, pa emër dhe mbiemër te konsumatorit. 

 

Dëshmitari   G. Rr. në seancë ka deklaruar se unë punoi si ingjiner  ne Qendren e Kalibrimit  në 

Prishtinë, kam qenë pjese e komisionit në procesverbalin e kalibrimit  jam anëtar i tretë i komisionit dhe 

nenshkrimi im është në ketë procesverbal dhe njekohësisht  nenshkruj edhe si ingjiner mbikqyres i 

laboratorit. Fillimisht  njesorin e kontrollojmë në tri pika dhe atë gjendjen e bllombave, dëmtimet nga 

jashtë dhe gjetjet në brendësi të njesorit. Bllombat  njera ka qene e keputur dhe njera ka qene e manipuluar, 

ku bllomba ka telin e plumbit i cili mund të manipulohet  të hapet dhe të mbyllet  qka shifet edhe  ne foto. 

Ne brendi  është konstatuar  sistemi i fazave  L1 dhe L3 janë të eleminuara dhe si pasoj e kesaj njesori ka 

regjistruar energji elektrike  66.66 % më pak. Njesori  pasi të hiqet  tek konsumatori, futet  në qese 

,bllombohet dhe e njejta  nuk mund të hapet pa e dëmtuar  bllomben. Ka theksuar se  njesori është testuar  

në tavolinen testuese , në shkresat e  lendës e kemi raportin e testimit  me nr. 434, i cili është  bërë  nga 

puntoret tjerë dhe jo nga komisioni fillestar pasi që ata punojnë  në menyrë  të pamvarur,por edhe nga ky 

procesverbal shohim se edhe ata si komision kan konstatuar parregullsit në njësor. 

 

Dëshmitari B. K. në seancë ka deklaruar se  tek konsumatori  kemi shkuar me kërkesen e KEDS-

it per  shkak të dyshimeve për keqpërdorime e me qëllim me  ndrru  njesorin , me ate rast  ka qenë edhe 

i  akuzuari prezent, ne kemi qenë  4 persona,kemi hartuar procesverbalin dhe ia kemi lenë  nje kopje  

konsumatorit, ku në procesverbal  nënshkrimi i parë është i imi. Detyrë e jona ka qenë  me ndrru njësorin 

e nëse  ne dyshojm që njësori  ka qenë i manipulur të njëjtin e qojmë në kalibrim dhe është Qendra e 

kalibrimit  që i konstaton parregullësit eventuale e jo ne si ekip. 

 

Dëshmitari  L. B. në seancë ka deklaruar se une në KEDS punoi si kontrollor per  humbje të 

energjis, te konsumatori kemi  qenë  me iniciativë të KEDS-it pasi që kemi dyshuar  në keqpërdorim të 

njësorit  të njejtin e kemi ndrruar dhe e kemi derguar  në Qendren e kalibrimit, me ate rast  ka qene  
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prezent edhe  konsumatori, ne  si ekip kemi qene  4 persona,  kemi hartuar  procesverbal ku një kopje ia 

kemi lene edhe konsumatorit, eliminimin e fazave  L1 dhe L3 mund të behet vetem në laborator. 

 

I akuzuari   B. M. në mbrojtjen e tij  ka deklaruar se ditën kritike  ekipa e kontrollit ka qenë në 

shtepin time, ka kontrolluar dhe  nuk ka  gjetur asgjë të jashtëligjshme, ata kan ndrru njësorin dhe  nuk 

kan konstatuar asnjë dëmtim, bllombë apo diqka të ngjajshem vetëm kanë marrë njësorin me vete, kan 

instaluar  njësorin e ri  dhe unë e kam nënshkruar procesverbalin per ndrrimin e njësorit mirëpo nuk kam 

pas informacione për keqpërdorim.  

 

Nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor gjykata me pa mëdyshje ka vërtetuar  ketë 

gjendje faktike: 

 

Se me dt. 04.11.2017  në orë të pa vërtetuar në fshatin M.,  Komuna e Suharekës,  merrë, perdorë 

duke u furnizuar përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit  shpërndarës pa autorizimin e furnizuesit të 

autorizuar,  në atë menyrë që shfrytëzon energjinë elektrike me njësor  elektrik,ku në brendi  të njësorit  

sistemet  e fazave  L1 dhe L3, i ka  eleminuar dhe  si pasojë njësori elektrik ka regjistruar energji elektrike  

për  66.66 % me pak, ashtu  që benë shfrytëzimin e pa autorizuar  të energjis elektrike, me  çrast  te 

dëmtuarës  KEDS- Divizioni i rrjetit  - Distrikti në Prizren i shkakton dëm material në  vlere të energjis 

së shpenzuar.     

 

  Ketë gjendje  faktike  gjykata  e ka vërtetuar në tërsi  nga  dëshmia e dëshmitarve   I. K. dhe G. 

Rr.,  të cilet kanë provuar faktin se njësori është maipuluar dhe keqperdorur në atë mynyrë që një bllom 

është këputur ndërsa tjetra e manipuluar duke hapur dhe mbyllur përseri e duke dëpertuar në njësor dhe 

larguar fazat L1 dhe L3 me qka energjia e shpenzuar nuk është regjistruar në masen 66,66% me qka edhe 

i është shkatuar dëm të dëmtuares KEDS. 

 Këtë gjendje faktike e ka vërtetuar edhe nga deklaratat e dëshmitarev B. K. dhe L. B.  të cilet kan 

provuar faktin se te i akuzuari për shkak të dyshimeve për keqpërdorime kan ndrruar njësorin duke 

instaluar njësor të ri,ndërsa për shkak të dyshimeve për keqpërdorime kan dërguar në kalibrim njësorin e 

vjetër ,dhe nga sektori i kalibrimit janë konstatuar manipulmi dhe keqpërdorimi i ati njësori nag i 

akuzuari. 

 Këtë gjendje faktike gjykat në plotni e ka vërtetuar edhe nga procesverbal 17/05 i dates 

05.10.2017 me të cilin provohet fakti se njësori ka qenë i manipuluar ,një bllomb e këputur ,sistemi i 

fazave L1 dhe L3 ka qenë i eliminuar për qka edhe njësori ka regjistruar më pakë energjin e shrytëzuar 

për 66,66% . 

Nga protokolli i shqyrtimit të njësorit është provuar fakti se njësor në fazat R dhe T nuk matë 

energjinë . 

Gjendja faktike si më lartë vertetohet edhe nga fotodukomentacioni bashkangjitur shkresave të 

lëndes.  

 

Gjykata  mbrojtjen e të akuzuarit  se me rastin e ndrrimit të njësorit nuk është konstatuar nga 

ekipa asnjë keqpërdorim dhe se ekipa e ndrrimit vetëm e ka marr njësorin dhe ka lënë procesverbalin e 

ndrrimit pa vrejtje gjykata e vleresoj si të pa bazë pasi është në kundërshtim me provat tjera të 

administruar në shqyrtim gjyqësor posaqerisht me procesverbalin e sektorit të kalibrimit dhe deklaratat e 

dëshmitareve. 

   

 Gjykata me rastin e marrjes se vendimit  mbi denimin pati parasysh rrethanat  nga neni 73  dhe 

74 të KP, rrethanat  në  të cilat vepra  është kryer, shkallen e  përgjegjsis  penale të kryerjes, vleren e të 

mirës  së mbrojtur dhe dëmit të shkaktuar. Si rrethan  letësuese  gjykata  mori faktin se është familjar, 

sjelljen  korrekte  në  gjykatë, i gjendjes së dobët ekonomike, ndërsa rrethan posqerishtë rendues nuk 

gjeti. 

 

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

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës dhe paushallit gjyqësor  u muarrë nē kuptim tē nenit 453  

te KPP. 
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Vendimi me të cilin është obiliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimës së krimit 

është marrë konform nenit 39 paragrafi 3 nënparagraf 3.2 të Ligjit për kompensimin e viktimave të 

krimit.  

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA NË SUHAREKË, 

P.nr. 818/17 të dt.20.02.2019 

 

 

 

Sek. Juridike                                           G j y q t a r i 

F. Kabashi                               Robert Tunaj 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 


