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Numri i lëndës: 2020:077093 

Datë: 23.03.2021 

Numri i dokumentit:     01623501 

 

P.nr. 187/20 

       NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit  Sh. I. U. nga fshati G., për shkak të vepres  

penale  vjedhje e sherbimeve  nga neni 314 par. 1 të KP, e duke vendosur sipas aktakuzës të PTH 

në Prizren PP.II.nr. 604-8/20 të dt. 12.06.2020, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me 

dt.22.03.2021, në prezencë të PSH Ramadan Koro, të akuzuarit dhe përf. E të dëmtuares KEDS 

Y.  M.,  mori dhe publikisht shpalli , ndërsa me daten 23.03.2021 përpiloi ketë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari Sh. U., nga i ati I.,  e ëma M., e lindur D., i lindur  me dt.15.07.1976,  nga fsh. 

G., ku dhe tani jeton, punëtor,  i martuar baba i tre fëmijve,  me numër  personal .........., i gjendjes 

së mesme  ekonomike, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovēs. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

  Me dt. 06.02.2020 në shtepinë e tij në fsh. G. , Komuna e Suharekës,  i pandehuri me 

qëllim që të përfitoj nga sherbimi përmes rrjetit  përques të rrymës, pa autorizim të furnizuesit të 

autorizuar, ashtu që i njejti  me anë të një kablli lidhet në menyrë direkte në rrejetin elektrik 

jashtë pikës matëse duke anashkaluar njësorin elektrik me numër .........., ku energjia elektrike e 

shpenzuar nuk është regjistuar, me çrast  ndermarrjes  së dëmtuar  “KEDS” Distrikti në Prizren  

i ka shkaktuar dëm material. 

 

Me këto veprime ka kryer vepren penale  vjedhje e sherbimeve  nga neni 314 par. 1 të 

KP. 

Andaj gjykata ne kuptim të nenit 38,39,40,43,69,70, 314 par. 1  KP dhe nenit 365,450  

dhe 463 të  KPP, të akuzuarit  i shqipton: 

 

DENIMIN ME GJOBË 

 

Të akuzuarit Sh. U. ia shqipton dënimin me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind  Euro), 

të cilin dënim i akuzuari  duhet të paguaj nē afat prej 15 ditësh  pas plotëfuqishmeris se këtij 

aktgjykimi. Në rast se denimi me gjobë  nuk realizohet as detyrimisht, denimi me gjobë 

zavendsohet me denim me burg prej 10 ditësh, duke llogaritur  20 € gjobë me  një ditë burg. 
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Obligohet i akuzuari  me  shpenzimet  e procedurës, në emër të paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 20 €,  dhe në emër të taksës  për kompenzim të viktimave të krimit shumën 

prej 30 €, në afat prej15 ditësh pas plotëfuqishmeris se këtij aktgjykimi. 

 

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

në kontest të rregullt  civil. 

 

A r s y e t i m 

  

PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr. 604-8/20 të dt. 12.06.2020,  ka akuzuar         Sh. 

I. U. nga fshati G., për shkak të vepres  penale  vjedhje e sherbimeve  nga neni 314 par. 1 të KP, 

aktakuzën gjatë séancës gjyqësore e ka përfaqësuar  PSH Ramadan Koro, i cili në fjalën 

përfundimtare në tërsi ngel pran të dhënave si nē aktakuzë,  me propozim që i akuzuari të shpallet 

fajtor dhe të dënohet sipas ligjit.  

 

I akuzuari gjatē séancēs kryesore në mbrojtën e tij nuk e ka pranuar  fajsin, gjykata 

administroi provat dhe atë:  ka dëgjuar perf. të dëmtuares KEDS, dëshmitaret A. H., A. G. dhe 

E. M.,  ka bere shiqimin në procesverbalin  nr. ......... të dt. 06.02.2020, kalkulimi i rikthimit të 

humbjeve të dt. 12.02.2020, fatura DPZHP........ si dhe  fotodokumentacioni, tē cilat  gjinden nē 

shkresat e lēndēs, si prova materiale  tē propozuara nga PTH nē Prizren. 

Perf. të dëmtuarës Y.  M.  në seancë  ka deklaruar se i akuzuari  ka bërë shfrytzimin e pa 

autorizuar të energjis, me  çrast  ka shkaktuar dëm material në vlerë prej 2572.11 €, ka propozuar  

gjykates që ta obligoi  në kompenzim të dëmit të shkaktuar. 

  Dëshmitari E. M. në seancë ka deklaruar  se unë punoi në sherbimin e kontrollit, jam 

pjese  e ketij procesverbali dhe nënshkrimi i parë me shifren ...... është i imi. Në ketë procesverbal 

kemi konstatuar  se konsumatori posedon një lidhje direkte  nëpermjet  ndërpresit 1-0-2. 

Ndërpresi 1-0-2 tregon kyqjen në kabllin furnizues  ku nëse ndërpresi është i vendosur  në  

pozicion 1, energjia e shpenzuar  regjistrohet  në njesor , ndersa  nëse e qetë në poziconin 2 

energjia e shpenzuar nuk regjistrohet apo edhe  e kundërta mundet me qenë 2 me regjistri, 1 mos 

me regjistru. Pasi që ky ndërpres ka qenë i vendosur  para njësorit, në ketë rast  konkretisht  1 ka 

dhënë energji përmes  njësorit, ndërsa 2 e ka furnizuar objektin pa matje,  pasi që e ka ndërprerë  

punen e njësorit, ndërsa rryma ka pas në objekt. Kemi bërë kontrollin e objektit, prezent ka qene  

Lulzim Ilmi Usaj dhe i njejti  nuk na ka penguar në punën tonë por ka thënë se  vazhdoni me 

punen unë jam prezent, unë jam vëllau i Shpendit, unë jam pergjegjës ketu nuk ka asnjë pengesë. 

E kemi testu rrymen nëpër pozicione 1-0-2 e kemi nderprer  punën e njësorit si në foton 2, shifet  

aty se njesori është ndalur, ndersa në foton nr. 3 shifet  fotografia se në shtepi  ka tension. 

Dëshmitari A. G. në seancë ka deklaruar se une punoi si teknik në departamentin e 

humbjeve dhe  rikthimit në distriktin në Prizren, kam qenë nënshkrues i këtij procesverbali dhe 

nënshkrimi i dytë është i imi. Gjate kontrolles  kemi hasur  se konsumatori posedon një lidhje 

direkte, nderperës  1-0-2 i cili ka qenë para matjes së njësorit  gjegjësisht  jashtë njësorit elektrik. 

Konsumatoret të cilet  vendosin ndërpresin e lartëcekur pengojnë regjistrimin dhe faturimin e 

energjis gjë që e cila nuk lejohet që kablli kryesor nga kuadrati kryesor  kyqës të ketë nderprerje, 

me ketë nënkupton që kablloja kryesore e cila duhet të shkon në njesor  nuk duhet të ketë 

ndërprerje. Unë kam qenë në kontroll tek  shtepia e  fundit, aty kemi pritë pronarin dhe kemi 

hyrë në kontrollë, ndërsa te shtepit tjera  në  shoqëri  me pronarin e shtepis së parë  apo vëllaun  

e tij i kemi verifikuar edhe objektet tjera. Ndërpresi  ka qenë  i vendosur  në një orman posht. Në 

pytjen e gjykates  se prej kah e dini  se  ai ndërpres  ka sherbyer për furnizim të pa autorizuar 

është pergjigjur  se  në momentin kur ne e qkyqim njesorin nuk duhet   të ketë energji në shtepi, 

në ketë rast  edhe pse e kemi shkyqur  njësorin ka pas energji në shtëpi. 



 Numri i lëndës: 2020:077093 
 Datë: 23.03.2021 
 Numri i dokumentit: 01623501 
 

3 (4)  

   
2
0
2
0
:0
7
7
0
9
4

 

Dëshmitari A. H. në seancë ka deklaruar se unë punoi në KEDS si teknik për rikthimin  

e humbjeve. Nënshkrimi i fundit  me ID ..... është i imi,  te konsumatori kemi vrejtur  se  mbrenda 

në objekt  - shtepi  ka qenë një ndërpres para matjes së njesorit elektrik,  ky ndërpres ka qenë në 

një shpajz, ka qenë në qoshe ndër do rafta, ku në momentin e ndrrimit  të pozicionit të ndërpresit  

u ndalke rryma në njësor për matje të energjis dhe përseri objekti furnizohej me energji elektrike  

mirëpo tani pa matje  në  menyrë  direkte. Pozicioni i nderpresit  1-0-2 nuk me kujtohet cili ka 

rexhistruar enerigjin ,  mirepo me ndrrimin e pozicionit  shifet se objekti furniohej herë me 

regjistrim e herë pa regjistrim, unë kam qenë tek nderprersi, tek ora ,ndërsa regjistrimin e 

pajisjeve e kan bërë kolegët , te i akuzuari kane qenë tri shtëpi të vëllezërve, e di që në shtëpin e 

fundit ka qenë nje burr me prezencen e të cilit edhe kemi kontrolluar, shtëpin, ka qenë korrekt, 

bashkëpunues dhe ka marrë përgjegjësin per tri shtëpit. E kemi testu ndërprerësin, Fotoja e parë 

na tregon ndërprerësin dhe raftin ku ka qenë i vendosur ai, në foton 2 shohim tensionin që ka 

qenë i shkyqur në dalje, ora shihet qe nuk ka rrymë, nuk ka numra në ekran ,nderpreresi ka qenë 

në pozicionin 1, ndërsa në foton 3 shofim kutin sekondare, në foton 4 shofim se konsumatori e 

ka perdorur nxemjen qendrore permes këtij furnizimi sikurse edhe gjithë objektin sasin e 

shpenzimeve ne nuk e dim ndërsa paisjet janë regjistruar si në procesverbal.   

  I akuzuari në mbrojtjen e tij ka deklaruar  se  nga transakcioni i konsumatorit provohet 

se une nuk kam vjedhur rrymë, sasia e faturuar para datës kritike edhe pas datës kritike nuk 

ndryshon edhe pse njehsori tani është vendosur ne shtyllë. Njehsori elektrik me nr. DPZ.......... 

është i imi me këtë njehsor furnizoj shtëpi banimi, gjatë kontrollit është hasur nderprersi 1-0-2, 

i njejti shfrytëzohet per ndryshimin e fazeve tek ektromotorrët pasi që unë kam paisjet tri fazore 

dhe në rast avarie në rrjet shërben per sigurinë pasi që për siguri nëse vendoset ne pozicionin  0 

ndërpren të gjitha paisjet. Ky ndërprerës është aty që nga nëntori 2019 kur kam hyrë në atë shtëpi, 

të njëjtin e kam vendos unë personalisht pasi vetë e kam instaluar rrymen aty ,ndërsa KEDS-i në 

konroll ka qenë në shkurt te vitit 2020. 

 

Nga provat e administuara gjykata në tërsi ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv 

të aktgjykimit. 

 Këtë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar  nga dëshmija e dëshmitarëve E. M., A. G. 

dhe A. H. të cilet me pamëdyshje kan provuar faktin se i akuzuari Sh. I. U. diten kritike me 

qëllim që të përfitoi për vete nga shërbimi përmes rrjetit përques të rrymës, në mënyrë të 

kundërligjëshme pa autorizim te furnizuesit të autorizuar  është lidhur në mënyr direkte ne rrjet 

elektrik jashtë pikës matëse duke anashkaluar njehsorin elektrik me nr .......... ku energjia e 

shpenzuar nuk është regjistruar me qrast ndërmarrjes KEDS disitrikti në prizren i shkakton dëm 

material.Të tre dëshmitaret pothuajse në mënyrë identike duke përshkruar gjendjen faktike të 

hasur te konsumat kan provuar se i akuzuari para njësorit elektrik ka vendosur në ndërpresës 1-

0-2 dhe përmes ati ndërpresi duke ndrruar pozicionin herë në pozicion 1 e herë në pozicion 2 ka 

shmangur rexhistrimin e energjisë së shpenzuar. Edhe nga procesverbali nr......... i dt.06.02.2020 

provohet fakti se i akuzuari në kabllin kryesor furnizues para njësorit ka lidhur një ndërprerës 1-

0-2 përmes së cilit është anashkaluar njësori dhe nuk është rexhistruar energjia e shpenzuar. 

Gjendjen faktike si në dispozitiv gjykata e ka vertetuar edhe nga fotodukomentacioni në shkresa 

të lëndes ku shifet ndërpresi në vitrin foto 1,shkyqja në njësor foto 2 dhe fakti se edhe përkunder 

shkyqjes ka rrymë në shtëpi fotoja nr.3 . 

Këtë gjendje faktike gjykata pjesërisht e ka vëertetuar edhe nga mbrojta e të akuzuarit ku i njëjti 

nuk e mohon faktin se personalisht para njësorit e ka lidhur ndërprersin 1-0-2 përkundër faktit 

se e mohon të jetë përdorur për anashkalim të njësorit me pretendimin se ishte vendosur siguri 

të paisjeve,të cilin pretendim gjykat e vlerson si përpjekje për shmangëje nga përgjegjësia penale 

pasi është në kundërshtim me vetë veten po edhe me provat e administruara në shqyrtim 

gjyqësor.  
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Nga  një gjendje e tillë faktike e vërtetuar gjykata ka gjetur se  me veprimet e te  akuzuarit  

qendrojnë  te gjitha  elementet qenësore te vepres  penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 

par.1 të KP, për  qka edhe te  akuzuarin  e shpalli fajtor  dhe  denoi si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 69  dhe  70 të KP. 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se i akuzuari ka patur qendrim korrekt  ndaj 

gjykates, është familjar, më parë nuk ka rënë ndesh me ligjin kurse rrethanë posaqerisht  renduese 

nuk gjeti. 

 

 Vendimin mbi kërkesen pasuroro juridike e mori në kuptim të nenit 463  të KPP. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës e mori në kuptim të nenit 450 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 E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:077093, 23.03.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ___________ 

 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

 

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

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

kësaj Gjykate Themelore. 


