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Pml.nr.238/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

kryetare Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit A.S., për shkak të veprës penale vjedhja e 

shërbimeve komunale, nga neni 320 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 Prishtinë - Dega në Lipjan P.nr.1/2017 të datës 23.11.2018 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës PA.1nr.267/2019 të datës 14.05.2019, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më 18 shtator 2019, 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 

A.S., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në Lipjan 

P.nr.1/2017 të datës 23.11.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA.1nr.267/2019 të datës 14.05.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Prishtinë - Dega në Lipjan, me aktgjykimin P.nr.1/2017 të datës 

23.11.2018, të dënuarin A.S., e ka shpallur fajtor për veprën penale vjedhja e shërbimeve 

komunale, nga neni 320 të KPRK-së dhe e ka dënuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 

(tre) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në periudhën kohore prej 1 (një) viti pasi që 

aktgjykimi të merr formën e prerë nuk kryen vepër tjetër penale si dhe dënim me gjobë në lartësi 

prej 5000 (pesëmijë) €. I dënuari është obliguar në pagesën e paushallit gjyqësor në shumë prej 

20 €, si dhe shumën prej 30€, në fondin e kompensimit të viktimave, kurse ka obliguar të 

dënuarin që palës së dëmtuar ti kompensoj dëmin e shkaktuar në shumë prej 3993,54 €.  
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        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA.1nr. 267/2019 të datës 14.05.2019, ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë. 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

të dënuarit av. A.H. 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 anuloj aktgjykimet e kundërshtuara dhe çështjen ta kthej 

në rivendosje në gjykatën e shkallës së parë. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.165/2019 e datës 

21.08.2019, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

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

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.12 lidhur me 

nenin 370 par.6 dhe 7 të  KPPK-së, meqë aktgjykimet e kundërshtuara nuk përmbajnë arsyetimin 

lidhur me paraqitjen në mënyrë të plotë dhe të qartë se cilat fakte dhe për çfarë arsye i kanë 

konsideruar të vërtetuara për veprën penale të pretenduar se e ka kryer i dënuari. Aktgjykimet 

janë kontradiktore për faktin se nuk është dhënë arsyetim përkitazi me provat kundërthënëse dhe 

nuk është dhënë arsyetim për mos miratimin e propozimit të palëve në procedurë, dhe për më 

tepër, nuk është dhënë arsyetim për ekzistimin e veprës penale për të cilën i dënuari është 

shpallur fajtor dhe është dënuar. 

 

        Pretendohet se gjykata e shkallës së parë edhe pse i dënuari ka paraqitur si provë materiale 

informatën e hartuar nga komisioni për përkujdesje ndaj konsumatorit KESCO-Sh.A në Prishtinë 

në të cilën është konstatuar se me datë 13.02.2018 njehsori elektrik ka qenë i kyçur në rrjetin 



3 

 

elektrik dhe ka pasur shpenzim, megjithatë këtë provë materiale nuk e ka administruar edhe pse i 

dënuari e ka propozuar.  

 

        Gjykata e shkallës së parë pretendohet se nuk ka dhënë arsye në të cilat është bazuar me 

rastin e zgjidhjes së çështjeve juridike, për më tepër në aktgjykim thekson se u fal besimin 

dëshmitarëve të dëgjuar A.B. dhe A.L. edhe pse dëshmitë e tyre janë në kundërshtim me provën 

materiale të propozuar nga ana e të dënuarit, pasi që dëshmitarët kanë deklaruar se njësori ka 

qenë i çkyçur nga rrjeti elektrik, kurse informata e hartuar nga komisioni për përkujdesje ndaj 

konsumatorit KESCO-Sh.A, thekson se njësori elektrik ka qenë i kyçur në rrjet. Në rastin 

konkret nuk është urdhëruar ekspertiza financiare për të llogaritur dëmin e shkaktuar të 

dëmtuarës, por llogaritja është bërë në mënyrë të njëanshme dhe për shkak të rikthimit të 

borxheve pasi që llogaritja e dëmit as që ka mundur të bëhet për shkak të faktit se as në 

dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë nuk është përcaktuar saktësisht 

periudhën e kryerjes së veprës penale dhe në këtë mënyrë llogaritja është bërë me hamendje. 

 

        Më tutje pretendohet se gjykata e shkallës së dytë nuk i është përgjigjur pretendimeve 

ankimore të theksuar në ankesë, por përkundër shkeljeve të theksuara ka vërtetuar aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë. 

  

        Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

        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. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimi i të dënuarit, është i pabazuar, 

ngase aktgjykimet kundër të cilave ka parashtruar kërkesë, nuk përmbajnë shkelje të ligjit penal e 

as shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale siç pretendohet. 

 

        Gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e saj ka dhënë arsyetim përkitazi me faktet 

vendimtare dhe posaçërisht përkitazi me vërtetimin e faktit se në veprimet e të dënuarit janë 
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manifestuar të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale vjedhja e shërbimeve 

komunale, nga neni 320 të KPRK-së, ashtu që në tërësi ka vërtetuar përshkrimin e theksuar në 

dispozitivin e aktgjykimit dhe me këtë rast janë paraqitur arsye edhe për provat kundërthënëse. 

Nuk është i bazuar pretendimi se gjykata e shkallës së parë nuk ka administruar si provë 

informatën e hartuar nga komisioni për përkujdesje ndaj konsumatorit KESCO-ShA. 

Përkundrazi, duke u bazuar në propozimin e të dënuarit, pas mbylljes së shqyrtimit gjyqësor i 

njëjti është hapë sërish me qëllim të administrimit të provave të propozuara nga i dënuari e po 

ashtu edhe informatës dhe atë duke u bazuar në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 

21.11.2018 si dhe faktit se kjo provë konstatohet se është administruar edhe në faqen e katërt të 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. 

 

        Përkitazi me pretendimin e theksuar se gjykata e shkallës së parë u ka fal besimin 

dëshmitarëve të dëgjuar A.B. dhe A.L. edhe pse dëshmitë e tyre kanë qenë në kundërshtim me 

provën materiale të propozuar nga ana e të dënuarit, Gjykata Supreme e Kosovës, vëren se është 

në juridiksion të plotë të gjykatës së shkallës së parë aspekti i marrjes dhe çmuarjes së provave. 

Megjithatë, duhet theksuar faktin se dëshmitë e dëshmitarëve A.B. dhe A.L., në tërësi përputhen 

me provat materiale, dhe për më tepër, fakti se njehsori elektrik a ka qenë i kyçur apo jo është 

tërësisht jo relevant në rastin konkret pasi që bazuar në dipsozitivin e gjykatës së shkallës së parë 

“... i pandehur është furnizuar me energji elektrike në mënyrë ilegale përmes një kabllo jashtë 

njehsorit ashtu që energjia elektrike fare nuk është regjistruar...” dhe se me këtë rast energjia 

elektrike nuk është regjistruar në njehsorin elektrik përkatësisht është vjedhur. 

  

        Qëndron fakti se në rastin konkret dëmi i shkaktuar të dëmtuarës është llogaritur duke u 

bazuar në tarifat e KEDS-it përkatësisht duke pasur parasysh periudhën kohore prej gjashtë muaj 

nga data e konstatimit të gjendjes së kundërligjshmërisë dhe numrit të aparateve elektrike përmes 

të cilave është shfrytëzuar energjia elektrike, mirëpo, Gjykata Supreme e Kosovës duke u bazuar 

në shkresat e lëndës nuk ka vërejtur se i dënuari të ketë bërë vërejtje apo propozim për caktimin e 

ekspertit përkitazi me aspektet e llogaritjes së energjisë së shpenzuar elektrike deri sa ka qenë 

duke u përvetësuar energjia elektrike, andaj, edhe ky pretendim del se është i pabazuar. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, konstatoi se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë në tërësi 

është përgjigjur në të gjitha pretendimet e theksuara në ankesën e mbrojtësit të të dënuarit, dhe 
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siç u theksua edhe në arsyetimin e këtij aktgjykimi, në rastin konkret gjykata e shkallës së parë 

ka pranuar provat e propozuara nga ana e të dënuarit dhe për këtë arsye edhe ka bërë hapjen e 

shqyrtimit gjyqësor pas mbylljes së tij. Provat e propozuara nga i dënuari janë prezantuar dhe 

vlerësuar në mënyrë të njëjte sikurse provat e prokurorit të shtetit ashtu që  në rastin konkret nuk 

qëndrojnë pretendimet se gjykata e shkallës së parë nuk i ka prezantuar provat e tilla, andaj 

gjykata e shkallës së dytë nuk ka pasur arsye që veçanërisht ta arsyetoj këtë aspekt.  

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, konstatojë se përkundër faktit se kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë është paraqitur edhe për shkak të shkeljes së ligjit penal megjithatë bazuar në 

përmbajtjen e saj nuk rezulton ndonjë pretendim konkret përkitazi me këtë, andaj 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.238/2019, më 18 shtator 2019 

 

 

B.profesional,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                                                         Nesrin Lushta 

 


