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                                                                                                                                 Pml.nr.56/2020 

 

     NË EMËR TË POPULLIT 

 

                                                                                                                                                      

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

kryetare e kolegjit, Rasim Rasimi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional 

Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të dënuarit E.S. nga F., për shkak të veprës 

penale vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK, duke vendosur lidhur me 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të të dënuarit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Ferizaj P.nr.1661/2017 të datës 09.11.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës, PA1.nr.1169/2019 të datës 20.11.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 

03.03.2020, mori këtë: 

 

                                                          A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e të dënuarit E.S., e paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj P.nr.1661/2017 të datës 09.11.2019 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1.nr.1169/2019 të datës 20.11.2019. 

 

                                                                A r s y e t i m 

 

        Gjykata Themelore në Ferizaj, me aktgjykimin P.nr.1661/2017 e datës 09.11.2019 të 

dënuarin E.S., e ka shpallur  fajtor për veprën penale vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 

320 të KPRK, për të cilën vepër e ka dënuar me dënim me gjobë në shumën prej 500 (pesëqind) 

€, të cilin është i obliguar ta paguajë në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi dhe me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse në afatin prej 1 (një) viti nga plotfuqishmëria e aktgjykimit nuk kryen vepër 

tjetër penale. Nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as në mënyrat tjera të parapara nga 

neni 46 par.3 të KPRK i njëjti do të zëvendësohet me dënim me burgim duke llogaritur për çdo 

20 € të gjobës me një ditë burgim. Është obliguar i dënuari që të paguajë shpenzimet e paushallit 

gjyqësor në lartësi prej 30 €. Konform nenit 39 par.3.1 të ligjit për kompensimin e Viktimave të 
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Krimit, obligohet i dënuari që në emër të kompensimit të Viktimave të krimit të paguaj shumën 

prej 30 €. Obligohet i dënuari që KEDS-it Distrikti në Ferizaj në emër të kërkesës pasurore-

juridike të i bëjë kompensimin e dëmit në lartësi prej 5.967.68 €. 

       

       Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.1169/2019 e 

datës 20.11.2019, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e të dënuarit E.S., ndërsa aktgjykimin e 

ankimuar e ka vërtetuar.  

 

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

E.S., pa i theksuar bazat për paraqitjen e kërkesës, por nga përmbajtja e kërkesës del se e ka 

kundërshtuar konstatimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me propozim që kërkesa 

për mbrojtjen e ligjshmërisë të aprovohet si e bazuar dhe aktgjykimet e kundërshtuara të 

anulohen dhe çështja të kthehet në rivendosje.  

 

      Prokurori i Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.35/2020 e datës 24.02.2010, ka 

propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarit të refuzohet si e pabazuar. 

      

       Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit, shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të 

dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1  të KPP dhe pas vlerësimit të pretendimeve që dalin 

nga kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë gjeti se: 

 

       - kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

 

     Në kërkesë, i dënuari pretendon se Gjykata e Apelit e ka refuzuar ankesën e të dënuarit edhe 

pse ka patur bazë për ta aprovuar dhe kësi soji  nuk e vërtetoi drejtë gjendjen faktike. Pretendon 

se provat e parashtruara  në gjykatën e shkallës së parë nuk janë administruar në mënyrë të drejtë 

dhe objektive  dhe gjykata e shpalli fajtor, duke mos e marr në konsiderat prezumimin e fajësisë.  

Në kërkesë theksohet se ora elektrike ishte jashtë lokalit që e kishte në shfrytëzim me qera dhe  

shumica e orëve elektrike ishin të dëmtuara e jo vetëm e tij-e të dënuarit, çfarë nënkupton se ora 

ishte e dëmtuar jashtë por jo në pjesën e brendshme të orës elektrike e kjo rrethanë kruciale nuk u 

përfillë fare nga Gjykata Themelore. 
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        Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se nga përmbajtja e kërkesës rezulton se ajo i 

referohet konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, andaj, kjo gjykatë nuk është 

lëshuar në vlerësimin e kësaj shkelje, për faktin se në nenin 432 par.2 të KPPK, është përcaktuar 

se “ kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk mund të ushtohet për shkak të konstatimit të gabuar 

ose jo të plotë të gjendjes faktike, andaj kërkesa e ushtruar për këtë bazë u refuzua. 

 

        Nga arsyet e cekura më lartë, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, është refuzuar si të 

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

aktgjykimit. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.56/2020, më datë 03.03.2020 

 

Procesmbajtës,                                                                                             Kryetarja e kolegjit, 

  Bujar Balaj                                        Nesrin Lushta 

 

 

 

 

 


