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   PA1.nr.1572/22 

 

 

  GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Përgjithshëm – kolegji i 

përbërë nga gjyqtarët: Zyhdi Haziri - kryetari i kolegjit, Ferit Osmani dhe Beqir Kalludra - 

anëtarë, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Rrezarta Bala, në çështjen penale kundër të akuzuarit  

, me vendbanim në V, për shkak të veprës penale në bashkëveprim Vjedhje e shërbimeve, nga 

neni 314 par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së), duke vendosur përkitazi 

me ankesën e të akuzuarit A. R. , e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan 

– Dega në Viti, P.nr.266/2019, datë 04.08.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 

15.02.2023, mori këtë: 

 

 

A  K  T  V E N D I M 

 

 

Me rastin e ankesës së të akuzuarit A. R.  e sipas detyrës zyrtare, aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Gjilan – Dega në Viti, P.nr.266/2019, datë 04.08.2022 anulohet dhe lënda i 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe vendim. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Gjykata Themelore në Gjilan – Dega në Viti, me aktgjykimin P.nr.266/2019, datë 

04.08.2022, të akuzuarin A. R.  e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale në bashkëveprim 

Vjedhje e shërbimeve, nga neni 314 par. 1 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim me gjobë në 

shumë prej 300 (treqind) euro të cilin dënim do të e paguaj pas 15 ditësh pasi që aktgjykimi të 

bëhet i formës së prerë, në rast të mos pagesës së dënimit me gjobë, dënimi i shqiptuar do të i 
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zëvendësohet në dënim me burgim në kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, duke llogaritur 

nga 20 (njëzet) euro për 1 (një) ditë burgu konform nenit 43 par. 3 të KPRK-së. Është obliguar i 

akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të ia paguajë kësaj gjykate shumën 

prej 30 (tridhjetë) euro dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 10 (dhjetë) euro, të gjitha këto në 

afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. E dëmtuara KEDS, me seli në Gjilan, 

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

 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur i akuzuari A. R. , pa 

precizuar bazën ankimore, duke i propozuar Gjykatës së Apelit të Kosovës që të e merr parasysh 

ankesën e tij. 

 

Prokurori i Apelit, me parashtresën me shkrim PPA/II.nr.1610/22, datë 16.11.2022, ka 

propozuar që ankesa e të akuzuarit të refuzohet si e pabazuar, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të 

vërtetohet. 

 

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

aktgjykimin e ankimuar në kuptim të nenit 394 të KPPK-së, dhe pas vlerësimeve të pretendimeve 

ankimore në ankesa, gjeti se: 

 

- Me rastin e ankesës së të akuzuarit, sipas detyrës zyrtare anulohet aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së parë. 

 

 Me rastin e ankesës së të akuzuarit dhe sipas detyrës zyrtare, kolegji penal i Gjykatës së 

Apelit të Kosovës duke u bazuar në dispozitën e nenit 394 par. 1 nënpar. 1.1 lidhur me nenin 384 

par. 1 nënpar.1.12 lidhur me nenin 370 par. 3 dhe par. 4 të KPPK-së, konstatoj se aktgjykimi i 

ankimuar duhet të anulohet dhe kjo çështje penale duhet që t’i kthehet gjykatës së shkallës së 

parë në rigjykim dhe vendim. Kjo për faktin se aktgjykimi i ankimuar është përfshirë me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 paragrafi 1 paragrafi 1, nënpar.1.12, 

lidhur me nenin 370 par. 3 dhe par. 4 të KPP-së, për shkak se nga dispozitivi i aktgjykimit të 

ankimuar ku shihet se veprimet inkriminuese të përshkruara në dispozitivin e aktgjykimit të 

ankimuar nuk i përgjigjen kualifikimit juridik të veprës penale, në dispozitiv të aktgjykimit 

përshkruhen veprimet inkriminuese të të akuzuarit ” me datë, vend dhe kohë si në dispozitiv të 

aktgjykimit të ankimuar i akuzuari A. R.  si konsumator i energjisë elektrike me qëllim që vetes 

të i sjellë përfitim të kundërligjshëm pasuror, pa njehsor elektrik është lidhur drejtpërdrejtë në 

rrjetin elektrik, në atë mënyrë që i akuzuari ka furnizuar me energji elektrike pajisjet elektrike, 

përmes të cilave është shpenzuar energjia elektrike në mënyrë të paautorizuar, me çka është 

pamundësuar regjistrimi i shpenzimeve të energjisë elektrike, në këtë mënyrë të dëmtuarës 

KEDS –Distrikti në Gjilan i ka shkaktuar dëm material në shumë prej 372.21 euro” dhe për këto 

veprime inkriminuese e shpall fajtor se në bashkëveprim ka kryer veprën penale Vjedhje e 

shërbimeve nga neni 314 par. 1 të KPRK-së. Me dispozitën e nenit 370 par.4 parashihet, “kur i 

akuzuari është dënuar,  dispozitivi i aktgjykimit përfshin të gjitha të dhënat e nevojshme të 

parapara në nenin 365 të këtij kodi..., dispozitivi i aktgjykimit përfshin përshkrimin e veprës 

penale për të cilën është akuzuar...”, dispozita e nenit 365 par.1 nënpar.1.1, parasheh “veprën 
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penale për të cilën shpallet fajtor së bashku me faktet dhe rrethanat që përbëjnë figurën e veprës 

penale si dhe faktet dhe rrethanat nga të cilat varet zbatimi i dispozitës përkatëse të kodit penal”. 

Siç shihet nga shkresat e lëndës, konkretisht nga aktgjykimi i ankimuar-dispozitivi i tij janë 

përshkruar faktet dhe rrethanat që përbëjnë figurën e veprës penale (Vjedhje e shërbimeve nga 

neni 314 par. 1 të KPRK-së), mirëpo emërtimi ligjor i veprës penale si në dispozitiv të 

aktgjykimit të ankimuar gabimisht është konstatuar se veprën penale të lartëcekur e ka kryer në 

bashkëveprim e që sipas vlerësimit të kolegjit penal të kësaj gjykate, instituti i bashkëveprimit 

m emërtimin ligjor të veprës penale gabimisht është cekur nga gjykata e shkallës së parë dhe në 

këtë mënyrë një dispozitiv i tillë është I gabuar nga se në veprimet inkriminuese, nuk shihet se I 

akuzuari këtë vepër penale të e ketë kryer në bashkëveprim me ndonjë person, por se veprën 

penale shihet se e ka kryer vetë I akuzuari, andaj një përshkrim i tillë si në dispozitivin e 

aktgjykimit të ankimuar sipas vlerësimit të Kolegjit penal të kësaj gjykate është në kundërshtim 

me dispozitën e lartë cekur. Duke pasur parasysh dispozitën e nenit 31 të KPRK-së “Nëse dy 

apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës 

penale ose thelbësisht duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre 

është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale”, kolegji penal i kësaj 

gjykate vlerëson se gjykata e shkallës së parë gabimisht i ka kualifikuar veprimet inkriminuese 

të të akuuzarit duke konstatuar se i akuzuari me veprimet e tij si në dispozitiv të aktgjykimit në 

bashkëveprim ka kryer veprën penale Vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par. 1 të KPRK-së, 

nga se me veprimet e të njëjtit del që në asnjë moment i akuzuari së bashku me ndonjë person 

tjetër ka marrë pjesë në kryerjen e veprës penale që i vihet në barrë ashtu siç parashihet në 

dispozitën e lartëcekur për bashkëkryerje. Në këtë mënyrë, sipas vlerësimit të kolegjit penal të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës kjo përbën shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, 

e cila aktgjykimin e ankimuar e bënë juridikisht të paqëndrueshëm dhe e cila domosdoshmërisht 

edhe ka kushtëzuar anulimin e aktgjykimit në fjalë, ngase kjo shkelje nuk kanë mundur që të 

evitohet me ndryshimin e aktgjykimit të ankimuar nga ana e kolegjit penal të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës. 

 Duke u bazuar në të gjitha këto shkelje të evidentuara, kolegji penal i Gjykatës së Apelit 

të Kosovës vendosi që ta anuloj aktgjykimin e ankimuar dhe çështja t’i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë për rigjykim dhe vendim. 

 Në rigjykim gjykata e shkallës së parë të evitoj shkeljet e lartë cekura, të bëjë kualifikim 

ligjor të veprës penale në përputhje me veprimet inkriminuese të të akuzuarit dhe pas nxjerrjes 

së provave të njëjtat të i vlerësoj në mënyrë meritore dhe më pas të nxjerr aktgjykim të drejtë 

dhe të ligjshëm. 

 Meqë aktgjykimi i ankimuar është anuluar sipas detyrës zyrtare për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, atëherë ankesa e të akuzuarit tani për tani është 

jolëndore. 

 

 Duke u bazuar në këto që u cekën më lart dhe në bazë të nenit 402 paragrafi 1 nënpar. 

1.1. të KPPK-së, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 
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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PA1.nr.1572/22, datë 15.02.2023 

 

Zyrtarja ligjore:                                                                                         Kryetari i  kolegjit: 

Rrezarta Bala                                                                                                     Zyhdi Haziri    

                                                                                                             

Anëtarët e kolegjit:   

Ferit Osmani 

 

Beqir Kalludra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


