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Pml.nr.145/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët–Valdete Daka, 

kryetare, Nesrin Lushta e Avdi Dinaj-anëtar, me bashkëpunëtorën profesionale Qefsere 

Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit A. J. nga Prizreni, për 

shkak të veprës penale vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320.të KPK, duke 

vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit  të paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren P.nr.1738/2013 të datës 

04.06.2015. dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1111/2015 të datës 

26.10.2015., në seancën e mbajtur më 14.07.2016., mori këtë: 

 

  

 

A K T GJ Y K I M  

 

 

 Me miratimin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit  A. 

J.  anulohen aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren P.nr.1738/2013 i datës 

04.06.2015. dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1111/2015 i datës 

26.10.2015. dhe lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

 

  

A r s y e t i m  

 

 

  

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren P.nr.1738/2013 të datës 

04.06.2015. i dënuari A. J. është shpallur fajtor për veprën penale vjedhja e shërbimeve 
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komunale nga neni 320.të KPK dhe është gjykuar me dënim me gjobë në shumë prej 500 

(pesëqind) euro të cilin është obliguar të paguaj në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria 

e aktgjykimit e në rast të mospageses i njëjti do të zëvendësohet me dënim burgimi duke 

llogaritur 20 euro për një ditë burgimi dhe me dënim kusht me të cilin i është përcaktuar 

dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve i cili nuk do të ekzekutohet nëse në 

afat prej  1 (një) viti nuk kryen vepër tjetër penale. Është obliguar të paguaj shpenzimet e 

procedurës penale dhe paushallin gjyqësor ndërsa për realizimin e kërkesës pronësoro 

juridike e dëmtuara është udhëzuar në kontestin civil.  

  

Në procedurën ankimore me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.111/2015 të datës 26.10.2015. ankesa e mbrojtësit të dënuarit është refuzuar si e 

pabazuar dhe aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar.  

 

Kundër këtyre aktgjykimeve mbrojtësi i të dënuarit, avokati N. Q. nga Prizreni, ka 

paraqitur kërkesë për mbrojtën e ligjshmërisë, për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që të 

ndryshohen ashtu që i dënuari të lirohet nga aktakuza ose të anulohen dhe lënda të 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje..   

 

Prokurori i shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.105/16 të datës 08.06.2016.  ka 

propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar.  

 

 Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e lëndës në 

kuptim të nenit 435. par. 1. lidhur me nenin 436. par. 1. të KPPK, dhe konstatojë se me 

rastin e vendosjes mbi kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ka dyshim të 

konsiderueshëm lidhur me saktësinë e fakteve vendimtare të vërtetuara, për shkak të 

cilave u pamundësua vlerësimi i pretendimeve në kërkesë, por u desh të merret vendim 

për anulimin e aktgjykimeve të kundërshtuara, në kuptim të dispozitës së nenit 439.të 

KPK. 

   

Nga aktgjykimet e kundërshtuara rezulton se i dënuari është shpallur fajtor se 

“prej datës së pavërtetuar e deri më 13.07.2013. në orë të pavërtetuar, në  hostelin e 
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quajtur “C.” merr, përdor duke u furnizuar përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit 

shpërndarës, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar në atë mënyrë shfrytëzon energjinë 

elektrike me njehsor elektrik, ku nga ana e jashtme njësori kapakun nga ana e epërme e 

ka të shpuar (ka një vrimë), përmes vrimës ka penguar punën e diskut, në brendi të 

njehsorit disku i njehsorit është i gërvishur, ku energjia elektrike e shpenzuar nuk 

regjistrohet, ashtu që bënë shfrytëzimin e paautorizuar të energjisë elektrike, me çrast të 

dëmtuarës KEDS-Divizioni i rrjetit-Distrikti në Prizren i shkakton dëm material në vlerë 

të energjisë së shpenzuar në shumë prej gjithsej 6.601,42 euro” me çka ka kryer veprën 

penale vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320.të KPK. 

 

Nga përshkrimi i këtillë faktik i veprës penale në dispozitivin e aktgjykimit të 

shkallës së parë rezulton se i dënuari është shpallur fajtor për shpenzimin e paautorizuar 

të energjisë elektrike e cila nuk është regjistruar, sepse përmes vrimës në njehsorin 

elektrik ka penguar punën e diskut dhe disku fare nuk e ka regjistruar energjinë elektrike 

të shpenzuar, e cila është në vlerë prej 6.601,42 euro. 

 

Mirëpo, në shkresat e lëndës gjendet dhe është nxjerrë si provë dokumenti 

“transakcionet e konsumatorit” me numër 144258 të datës 23.08.2013. e të dëmtuarës 

KEDS, nga e cila rezulton se prej 21.09.2002. deri më 23.08.2013. për energjinë elektrike 

në njehsor i dënuari ka bërë pagesa por ballanci përfundimtar tregon për mos pagesën-

borxhin në shumë prej 6,601.01 euro. 

 

Në këtë situatë, ekziston dyshim i konsiderueshëm lidhur me saktësinë e faktit se 

shuma e cekur e të hollave a paraqet vlerën e energjisë elektrike e cila fare nuk është 

regjistruar në njehsorin elektrik (sepse i dënuari ka pamundësuar regjistrimin e sajë në 

diskun e njehsorit elektrik) apo është fjala për mos pagimin e borxhit, pra, borxhit për 

energjinë elektrike e cila është regjistruar dhe harxhuar por nuk është paguar.  

 

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, në rastin e parë fjala është për vepër penale e në 

të dytën për marrëdhënie civile juridike. Andaj, prej vërtetimit të drejt të këtij fakti varet 

aplikimi i ligjit penal, gjegjësisht se a është fjala për vepër penale dhe a duhet apo jo i 

dënuari të shpallet fajtor. 
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Andaj, u deshtë që për shkak të dyshimit të cekur në vërtetimin e këtij fakti 

vendimtar, pa u lëshuar në vlerësimin e bazueshmërisë së pretendimeve në kërkesën për 

mbrojtje të ligjshmërisë të cilat kanë të bëjnë me shkeljet të ligjit procedural dhe material, 

te merret vendim për anulimin e aktgjykimeve të kundërshtuara dhe kthimin e lëndës 

gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. Në shqyrtimin e serishëm duhet të vërtetohet 

fakti se a është fjala për shfrytëzimin e paautorizuar të energjisë elektrike, pra, për 

situatën kur i dënuari ka harxhuar energji elektrike e cila fare nuk është regjistruar në 

njehsor, apo për mospagimin e borxhit,  dhe varësisht prej gjetjes së gjykatës të merret 

vendim i ligjshëm. 

  

Nga këto arsye  konform nenit 438.par.2. lidhur me nenin 439. të KPPK u vendos 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

Pml.nr. 145/2016, më 14.07.2016.  

 

 

Proçesmbajtësja,                        Kryetarja e  kolegjit,  

Qefsere Berisha          Valdete Daka 

 
 


