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Pml.nr.18/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

kryetare, Rasim Rasimi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 

Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit N.Z. nga P., për shkak të veprës 

penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me kërkesën për 

mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Pejë, P.nr.1164/2016 të datës 28.06.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PA1.nr.1144/2019 të datës 05.12.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 

04.02.2020, mori këtë: 

                                                            

                                                           

A K T G J Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar, kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit N.Z, 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë P.nr.1164/2016 të datës 

28.06.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1144/2019 të datës 

05.12.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

        Gjykata Themelore në Pejë, me aktgjykimin P.nr.1164/2016 e datës 28.06.2019, të dënuarin 

N.Z.,  e ka shpallur fajtor për veprën penale vjedhja e shërbimeve nga neni 314 të KPRK-së dhe 

e ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i dënuari në afat prej 1 (një) viti nga data kur aktgjykimi të merr formën e prerë 

nuk kryen vepër tjetër penale. I dënuari është obliguar që të paguaj shpenzimet e procedurës 

penale në shumën prej 60 €, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30 €, dhe në emër të 

Kompensimit të Viktimave të krimit shumën prej 30 €. Pala e dëmtuar KEDS - Distrikti në Pejë, 

për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil.  
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        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.1144/2019 e 

datës 05.12.2019, ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë e ka vërtetuar. 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, ka paraqitur mbrojtësi i 

të dënuarit, av. M.K. nga P., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale 

dhe shkeljes së ligjit penal , me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta aprovoj si të bazuar 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të ndryshojë aktgjykimet ashtu që të refuzohet në tersi 

aktakuza si e pabazuar ose të anulohen aktgjykimet dhe çështja të kthehet në rishqyrtim dhe 

rivendosje. 

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.10/2020 e datës 

22.01.2020, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit, thekson se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë 

është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale sepse prokuroria dhe 

gjykata kanë qenë të obliguara që saktësisht të vërtetojnë faktet në të cilat bazojnë vendimin e 

tyre, veprim ky që gjatë procedurës nuk e kanë kryer sepse i tërë aktgjykimi e veçanërisht 

arsyetimi i gjykatës mbështetet në prova të njëanshme - deklaratat e punëtoreve të KEDS të cilat 

kanë mbrojtur interesin e ndërmarrjes ku punojnë. Gjithashtu gjykata ka shkelur edhe nenin 7 të 

KPPK, duke mos cekur rrethanat që shkojnë në favor të dënuarit, duke aprovuar aktakuzën mbi 

bazë të parafrazimeve të dispozitave ligjore e jo fakteve të provuara, ka shkelur edhe parimin e 

paanshmërisë dhe barazisë së palëve në procedurë, si dhe fuqinë e mjeteve provuese duke 

mbështetur vendimin e vet në një procesverbal të panënshkruar nga i dënuari  i cili gjatë 

kontrollit nuk ka qenë prezent dhe 4 dëshmive të punëtoreve të KEDS. 

 

        Pretendohet se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të ligjit penal, duke theksuar se me 

asnjë provë nuk është vërtetuar se i dënuari ka kryer veprimin, ka qenë prezent, ka menaxhuar 

apo në ndonjë formë tjetër ka ndërhyre në rrjet elektrik. Pra, mungon veprimi i kundërligjshëm i 

të dënuarit dhe rrjedhimisht në mungesë veprimi të tij mungon edhe vepra.  
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        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-së dhe pas vlerësimit të pretendimeve në 

kërkesë, gjeti se: 

 

        kërkesa nuk është e bazuar. 

 

       Gjykata Supreme e Kosovës pas shqimit të shkresave të lëndës dhe vlerësimit të 

pretendimeve të paraqitura në kërkesë, gjen se pretendimet e mbrojtësit të dënuarit lidhur me 

shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal janë të 

pabazuara. Aktgjykimet e kundërshtuara, pra edhe dispozitivit e tyre, janë të paqarta dhe 

konkrete, përmbajnë arsye të duhura dhe të drejta mbi të gjitha faktet vendimtare të kësaj çështje 

juridiko-penale.  

  

        Nuk qëndron pretendimi nga kërkesa se aktgjykimet përmbajnë shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, pasi që të dy aktgjykimet përmbajnë formën ashtu siç është 

përcaktuar me nenin 370 të KPPK, gjykata ka paraqitur në mënyrë të qartë dhe të plotë se cilat 

fakte dhe për çfarë arsyesh i ka konsideruar të vërtetuara, gjithashtu, në mënyrë të veçantë ka 

vlerësuar saktësinë  e secilës provë dhe ka ardhur në përfundim se në këtë çështje penale faktet 

janë vërtetuar në mënyrë të qartë si dhe provat janë proceduar konform dispozitave përkatëse 

ligjore, ashtu që gjykata e shkallës  së parë, ka dhënë arsye të mjaftueshme përkitazi me 

ekzistimin e veprës penale e cila i vihet në barrë të dënuarit. Nuk qëndron pretendimi i mbrojtësit 

se gjykata e ka shpallur fajtor të dënuarin vetëm në bazë të dëshmive të dëshmitarëve të KEDS, 

sepse përveç dëshmive të këtyre dëshmitarëve, gjykata këtë gjendje e ka vërtetuar edhe me 

provat materiale si në shkresat e lëndës e posaçërisht edhe me ekspertizën e ekspertit M.D., të 

datës 13.01.2016, nga i cili është vërtetuar se nga kabulli i mënjanuar nga ekipi inspektues I 

KEDS-it, me datën 11.11.2015, ka pasur furnizim të paautorizuar ka qenë ilegal dhe i njëjti ka 

furnizuar siguresat që gjinden mbi kontraktor, kështu që gjykata saktësisht i ka vërtetuar faktet 

mbi të cilat e ka bazuar vendimin e saj. 

 

         Gjykata Supreme vlerëson se në veprimet e të dënuarit, N.Z., qëndrojnë të gjitha elementet 

e veprës penale për të cilën është shpallur fajtor, ndërsa pretendimi i mbrojtësit se me 

aktgjykimet e kundërshtuara është shkelur ligji penal në dëm të dënuarit nuk qëndronë, ngase me 
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të gjitha provat e administruara janë vërtetuar elementet inkriminuese të veprës penale për të 

cilën është shpallur fajtor i dënuari.  

 

         Të gjitha provat materiale që gjenden në shkresat të lëndës vërtetojnë se pronari i 

restorantit  “S....”, është N.Z. Ngase nuk ishte kontestues fakti se i dënuari nuk ka qenë prezent  

gjatë kontrollimit të bërë, ngase të gjithë dëshmitarët kanë deklaruar se me rastin e kontrollës në 

vend ngjarje prezent ishte babai i të dënuarit B.Z., i cili ka dëshmuar edhe para gjykatës dhe fare 

nuk është relevante se pronari të jetë prezent me rastin e kontrollit por duhet të jetë prezent 

ndonjë dëshmitar. Gjykata drejt ka vërtetuar se i dënuari N., ka bërë lidhje jashtë njehsorit vetë 

apo nëpërmjet personave të tjerë të autorizuar prej tij, sepse nga dëshmitarët e KEDS-it, u 

vërtetua se shpenzuesit nga lidhja ilegale ishin në restorant, se restoranti “S...” më datë 

11.11.2015, është furnizuar me energji elektrike jashtë pikës matëse për çka i njëjti kishte 

përfituar nga kjo lidhje për shkak se shpenzuesit e energjisë elektrike kanë qenë duke u furnizuar 

nga kjo lidhje. 

            

        Gjykata Supreme e Kosovës, po ashtu vlerëson se ligji penal drejtë është aplikuar kur në 

veprimet e të dënuarit N.Z, është konstatuar se qëndrojnë elementet e veprës penale vjedhja e 

shërbimeve nga neni 314 të KPRK, prandaj, pretendimi i mbrojtësit se aktgjykimet janë përfshirë 

me shkelje të ligjit penal janë të pabazuara, ngase aktgjykimet e kundërshtuara mbështeten në 

prova të administruara. 

 

        Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të nenit 437 par.1 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- PRISHTINË 

Pml.nr.18/2020, më datë 04.02.2020 

 

 

B.profesional,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

  Bujar Balaj                                                                                                           Nesrin Lushta 


