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    NË EMËR TË POPULLIT 

 

      GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta, 

kryetare, Emine Mustafa dhe Valdete Daka, anëtare, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtorit profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në  çështjen penale kundër të 

dënuarit R.K. nga fshati Sh., komuna e L., për shkak të veprës penale ndryshim i 

njehsorit të shërbimeve nga neni 323 par.1 të KPK, duke vendosur përkitazi me 

kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i  të dënuarit, kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në  Lipjan  P.nr.367/2016 datë 

27.06.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1021/2017 datë 

05.03.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me 28 gusht 2018, mori këtë: 

 

    A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

       Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të të 

dënuarit R.K., paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega 

në  Lipjan P.nr.367/2016 datë 27.06.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PA1.nr.1021/2017 datë 05.03.2018. 

 

    A  r  s  y  e  t i  m  i 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në Lipjan  P.nr.367/2016 

datë 27.06.2017, i dënuari R.K., është shpallur fajtor për shkak të veprës penale 

ndryshimi i njehsorit të shërbimeve nga neni 323 par.1 të KPK, dhe për këtë vepër i 

është shqiptuar dënimi me kusht ashtu që i është përcaktuar dënimi me burgim në 

kohëzgjatje prej 2 (dy) muaj, i cili nuk do të ekzekutohet nëse në afat prej 1 (një) viti nuk 

kryen vepër tjetër penale dhe me dënim me gjobë në shumë prej 500 €, (pesëqind euro) 

të cilin është i obliguar që të paguajë në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit e nëse nuk paguhet e njëjta do t’i zëvendësohet në pajtim me dispozitën e 

nenit 46 par.3 të KPPK, duke llogaritur për një ditë burgim shumën prej 20 €. Është 

detyruar që të dëmtuarës KEDS-it Divizioni i furnizimit në Prishtinë, t’ia kompensojë 

dëmin e shkaktuar  në shumë prej 4.647,38 €, ndërsa në emër të shpenzimeve  si dhe 
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paushallin gjyqësor shumën prej 20 €, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

       Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit të Kosovës me aktgjykimin 

PA1.nr.1021/2017 datë 05.03.2018, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit 

të të dënuarit ndërsa aktgjykimin e shkallës së parë e ka vërtetuar, kurse ankesën e të 

dëmtuarës KEDS-it nga Prishtina e ka hedhur si të palejuar.  

       Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit R.K., J.R., avokat nga F., për  shkak të shkeljeve esenciale të 

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

aktgjykimet e kundërshtuara  të anulohen dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së 

parë  në rigjykim. 

       Prokurori i Shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.125/2018 datë 03.07.2018, ka 

dhënë përgjigje në  kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë duke propozuar të refuzohet 

si  e  pabazuar. 

       Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit shqyrtoi të  gjitha shkresat e 

çështjes në pajtim me dispozitën e nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas 

vlerësimit të  pretendimeve nga kërkesa  konstatoi se: 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

       Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit pretendon se  aktgjykimet e kundërshtuara janë 

të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 

par.1 të KPPK, mirëpo nuk ka specifikuar se ku konkretisht qëndrojnë këto shkelje dhe 

cila dispozitë konkrete është shkelur. 

       Gjykata Supreme e Kosovës, pretendimin në fjalë e refuzoi si të pabazuar në pajtim 

me dispozitën e nenit 436 par.1 të KPPK, e cila dispozitë ka përcaktuar se me rastin e 

vendosjes mbi kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë Gjykata Supreme e Kosovës 

kufizohet vetëm në verifikimin e shkeljeve ligjore në të cilat paraqitësi i kërkesës 

pretendon. 

       Pjesa tjetër e kërkesës, i referohet shkeljes së ligjit penal mirëpo lidhur me këtë 

pretendim mbrojtësi i të dënuarit  nuk ka specifikuar se cila dispozitë e ligjit penal është 

shkelur, kurse nga referati i kërkesës rezulton se ky pretendim ndërlidhet me gjendjen 

faktike. Kështu potencohet se gjykata nuk ka marrë parasysh të gjitha shkresat e lëndës 

në veçanti raportin e kalibrimit, gjendja faktike nuk është vërtetuar drejt sepse nuk është 

zbatuar Rregullorja mbi  parandalimin e shpenzimit të paautorizuar të energjisë elektrike 

dhe mënyra e bartjes të njehsorëve elektrik nga një vend në vendin tjetër, përgjigja e 

Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë - Agjencioni i Meteorologjisë. Pra, këto pretendime 
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kanë të bëjnë me gjendjen e fakteve për çfarë në kuptim me dispozitën e nenit 432 

par.2 të KPPK, ky mjet i jashtëzakonshëm  juridik nuk mund të ushtrohet.  

       Megjithatë, vlen të theksohet se fajësia e të dënuarit pra, përshkrimi faktik dhe 

cilësimi juridik i veprës penale për të cilën i dënuari është shpallur fajtorë, nuk mund të 

vihet në dyshim. Kjo nga fakti se mbështetur në provat e administruara dhe drejt të 

vlerësuara  përfundimet e gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë, janë  të drejta dhe 

të ligjshme meqë në mënyrë të padyshimtë  është vërtetuar se i dënuari në periudhën 

kohore dhe mënyrën siç është përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit të shkalës së parë, 

ka manipuluar me orën elektrike duke pamundësuar regjistrimin e saktë të energjisë së 

shpenzuar elektrike me ç ‘rast i ka shkaktuar dëm të dëmtuarës KEDS-it Divizioni i  

furnizimit në Prishtinë në vlerë prej 4.647,38 €, e që rezulton nga konstatimi i ekspertit 

Inxhinier i elektroteknikës O.H. i datës 27.05.2017. Nga ana tjetër fakti se njehsori 

elektrik mbi të cilën i dënuari e kishte pushtetin faktik dhe juridik ka qenë i manipuluar 

është vërtetuar nga dëshmia e dëshmitarëve siç është paraqitur në aktgjykimin e 

shkallës së parë në faqen 3 dhe 4, në veçanti nga procesverbali i kalibrimit të përpiluar 

nga komisioni me datën 22.04.2014.  

       Pretendimi nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë se i dënuari është pagues i 

rregullt i energjisë elektrike fakt i cili nuk ka qenë kontestues është irelevant dhe kjo 

provë nuk ka ndonjë vlerë provuese meqë nga procesverbali i kalibrimit në veçanti nga 

dëshmia e dëshmitarit B.G., të dhënë në shqyrtimin gjyqësor përndryshe anëtarë i 

komisionit për kontrollimin detaj të njehsorit elektrik në Departamentin e për matjen e 

Energjisë Elektrike – Qendra e kalibrimit, ka pohuar se kthimi prapa i numëruesve siç ka 

konstatuar ky komision ka mund të bëhet me qëllim të zvogëlimit të shpenzimit të 

kilovatëve të regjistruar, prandaj bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike drejt është 

aplikuar edhe ligji penal. Për më tepër i tërë procesi i inspektimit të kësaj ore elektrike 

sipas pohimit të dëshmitarëve dhe palës së dëmtuar, siç është elaboruar në të dy 

aktgjykimet e kundërshtuara, është bërë në funksion të parandalimit të shpenzimit të 

paautorizuar të energjisë elektrike, prandaj pretendimi nga kërkesa se nuk është 

zbatuar Rregullorja në fjalë  del të jetë i pabazuar.  

        Nga arsyet e dhëna më sipër, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është refuzuar 

si e pabazuar dhe në pajtim me dispozitën e nenit 437 të KPPK, është vendosur si në 

dispozitiv të aktgjykimit. 

 

   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 
    PML.nr.170/2018, më 28 gusht 2018 
 
 
Procesmbajtës,                   Kryetare e kolegjit, 
    Bujar Balaj                                  Nesrin Lushta  


