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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët Abdullah Ahmeti 

-kryetar i kolegjit, Ferit Osmani dhe Beqir Kalludra - anëtarë, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore 

Rrezarta Bala, në çështjen penale kundër të akuzuarit N. F. , me vendbanim në V,  për shkak të 

veprës penale Vjedhja e shërbimeve nga neni 314 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK-së), duke vendosur sipas ankesës së Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, 

të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Dega në Vushtrri, 

P.nr.603/2018, datë 30.05.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 16.02.2023, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

Me aprovimin e ankesës së Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, anulohet 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Dega në Vushtrri, P.nr.603/2018, datë 

30.05.2022 dhe lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe vendim.   

   

A r s y e t i m 

  

Gjykata Themelore në Mitrovicë – Dega në Vushtrri, me aktgjykimin P.nr.603/2018, datë 

30.05.2022, të akuzuarin N. F.  konform nenit 364 par. 1 nënpar. 1.3 të KPRK-së e ka liruar nga 

akuza, me arsyetimin që nuk është provuar që i akuzuari ka kryer veprën penale e cila i vihet në 

barrë. Shpenzimet e procedurës penale kanë rënë në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. Pala 

e dëmtuar është udhëzuar në kontest të rregullt juridiko – civil për realizimin e kërkesës pasurore 

– juridike. 

 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka ushtruar: 
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Prokurori i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo 

të plotë të gjendjes faktike, me propozim që Gjykata e Apelit në Prishtinë të e ndryshojë 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe të akuzuarin të e shpallë fajtor dhe të njëjtin të e 

dënoj sipas ligjit apo të e anuloj vendimin e ankimuar dhe lëndën të ia kthejë gjykatës së shkallës 

së parë në rivendosje. 

 

Prokurori i Apelit në Prishtinë me parashtresën me shkrim PPA/II.nr.1179/2022, datë 

08.08.2022, ka propozuar që ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë të 

aprovohet si e bazuar, aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës 

së parë në rigjykim dhe rivendosje.  

 

Gjykata e Apelit, pasi shqyrtoj të gjitha shkresat e kësaj çështje juridiko-penale, studioj 

aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitat e nenit 394 të KPP-së dhe pasi vlerësoj 

pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 

 

Ankesa e Prokurorit është e bazuar. 

 

Prokurori në ankesë pretendon që gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar gabimisht 

gjendjen faktike në bazë të provave të administruara kur ka marrë qëndrimin se i akuzuari nuk 

ka pasur interes nga përfitimi i energjisë elektrike, fakti se njehsori ka qenë i regjistruar në emër 

të të akuzuarit si dhe lokali i cekur gjithashtu në pronësi të akuzuarit, tregon mjaft përveç kësaj 

se i njëjti ka përfituar nga kyçja ilegale. Sipas Prokurorit, gjykatës nuk i është lejuar të interpretoj 

faktin e objekti i dhënë me qira në atë mënyrë që të njëjtin të e liroj nga përgjegjësia penale duke 

pasur parasysh faktin se njehsori ka qenë i regjistruar në emër të tij, është detyrë e tij që të i kryejë 

obligimet ndaj kompanisë KEDS dhe çdo borxh i cili do të ekzistonte gjithashtu do të ishte në 

emër të tij, sepse i akuzuari është ai i cili ka qenë në marrëdhënie kontraktuese më kompaninë e 

jo qiramarrësit dhe se fakti se qiramarrësit kanë paguar energjinë e shpenzuar është objekti i një 

marrëdhënie kontraktore në mes të qiradhënësit dhe qiramarrësit i cili nuk është as i zyrtarizuar 

dhe megjithatë, edhe nëse qiramarrësit nuk e kanë kryer obligimin e tyre të pagesës së energjisë 

së shpenzuar, atë obligim duhet të ketë pasur i akuzuari si pronar i objektit dhe personi në emër 

të cilit është matësi i energjisë elektrike dhe i njëjti më vonë do të kishte të drejtë në procedurë 

civile që të rimbursonte nga ana e qiramarrësit në bazë të mos përmbushjes së obligimeve të 

kontratës. Sipas Prokurorit, me vendimin e gjykatës që të akuzuarin të e liroj nga përgjegjësia do 

të mund të krijohet një precedent ku edhe rastet e ngjashme do të  mund të zgjidheshin në këtë 

mënyrë, bile edhe në të ardhmen përmes keqpërdorimit dhe lidhjes së kontratave fiktive mbi 

qiranë e cilitdo objekt ku gjykatat do të i lironin pronarët e lokaleve dhe njehsorëve me të njëjtin 

princip duke bart përgjegjësinë qiradhënësit në qiramarrësit dhe anasjelltas, kurse në të njëjtën 

kohë kompania KEDS do të ballafaqohej me shpenzime të pa rimbursuara, andaj i propozon 

kolegjit penal të Gjykatës së Apelit që të vendosë si në propozimin e lartëcekur. 

 

Sipas vlerësimit të kolegjit penal të Gjykatës së Apelit të Kosovës, gjen se aktgjykimi i 

ankimuar detyrimisht duhet anuluar. Aktgjykimi i ankimuar përmban shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 pika 1.12, lidhur me nenin 370 par. 4, 7 dhe 

par. 10 të KPPK-së e që lidhen edhe me bazën ankimore vërtetim i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes 
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faktike nga neni 386 par. 3 të KPPK-së, sepse sipas shkresave të lëndës por edhe sipas 

procesverbalit të seancës së shqyrtimit gjyqësorë, rezulton se, në rastin konkret gjykata e shkallës 

së parë nuk ka vlerësuar drejtë provat e administruara dhe atë: procesverbali i përpiluar nga 

KEDS-i, i datës 25.09.2017, kalkulimi i rikthimit te humbjeve nr.DMI 9028828, i datës 

28.09.2017, fatura e datës 28.09.2017, formulari i ankesave të konsumatorit i datës 03.11.2017, 

si dhe foto dokumentacioni në shtojcë prej 2 fotografive dhe shkresat e tjera të lëndës si dhe nga 

dëshmitë e dëshmitarëve si dhe nga mbrojtja e të akuzuarit. Gjykata e shkallës së parë në 

arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar nuk ka paraqitur se cilave prova ia fal besimin apo të cilave 

nuk ia fal besimin e po ashtu se cilat prova të administruara i konsideron të vërtetuara e cilat të 

pavërtetuara dhe se arsyetimi i dhënë në këtë drejtim nga gjykata e shkallës së parë është jo i 

drejtë dhe i mangët. Gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar numëron 

provat e administruara të lartcekura por nuk argumenton bindshëm se pse e ka liruar të akuzuarin 

nga vepra penale e cila i vihet në barrë me anë të aktit akuzues. Gjykata e shkallës së parë siç del 

nga shkresat e lëndës fare nuk ka dhënë arsyetim për procesverbalin të përpiluar nga KEDS të 

datës 25.09.2017 e sipas të cili procesverbal njehsori ka qenë i blombuar me bllombë distributive 

por pasi që është hekur bllomba është konstatuar se konsumatori ka anashkaluar njehsorin prapa 

tabelës ku është vendosur njehsori është kyçur direkt nga shinat direkt nga siguresa 40 Amper, 

kanë eliminuar keqpërdorimin e konsumatorit dhe më pas në këtë procesverbal kanë konstatuar 

se cilat pajisje kanë shfrytëzuar këtë përçues, një bakall, një hekurosëse dhe makina e qepjes dhe 

poça, po ashtu as lidhur me foto dokumentacionin ku shihet kyçja jashtë njehsorit gjykata e 

shkallës së parë lidhur me këto prova nuk ka dhënë kurrfarë arsyetimi. Me pa mëdyshje nga këto 

prova vërtetohet se në këtë rast ka veprime inkriminuese të veprës penale Vjedhje e shërbimeve 

nga neni 314 par. 1 të KPRK-së, mirëpo arsyetimi i dhënë nga gjykata e shkallës së parë se nuk 

është provuar se i akuzuari të ketë kryer veprën penale të lartëcekur dhe kryesisht duke e bazuar 

këtë vendim në dëshmitë e dëshmitarëve, sipas vlerësimit të kolegjit penal të kësaj gjykate një 

arsyetim i tillë është i mangët sepse gjykata e shkallës së parë nuk jep arsyetim se pse sidomos 

procesverbalet me numër dhe datë të cekur më lartë si dhe dëshmive të dëshmitarëve Gazmend 

Peci, Remzi Murseli dhe Rrahim Ferizi dhe nuk bri krahasimin e këtyre deklaratave dhe në këtë 

mënyrë nuk bëri vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike me rastin e marrjes së 

vendimit lirues për të akuzuarin. Të gjitha këto shkelje sipas vlerësimit të kolegjit të kësaj gjykate 

janë të karakterit absolut e të cilat detyrimisht kushtëzojnë anulimin e këtij aktgjykimi.  

Në lëndën në rivendosje gjykata e shkallës së parë edhe njëherë të nxjerrë të gjitha provat 

që janë të propozuara nga prokurori në aktakuzë dhe ato të cilat i propozon i akuzuari në 

shqyrtimin gjyqësor, të ftojë palët dhe dëshmitarët në procedurë e të njëjtat ti vlerësoj një nga 

një e në lidhshmëri me njëra tjetrën, të njëjtat të i vlerësojë në mënyrë meritore, të jep arsye të 

drejta dhe të ligjshme lidhur me këto prova të i krahasojë me njëra – tjetrën dhe varësisht nga 

rasti të administroj edhe prova të reja që lidhen me këtë çështje penale dhe pas gjithë kësaj të 

nxjerrë vendim të ligjshëm dhe të drejtë.  

         Nga të lartcekurat, Gjykata e Apelit, vlerëson se aktgjykimi i ankimuar juridikisht është 

i paqëndrueshëm dhe si i tillë  është dashtë të anulohet dhe çështja ti kthehet gjykatës së shkallës 

së parë për rigjykim. Në rigjykim, gjykata e shkallës së parë duhet të veproj në pajtim me vërejtjet 

e lartcekura ti eliminoj të gjitha shkeljet e cekura dhe varësisht nga rezultati i vlerësimit të 
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provave të nxjerr konkluzione të drejta të ligjshme e të bazuara me provat e administruara e 

mandej  të marrë vendim përkatës.  

Nga sa u tha më lartë e sipas dispozitës së nenit 402 të KPPK-së u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktvendimi.  

     

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PA1.nr.1144/22, datë 16.02.2023 

 

Zyrtarja ligjore                               Anëtarët e kolegjit:                             Kryetar i kolegjit 

Rrezarta Bala                                        Ferit Osmani                                        Abdullah Ahmeti 

                                                                              

Beqir Kalludra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


