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(4) Legjitimacionet për sigurim të lëshuara para fillimit 
të zbatimit të këtij ligji, zëvendësohen me legjitimacione të 
reja për sigurim në pajtim me këtë ligji, në afat prej pesë 
vitesh nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji. 

 
Neni 83 

Procedurat e filluara para fillimit të zbatimit të këtij 
ligji, do të përfundojnë në pajtim me dispozitat e Ligjit për 
sigurim të personave dhe pronës (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 80/99, 66/2007 dhe 
51/11).  

 
Neni 84 

Në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji shfuqizohet 
Ligji për sigurim të personave dhe pronës (“Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë” numër 80/99, 66/2007 dhe 
51/11).  

 
Neni 85 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do 
të fillojë të zbatohet pas gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji. 
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L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN 
E KODIT PENAL 

 
Neni 1 

Në Kodin penal (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Ma-
qedonise” numer 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 
81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007, 7/2008, 139/2008, 
114/2009, 51/11, 135/11, 185/11 dhe 142/12), në nenin 122 
paragrafi (17) pika zevendesohet me presje dhe shtohen 
fjalet: “uji i mbledhur dhe i distribuuar për pije dhe sendet 
tjera për perdorim të pergjithshem".  

 
Neni 2 

Në nenin 225 paragrafi (1) pas fjaleve: "pasuri natyro-
re" presja shlyhet dhe shtohen fjalet: "ose toke bujqesore 
në pronesi të huaj". 

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
“Nese vepra eshte kryer me qellim që toka të perdoret 

për ndertim ose shfrytezim me të cilin në menyre të pakth-
yeshme shkaterrohen cilesite natyrore të patundshmerise, 
do të denohet me burg prej një deri në pese vite.“ 

 
Neni 3 

Pas nenit 235 shtohet titull i ri dhe nen i ri 235-a, si vi-
jojne: 
“Vjedhja e energjise elektrike, energjise termike ose gazit 

natyror 
 

Neni 235-a 
(1) Ai që me kycje pa pelqim të operatorit perkates të 

sistemit, me marrje para aparatit për matje, me menjanim, 
deaktivizim, bajpasim, ndryshime dhe manipulim të ngjas-
hem me aparatin për matje ose në menyre tjeter pa autori-
zim do të shfrytezoje energji elektrike, energji termike ose 
gaz natyror, me qellim që për vete ose për tjetrin të perfito-
je dobi pronesore të kunderligjshme, do të denohet me burg 
deri në tri vite dhe me denim me para.  

(2) Nese vlera e energjise elektrike, energjise termike ose 
gazit natyror të vjedhura eshte më e madhe, kryeresi do të de-
nohet me burg deri në pese vite dhe me denim me para..  

(3) Tentimi për veprat nga paragrafet (1) dhe (2) eshte 
ndeshkues. 

(4) Nese vepren e kryen personi juridik, do të denohet 
me denim me para.” 

 
Neni 4 

Në nenin 236 paragrafi (5) pas fjaleve: “sendit të vjed-
hur” shtohen fjalet: “nga paragrafi (1) i ketij neni”. 

 
Neni 5 

Titulli para nenit 274-a dhe neni 274-a ndryshohen si 
vijojne:  

 
“Leshimi i vlerenote premtimit pa mbulese 

 
Neni 274-a 

Ai që do të leshoje vlerenote premtimi për të cilen në 
momentin e maturimit të vlerenote premtimit nuk ka mbu-
lese, do të denohet me denim me para ose me denim me 
burg deri në tri vite.” 

 
Neni 6 

Në nenin 275 – b paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
“Revizori i autorizuar i cili ka nenshkruar raport për re-

vizionin e kryer të raporteve financiare të emetuesit të le-
trave me vlere që tregtohen në burse të autorizuar që eshte i 
pasakte, i pakompletuar, shkakton huti ose eshte në kun-
dershtim me standardet nderkombetare për revizion dhe me 
kete e ka hutuar personin e caktuar që të pesoje dëm ose të 
realizoje dobi pronesore nepermjet ndikimit të vellimit të 
tregtimit ose cmimit të letres me vlere të emetuesit në men-
yre që rritet ose zvogelohet cmimi i letrave me vlere dhe i 
nxit investitoret që t'i blejne ose shesin letrat me vlere ose 
shkaktohet mashtrim në tregtimin aktiv me letra me vlere 
që të nxiten investuesit të blejne, perkatesisht të shesin le-
tra me vlere, do të denohet me burg deri në pese vite dhe 
me denim me para."  

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon: 
"(2) Nese vepra nga paragrafi (1) i ketij neni eshte kr-

yer nga perfaqesuesi i shoqerise për revizion që e ka nensh-
kruar raportin e revizionit të kryer, që e ka ditur dhe ka qe-
ne i detyruar ose ka mundur ta dije se nuk eshte i sakte, 
nuk eshte i kompletuar, shkakton huti ose eshte në kun-
dershtim me standardet nderkombetare të revizionit, krye-
resi do të denohet me burg deri në tri vite dhe me denim 
me para." 

Paragrafet (2), (3), (4) dhe (5) behen paragrafe (3), (4), 
(5) dhe (6). 

 
Neni 7 

Pas nenit 284 shtohet titull i ri dhe nen i ri 284-a, si vi-
jojne: 

 
“Kryerja e transportit publik pa posedim të licences 

Neni 284-a 
Ai që kryen transport publik pa posedim të licences, do 

të denohet me denim me para.” 
 

Neni 8 
Në nenin 358 paragrafi (6) fjalet: “e në rastin nga para-

grafi (3) kur eshte i liruar nga denimi mund t’i kthehen per-
sonit që e ka dhene ryshfetin” shlyhen. 

 
Neni 9 

Në nenin 358 – a titulli “Dhenia e shperblimit për ndi-
kim kunderligjor” vendoset para nenit. 

 
Neni 10 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 


