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P.nr. 392/2015 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN – dega Viti- Departamenti i përgjithshëm, përmes 

gjyqtares së vetme gjykuese Blerina Jakupi Ramadani, në çështjen penale ndaj të akuzuarit NN 

nga fshati Dardani K. Ferizaj, për shkak të veprës penale: në bashkëveprim si bashkëekzekutor 

ka kryer veprën penale vjedhje nga neni 325 parag.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, PP.II.nr.1041/2015 të datës 21.07.2015, pas  

përfundimit të shqyrtimit kryesor dhe jo publik të dates 09.03.2021, ndërsa me datë 12.03.2021 

mori, shpalli dhe me dt. 22.03.2021 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I akuzuari NN, nga babai NN, nëna NN, e lindur NN, i lindur me dt.  12.06.1993 në fshatin 

Dardani K. Ferizaj, ku edhe jeton, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, punon si punëtor 

në ndërtimtari në firmën “Idea”, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, Shtetas i 

Republikes se Kosoves,  me nr. personal 1231542007, i lëshuar nga MPB Prishtinë, Republika 

e Kosovës. 

 

Në bazë të nenit 364 paragrafi 1, nën paragrafi 1.3 i KPP-së, 

 

LIROHET NGA AKUZA 

Sepse,  

I 

- me datë 16.05.2015, rreth orës 22:00h, në fshatin Sllatinë e Epërme K. Viti, të 

pandehurit me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm pasuror për vete kanë vjedhur 

në dëm të dëmtuarit NN, në atë mënyrë që fillimisht të pandehurit takohen ku bëjnë 

planifikimin e kryerjes së veprës penale të vjedhjes, e pastaj që të dy së bashku shkojnë 

te shtëpia e të dëmtuarit të sipërshënuar, ashtu që i dyshuari NN bën roje, ndërsa i 

pandehuri NN përmes një shkalle të drurit ngjitet në katin e dytë dhe përmes derës së 

ballkonit që kishte qenë e hapur, depërton brenda në dhomë dhe nga aty vjedh dy 

zingjirë qafe, 5 unaza dhe një zingjir dore dhe me sendet e vjedhura pa u hetuar së 

bashku me NNin që ishte duke bërë roje largohen nga vendi i ngjarjes, ku atë natë 

buajnë në shtëpinë e NNit në fshatin Ramjan K. Viti, ndërsa të nesërmen shkojnë 

fillimisht në Ferizaj, e pastaj në Prishtinë, ku sendet e vjedhura i shet NNi te një 
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argjentari për çmimin prej 420€, prej të cilave 150€ i merr NNi, ndërsa të tjerat i mbanë 

NNi, në këtë mënyrë i pandehuri me veprimet e veta të dëmtuarit i shkakton dëm 

material në vlerë prej 590€. 

 

- me çka kishte për të kryer veprën penale: në bashkëveprim si bashkëekzekutor vjedhje 

nga neni 325 parag.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

II 

 

- me dt. 22.06.2015, në kohë të pacaktuar në fshatin Sllatinë e Epërme K. Viti, të 

pandehurit me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm pasuror për vete, ka vjedh në 

dëm të të dëmtuarit NN, ku në atë mënyrë që i pandehuri NN kishte shfrytëzuar rastin 

kur antarët e familjes së të dëmtuarit ishin duke ngrënë darkë, i pandehuri përmes derës 

së shtëpisë pa u hetuar hyn brenda në shtëpi, ngjitet në katin e dytë, hyn në një dhomë 

dhe nga aty vjedh ari: dy zingjir të qafës, dy zingjir të dorës, një palë vathë, një unazë 

dhe një emblemë shqiponje dhe me sendet e vjedhura pa u hetuar largohen nga vendi i 

ngajrjes, shkon në shtëpi të vet, ndërsa të nesërmen udhëton për në Prishtinë, bashkohet 

me të pandehurin NN, ashtu që sendet e vjedhura i shet NNi te një argjendari për 

çmimin prej 120€, prej të cilave 50€ i merr NNi, ndërsa të tjerat i mban NNi, në këtë 

mënyrë të pandehurit me veprimet e tyre të dëmtuarit i shkaktojnë dëm material në 

vlerë të papërcaktuar. 

 

- me çka kishte për të kryer veprën penale: në bashkëveprim si bashkëekzekutor vjedhje 

nga neni 325 parag.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Të dëmtuarit NN dhe NN për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest të 

rregullt juridiko civil.  

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.  

 

A r s y e t i m 

  

1.Rrjedha e çështjes dhe fjalët përfundimtare të palëve  

  

Prokuroria Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzën 

PP.II.nr.1041/2015 të datës 21.07.2015, kundër të akuzuarve NN nga fshati Sllatinë K. Viti dhe 

të pandehurit NN nga fshati Dardani K. Ferizaj, për shkak të veprës penale në bashkëveprim si 

bashkëekzekutor kanë kryer veprën penale vjedhje nga neni 325 parag.1 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së.  

 

Me vendimin P.nr.365/2015, të datës 24.07.2015, Gjykata Themelore në Gjilan-dega Viti, ka 

bërë veqimin e procedurës penale ndaj të pandehurit NN, pasi që i pandehuri NN e ka pranuar 

fajësinë për kryerjen e veprave penale dhe është dënuar me aktgjykimin P.nr. 365/2015, të 

datës 24.07.2015.  

 

Gjykata me datë 10.01.2019, ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar dhe publik, në të cilën 

ishin të ftuar dhe prezent prokurorja e shtetit Bahtije Ademi dhe i pandehuri NN.  
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Në këtë seancë i akuzuari NN pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurores të shtetit ka 

deklaruar se edhe pse e ka kuptuar në tërësi aktakuzën (dispozitivi I  dhe II) dhe veprat penale 

për të cilat akuzohet, nuk e pranon fajësinë për kryerjen e tyre, me ç’rast gjykata në kuptim të 

nenit 245 paragrafi 6 nën paragrafi 6.1,6.2 dh 6.3 të KPP-së e ka njoftuar të akuzuarin se mund 

të paraqes kundërshtimet për provat e cekura në aktakuzë si dhe kërkesën për hedhjen e 

aktakuzës, mirëpo përkundër këtij njoftimi i akuzuari nuk e ka shfrytëzuar një të drejtë të tillë 

me ç’rast me krijimin e kushteve ligjore me urdhër është caktuar seanca e shqyrtimit gjyqësor 

për datë 05.03.2020; 16.06.2020; 30.06.2020; 21.10.2020; 25.11.2020; 09.12.2020, e të cilat 

seanca kanë vazhduar edhe me datat 13.01.2021; 26.01.2021; 27.01.2021; 11.02.2021; 

23.02.2021 ku janë administruar provat e paraqitura nga palët procedurale si dhe të njëjtit kanë 

dhënë edhe fjalët e tyre përfundimtare.  

 

Prokurorja e shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në bazë të provave te shtjelluara, 

para së gjithash deklaratës së deshmitarit, dhe atë të dëmtuarve NN dhe  NN, si dhe 

dëshmitarve NN dhe NN, NN dhe NN, zyrtar policor në Viti, si dhe në bazë të provave të 

propozuara, në mënyrë të pa kontestueshme është vërtetuar se i akuzuari NN, si bashkëkryerës 

ka kryer dy vepra penale, nga neni 325 parag 1, lidhur me nenin 31, KPRK-së, dhe atë në 

kohën, vendin dhe mënyrën siq është e përshkruar në dispozitivin  e aktakuzës. Andaj, provave 

të shqyrtuara gjykata duhet t’ia fal besimin përderisa mbrojtja e të akuzuarit NN është e pa 

bazuar dhe e pa argumentuar, me qëllim që t’i ik përgjegjësisë penale, andaj gjykata si të tillë 

duhet ta hedhë posht. Duke i propozuar gjykates qe të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ta dënoj 

sipas ligjit. 

 

I akuzuari NN  gjatë tërë rrjedhës së procedurës është deklaruar i pa fajshëm dhe në fjalën e tij 

përfundimtare i ka propozuar gjykatës që ta liroj nga akuza. 

 

2. Provat e administruara personale dhe materiale gjatë shqyrtimit gjyqësor  

 Pas prezantimit të provave, gjykata plotësisht ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të 

aktgjykimit dhe atë në bazë të: 

- Deklarata e të dëmtuarit NN; 

- Deklarata e dëshmitares NN; 

- Deklarata e dëshmitarit NN; 

- Deklarata e dëshmitarit NN; 

- Deklarata e dëshmitarit NN; 

- Deklarata e dëshmitarit NN; 

- Leximi she shikimi  i deklaratës së të dëmtuarit NN; 

- Raporti oficerit 2015 –CG-0236, e dt. 16.05.2015; 

- Raporti Fillestari Incidentit, 2015 –CG-0317,  e dt, 22.06.2015;  

- Raporti zyrtarit Policor, 2015 –CG-, e dt,  16.05.2015; 

- Fotodokumentacioni; 

- Raporti i kqyrjes se vendit te  ngjarjes, me nr. 2015-KT-0236, e dt, 16.05.2015. 

2.1. Deklarata e të dëmtuarit në cilësinë e dëshmitares NN. 

I dëmtuari, në cilësi të dëshmitarit NN, në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 13.01.2021, ka 

qëndruar në tërësi pranë deklaratës së dhenë në seancën e dt. 30.06.2020, ku ka deklaruar se të 

akuzuarin NN nuk e njihte dhe nuk e kishte parë, mirëpo ishte e vërtetë se në shtëpinë e tij në 

vitin 2015 në dhomën e vajzën së tij, në katin e dytë, sa i kujtohet ishte data 15.06.2015, ishin 

vjedhur dy zingjir të arit, 5 unaza të arit dhe dy zingjir dore, të gjitha këto kishin qenë të vajzës 
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së tij, e cila kishte qenë e ndarë nga bashkëshorti dhe arin e kishte marë nga bashkëshorti dhe 

vlera e arit ishte mbi 1.200€. Vjedhja ishte kryer në mbrëmje të hershme, i njëjti ishte duke 

punuar në ndërtimtari dhe që ka ndodhur vjedhja e kishte kuptuar të nesërmen. Vjedhja ishte 

kryer duke i përdorë shkallët, përmes derës së terasës, e cila derë asnjëherë nuk ishte mbyllur 

nga brenda si dhe dhoma ku ka qenë ari nuk ka qenë e mbyllur. Të nesërmen rastin nuk e 

kishin paraqitur në Polici. Ndërsa dy javë më vonë bashkëshortja e tij kishte qenë duke e ujitur 

bahqen dhe e kishte dëgjuar një zhurmë në shtëpinë e vëllait të tij, tani të dëmtuarit NN dhe e 

kishte thirrë kunatën tjetër, ngase shtëpia ishte e mbyllur e njëjta ka thirr “NN dil se je ti”, ku ai 

kishte dalur dhe i kishte kërcënuar me fjalë se do t’ju vrasë të gjithëve dhe përpos NNit nuk 

kishte qenë asnjë tjetër. NNi kishte dal nga shtëpia, duke ecur.  

 

I dëmtuari NN ka deklaruar se nuk i bashkangjitem ndjekjes penale për të akuzuarin NN, dhe 

ka paraqitur kërkesë pasurore-juridike. 

 

2.2 Deklarata e të dëmtuarit NN , e dhënë në seancën e dt. 30.06.2020 

I dëmtuari, në cilësi të dëshmitarit NN, në deklaratën e tij të dhënë në gjykatë me dt. 

30.06.2020, e cila deklaratë me pëlqimin e palëve dhe në kuptim të nenit 338 paragrafi 1 nën 

paragrafi 1.3 të KPP-ës është lexuar në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.13.01.2021 ndër të 

tjera ka deklaruar se në vitin 2015, i ishte vjedhur shtëpia në fshatin Sllatinë e Epërme K. Viti, 

ku i njëjti nuk kishte qenë në shtëpi edhe bashkëshortja e tij kishte dalur me autobus për të 

shkuar të familja e saj. Me përdorimin e forcës ishte hap dera e hyrjes në katin e parë të 

shtëpisë, pastaj në katin e dytë dhe kanë hyrë në dhomë, kishin vjedh arin e bashkëshortes së 

tij: unazën e fejesës, dy parë vathë, dy unaza, qaforen komplet dhe një pllakë ari me shqiponjë, 

me vlerë të përgjithsme 700-800€. Bashkëshortja e NNt, NN i kishte treguar se NN ka hyrë në 

shtëpinë e tij. Sipas informatave që kishte dëshmitari kishin qenë dy persona që kishin kryer 

vjedhjen, njëri ka hyrë brenda për të kryer vjedhjen, tjetri ka bërë roje në oborr. NN Berishën 

nuk e kishte parë duke u shoqëruar me NNin. 

 

2.3. Deklarata e dëshmitares NN 

Dëshmitarja NN, në seancën e shqyrtimit kryesor të datës ka deklaruar se: me dt. 22.06.2015 

kishte qenë duke ujitur bahqen në shtëpinë e saj dhe në shtëpinë e kunatit tim NN, kishte 

dëgjuar një zhurmë, kërsitje dhe e kishte parë nga dritarja se NNi kishte hyrë në shtëpinë e 

kunatit të saj. Përveq NNit nuk kishte parë asnjë person tjetër që kishte hyrë për të vjedhur dhe 

emrin e NN NN për herë të parë e kishte dëgjuar në gjykatë. Me datë 16.05.2015 ditën kur 

kishte ndodhur vjedhja në shtëpinë e saj e njëjta nuk e kishte parë as NNin dhe as NNin, 

mirëpo NNi në Stacion Policor kishte treguar se ai e kishte kryer vjedhjen. Ndërsa për NN 

Berishën nuk kishte dëgjuar që kishte hyrë në shtëpinë e tyre për të kryer vjedhje. 

 

2.4. Deklarata e dëshmitarit NN 

Dëshmitari NN në deklaratën e tij të dhënë ne seancën e shqyrtimit kryesor të datës 09.12.2020 

kishte qëndruar në tërësi pranë deklaratës së dhënë në Stacion Policor dhe Prokurori, duke 

deklaruar se të pandehurin NN as që e kishte njohur më parë dhe nuk kishte njohuri se NN ka 

kryer vjedhje me dt. 16.05.2015 dhe dt. 22.06.2015. 

 

 

 

 

 

2.5. Deklarata e dëshmitarit NN 
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Dëshmitari NNnë deklaratën e tij të dhënë në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 09.12.2020 

ka deklaruar se: sa i kujtohet rasti, si i dyshuar që kishte kryer veprën penale të vjedhjes  kishte 

qenë NN. NNi kishte deklaruar se vjedhjen e dt. 22.06.2015 e kishte kryer ai vetë, ndërsa gjatë 

deklarimit NNi kishte deklaruar se ai është takuar në Prishtinë me NN Berishën. Dëshmitari 

deklaron se sipas deklaratës së NNit me dt. 22.06.2015, në mëngjes kishte dalë nga fshati i tij 

dhe në të njëjtën datë në mesditë ishte takuar me NNin dhe sendet e vjedhura nga NNi i kishin 

shitur në një argjentari së bashku me NNin, ndërsa për vjedhjen që kishte ndodhur me dt. 

16.05.2015 nuk i kujtohet se çka kishte deklaruar NN. Dëshmitari deklaron se kishin bërë plane 

operative për ta siguruar prezencën e NN NN, duke i dërguar ftesa, por i njëjti nuk i kishte 

pranuar ftesat dhe nuk ishte paraqitur në stacion policor. 

 

2.6. Deklarata e dëshmitarit NN 

Dëshmitari NN në deklaratën e tij të dhënë në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 13.01.2021 

ka deklaruar se: qëndron pranë deklaratës së dhënë në gjykatë me dt. 30.06.2020, në të cilën 

seancë kishte deklaruar: me këtë rast është marë zyrtari policor NN dhe për vjedhjen që kishte 

ndodhur me dt. 16.05.2015 nuk kishte njohuri lidhur me rastin. Ndërsa për vjedhjen që kishte 

ndodh me dt. 22.06.2015 kishte njohuri se ishte raportuar një vjedhje e rëndë në shtëpinë e NN, 

ishin vjedh stoli ari si dhe të holla në vlerë prej 85€. Për këtë vjedhje kishin arrestuar NNn, i 

cili në prezencë të avokatit kishte pranuar veprën penale. NNi kishte deklaruar se pasi e ka 

kryer vjedhjen rreth orës 6 të mëngjesit kishte udhëtuar nga fshati Sllatinë K. Viti për në 

Ferizaj dhe prej Ferizajit në Prishtinë, ku në Prishtinë ishte takuar me NN Berishën. Dëshmitari 

deklaron se NN Berishën e kishin kërkuar në shtëpinë e tij në fshatin Dardani disa herë, por i 

njëjti nuk ishte paraqitur asnjëher. Dëshmitari deklaron se NNi kishte deklaruar se me dt. 

22.06.2015 pasi që është takuar me NN Berishën, ku me iniciativën e NNit i ka shitur stolitë e 

arit të vjedhura në shumë prej 120€ dhe 50€ i kishte marrë NNi, ndërsa të tjerat i ka marr NNi. 

NNi e kishte përdorë letërnjoftimin në argjentari për të shitur arin. NNi nuk ishte intervistuar 

në polici pasi që i njëjti kishte qenë i pakapshëm. Dëshmitari kishte deklaruar se nuk kemi kujt 

t’ia lëmë ftesën për NN Berishën që të parqitet në Stacion Policor. 

 

2.7. Deklarata e dëshmitarit NN 

Dëshmitari NN në deklaratën e dhënë në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 09.03.2021, ka 

deklaruar se: nuk qëndronë pranë deklaratës së dhënë në prokurori të dt. 03.07.2015 sepse 

është kohë e gjatë kur ka dhënë deklaratën dhe ka qenë nën presion dhe nuk i’u kujtohet se çka 

ka thënë saktësisht. I kujtohet se me dt. 16.05.2015 dhe dt.22.06.2015 është kryer vjedhe në 

fshatin Sllatinë e Epërme K. Viti, të cilat vjedhje i ka kryer vet, asnjë person nuk i ka bërë roje 

dhe me asnjë person nuk i ka ndarë të hollat me rastin e shitjes së sendeve të vjedhura. E ka 

përmendur emrin e NN NN sepse sipas deklaratës së tij ka qenë i malltretuar nga zyrtarët 

policor dhe ka menduar se nëse përmendet edhe emri i një personi tjetër do të ndahet 

përgjegjësia penale dhe do të denohet më lehtë. 

 

3. Mbrojtja e të akuzuarit NN 

Në deklaratën e tij të dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësore i akuzuari NN ka deklaruar se 

nuk e pranon fajësinë për veprën penale e cila i bie barrë sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Gjilan, ngase ka konsideruar se këtë vepër i njëjti nuk e ka kryer. I njëjti ka 

deklaruar se NNn nuk e njihte, përveq që e kishte parë te dajt që i ka në fshatin Zllatar, prej nga 

i akuzuari NN e kishte prejardhjen, mirëpo asnjëherë nuk kishte biseduar apo përshëndetur me 

të njëjtin. I akzuzuari NN Bersisha deklaron se nuk e di qëllimin se pse NN e ka përmendur 

emrin e tij.  

  

4. Vlerësimi i provave: 
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Nga Raporti filletar i incidentit 2015 –CG-0236, e dt. 16.05.2015, gjykata kostatoi se me dt. 

16.05.2015 rreth orës 12:15 nga oficerët e nën stacionit policor të Pozharanit ishte marrë 

informacion se në fshatin Sllatinë e Epërme K. Viti ishte raportuar një rast i vjedhjes nga 

ankuesi NN. 

 

Nga Raporti Fillestari Incidentit, 2015 –CG-0317,  e dt, 22.06.2015, gjykata kostatoi faktin se 

me dt. 22.06.2015 rreth orës 16:00 nga oficerët e nënstacionit policor të Pozharanit ishte marrë 

informacion se në fshatin Sllatinë e Epërme K. Viti ishte raportuar një rast i vjedhjes nga 

ankuesi NN. 

 

Nga Raporti i Zyrtarit Policor, 2015 –CG-, e dt. 16.05.2015, gjykata konstatoi faktin se 

nënstacioni policor në Pozharan me dt. 16.05.2015 kishin shkuar në vendin e ngajrjes dhe 

kishin kontaktuar me ankuesin NN dhe ishte marrë deklaratë për gjërat që i janë vjedhur. 

 

Nga Fotodokumentacioni gjykata konstatoi faktin se në shëtpitë e të dëmtuarve shihen fjokë të 

hapura ku ka qenë ari i vendosur dhe prej të cilave është vjedhur ari. 

 

Nga Raporti i Kqyrjes se Vendit të  Ngjarjes, me nr. 2015-KT-0236, e dt, 16.05.2015, gjykata 

konstatoi faktin se se Drejtoria Rajonale e Teknikes Kriminalistike Gjilan-SP-Viti, kishin 

arritur në vendin e ngjarjes ku dyshohej se ishte vjedhur ari, sipas ankuesit vlera e përgjithshme 

ishte rreth 600€.  

 

5. Konstatimet e Gjykatës  

Në seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale gjykata komform nenit 7 të KPP-së, 

saktësisht dhe në mënyrë të plotë vërtetoi faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit 

të ligjshëm, me vëmendje dhe përkushtim maksimal dhe me përkujdesje të njëjtë vërtetoi faktet 

kundër të akuzuarit si dhe ato në favor të tij duke i mundësuar të akuzuarit shfrytëzimin e të 

gjitha fakteve dhe provave që janë në favor të mbrojtjes dhe me ndërgjegjje vlerësoi çdo provë 

një nga një dhe në lidhje me provat tjera dhe në bazë të vlerësimit të tillë ka nxjerr përfundimin 

lidhur me faktet konkrete të vërtetuara me ç’rast pas analizimit dhe vlerësimit të provave të 

cilat janë administruar në seancën e shqyrtimit gjyqësor, ka ardhur në përfundim se në këtë 

çështje penalo juridike nuk është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari NN ka 

kryer veprën penale në bashkëveprim si bashkëekzekutor vjedhje nga neni 325 parag.1 lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së.  

 

Gjykata deri tek një konstatim i tillë erdhi duke nxjerr përfundimet mbi faktet kontestuese dhe 

jo kontestuese në këtë çështje penalo juridike ashtu që gjykata gjeti se nuk ishte kontestuese se 

me dt. 16.05.2015 dhe dt. 22.06.2015 ishte kryer vjedhje në shtëpitë e të dëmtuarve NN dhe 

NN, nuk ishte kontestues fakti se këto vjedhje i kishte kryer NN, i cili kishte pranuar kryerjen e 

këtyre veprave penale dhe me aktgjykimin P.nr. 365/15 është shpall fajtor dhe është dënuar 

sipas ligjit por kontestuese ishte fakti se NN këto vjedhje a i kishte kryer në bashkëveprim me 

të akuzuarin NN. 

 

Deri te konstatimi se i akuzuari NN nuk e ka kryer veprën penale nga dispozitivi I të këtij 

aktgjykimi gjykata erdhi duke u bazuar në provat personale dhe atyre materiale të cilat janë 

administruar gjatë senacave gjyqësore dhe nuk është vërtetuar një gjë e tillë, e gjithë kjo mbi 

bazën e deklaratës  të të dëmtuarit NN, i cili ka deklaruar se të akuzuarin NN nuk e njihte dhe 

nuk e kishte parë. Vjedhjen që kishte ndodhur me dt. 16.05.2015, të nesërmen nuk e kishte 

paraqitur në Stacion Policor. Ndërsa dy javë më vonë bashkëshortja e tij kishte qenë duke e 

ujitur bahqen dhe e kishte dëgjuar një zhurmë në shtëpinë e vëllait të tij, tani të dëmtuarit NN 
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dhe e kishte thirrë kunatën tjetër, ngase shtëpia ishte e mbyllur e njëjta ka thirr “NN dil se je 

ti”, ku ai kishte dalur dhe i kishte kërcënuar me fjalë “se do t’ju vrasë të gjithëve” dhe përpos 

NNit nuk kishte qenë asnjë tjetër. NNi kishte dal nga shtëpia, duke ecur.   

 

Se i akuzuari NN nuk e ka kryer veprën penale sipas dispozitivit të I të aktakuzës është 

vërtetuar edhe nga deklarata e të dëshmitarës NN, e cila ka deklaruar se me datë 16.05.2015 

ditën kur kishte ndodhur vjedhja në shtëpinë e saj e njëjta nuk e kishte parë as NNin dhe as 

NNin, mirëpo NNi në Stacion Policor kishte treguar se ai e kishte kryer vjedhjen. Ndërsa për 

NN Berishën nuk kishte dëgjuar që kishte hyrë në shtëpinë e tyre për të kryer vjedhje.  

 

Edhe me deklaratën e dëshmitarit NN nuk u vërertuar fakti se i akuzuari NN ka kryer veprën 

penale nga dispozitivi i I i këtij aktgjykimi, i cili deklaroi se: të pandehurin NN as e kishte 

njohur më parë dhe nuk kishte njohuri se NN ka kryer vjedhje me dt. 16.05.2015 dhe dt. 

22.06.2015.   

 

Deklaratat e dëshmitarëve – zyrtarëve policor NNdhe NN janë dhënë duke u bazuar në 

deklaratën e NN dhe në rastin konkret nga deklarata e NN-t e dhënë në seancën e shqyrtimit 

kryesor të datës 09.03.2021 gjykata vërtetoi faktin se NN nuk kishte marrë pjesë në kryerjen e 

veprës penale të vjedhjes, as duke bërë roje me rastin e vjedhjes e as duke i shitur sendet e 

vjedhura nga ana e NN. 

 

Deri te një konstatim i tillë gjykata erdhi nga deklarata e dëshmitarit NN,  për faktin se vjedhjet 

që kishin ndodhur me dt. 16.05.2015 dhe dt. 22.06.2015, në fshatin Sllatinë e Epërme K. Viti 

ishin kryer nga ana e NNt, pa ndihmuar i akuzuari NN, as duke i bërë roje, e as duke i 

ndihmuar në shitjen e sendeve të vjedhura nga vet ai. 

 

Deri te kosntatimi se i akuzuari NN nuk e ka kryer veprën penale nga dispozitivi II të këtij 

aktgjykimi gjykata erdhi duke u bazuar në provat personale dhe atyre materiale të cilat janë 

administruar gjatë seancave gjyqësore dhe nuk është vërtetuar një gjë e tillë, e gjithë kjo mbi 

bazën e deklaratës së të dëmtuarit NN,  se në vitin 2015, i ishte vjedhur shtëpia në fshatin 

Sllatinë e Epërme K. Viti, ku i njëjti nuk kishte qenë në shtëpi edhe bashkëshortja e tij kishte 

dalur me autobus për të shkuar të familja e saj. Me përdorimin e forcës ishte hap dera e hyrjes 

në katin e parë të shtëpisë, pastaj në katin e dytë dhe kanë hyrë në dhomë, kishin vjedh arin e 

bashkëshortes së tij: unazën e fejesës, dy parë vathë, dy unaza, qaforen komplet dhe një pllakë 

ari me shqiponjë, me vlerë të përgjithsme 700-800€. Bashkëshortja e NNt, NN i kishte treguar 

se NN ka hyrë në shtëpinë e tij. Sipas informatave që kishte dëshmitari kishin qenë dy persona 

që kishin kryer vjedhjen, njëri ka hyrë brenda për të kryer vjedhjen, tjetri ka bërë roje në oborr. 

NN Berishën nuk e kishte parë duke u shoqëruar me NNin. 

  

I dëmtuari NN në deklaratën e tij ka thelsuar se: dy javë më vonë (dt. 22.06.2015) 

bashkëshortja e tij (NN) kishte qenë duke e ujitur bahqen dhe e kishte dëgjuar një zhurmë në 

shtëpinë e vëllait të tij, tani të dëmtuarit NN dhe e kishte thirrë kunatën tjetër, ngase shtëpia 

ishte e mbyllur e njëjta ka thirr “NN dil se je ti”, ku ai kishte dalur dhe i kishte kërcënuar me 

fjalë “se do t’ju vrasë të gjithëve” dhe përpos NNit nuk kishte qenë asnjë tjetër. NNi kishte dal 

nga shtëpia, duke ecur. 

 

Konstatimet se i akuzuari NN ditën e kryerjes së veprës penale nuk ishte parë nga ana e 

dëshmitares NN ne vendin e ngjarjes më së mirë vërtetohet nga deklarat e dëshmitares NN, se 

cila në deklaratën e saj në seancën e shqyrtimti kryesor kishte deklaruar se me dt. 22.06.2015 

kishte qenë duke ujitur bahqen në shtëpinë e saj dhe në shtëpinë e kunatit të saj NN, kishte 
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dëgjuar një zhurmë, kërsitje dhe e kishte parë nga dritarja se NNi kishte hyrë në shtëpinë e 

kunatit të saj. Përveq NNit nuk kishte parë asnjë person tjetër që kishte hyrë për të vjedhur dhe 

emrin e NN NN për herë të parë e kishte dëgjuar në gjykatë.  

 

Edhe me deklaratën e dëshmitarit NN nuk u vërtetua fakti se i akuzuari NN ka kryer veprën 

penale nga dispozitivi i II i këtij aktgjykimi, i cili deklaroi se: të pandehurin NN as e kishte 

njohur më parë dhe nuk kishte njohuri se NN ka kryer vjedhje me dt. 16.05.2015 dhe dt. 

22.06.2015.   

 

Deklaratat e dëshmitarëve – zyrtarëve policor NNdhe NN janë dhënë duke u bazuar në 

deklaratën e NN dhe në rastin konkret nga deklarata e NN-t e dhënë në seancën e shqyrtimit 

kryesor të datës 09.03.2021 gjykata vërtetoi faktin se NN nuk kishte marrë pjesë në kryerjen e 

veprës penale të vjedhjes, as duke bërë roje me rastin e vjedhjes e as duke i shitur sendet e 

vjedhura nga ana e NN. 

 

Deri te një konstatim i tillë gjykata erdhi nga deklarata e dëshmitarit NN-t,  për faktin se 

vjedhet që kishin ndodhur me dt. 16.05.2015 dhe dt. 22.06.2015, ishin kryer nga ana e NNt, pa 

e ndihmuar i akuzuari NN, as duke i bërë roje, e as duke i ndihmuar në shitjen e sendeve të 

vjedhura nga vet ai. 

 

Në nenin 325 parag.1 të KPRK-së, në mënyrë shprehimore ceket se:”kushdo që personit tjetër 

i’a merr pasurinë e cila vlerësohet në shumë prej 50 (pesëdhjetë) euro apo më shumë, me 

qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, denohet me gjobë ose 

me burgim deri në tre (3)vjet, andaj në rastin konkret i akuzuari NN me asnjë veprim dhe me 

asnjë deklaratë nuk është vërtetuar se ka marrë në mënyrë të kundërligjshme pasurinë e 

personit tjetër. 

 

Ndërsa, në nenin 31 të KPPRK-së, ceket se:”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 denohet me 

denimin e paraparë për vepër penale”. Andaj, në rastin konkret nga deklarata e dëshmitarit 

NN, gjykata vërtetoi faktin se veprat penale të vjedhjeve që kanë ndodhur me dt. 16.05.2015 

dhe dt.22.06.2015, i ka kryer vetëm NN, pa i bërë roje dhe pa i ndihmuar në shitjen e sendeve 

të vjedhura i akuzuari, ashtu siq ceket në aktakuzë. 

 

Por gjykata tezës së të akuzuarit me rastin e vendosjes i beson për faktet vendimtare të kësaj 

çështje: asnjë nga dëshmitarët e dëgjuar në sallë si dhe të deklaratës së lexuar nuk e kanë 

identifikuar të akuzuarin, me të cilin supozohet ta ketë kryer veprën penale sipas dispozitivit të 

I dhe II të këtij aktgjykimi, asnjëri nga dshmitarët nuk kanë mundur ta japin më të voglin 

element se i akuzuari NN ka ndërmarrë veprime me të cilat ka ndihmuar në marrjen e pasurisë 

së personit tjetër, në rastin konret të dëmtuarve NN dhe NN, me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, apo ka bashkëpunuar me ndonjë person për të 

përfituar kundërligjshëm. 

 

Andaj, provat e lartëpërmendura nuk janë të mjaftueshme për të vërtetuar dyshimin e bazuar se 

i akzuzuari ta ketë kryer veprën penale sipas dispozitivit të I dhe II të aktgjykimit, ngase nuk 

ishte kontestuese se ishin kryer veprat penale dhe të dëmtuarve u ishin shkaktuar dëmet siç 

përshkruhen në dispozitiv të këtij aktgjykimi, ngase një gjë e tillë është vërtetuar nga të gjitha 

provat personale dhe materiale të administruara në shqyrtim gjyqësor, mirëpo kontestues ishte 

fakti nëse këto vepra penale i kishte kryer NN së bashku me të akuzuarin NN. Dhe tani kjo 
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çështje është jo kontestuese për gjykatën pasi dëshmitari NN deklaroi se veprat penale të 

vjedhjes të cilat janë kryer me dt. 16.05.2015 dhe dt. 22.06.2015 në fshatin Sllatinë e Epërme 

K. Viti, në shtëpitë e të dëmtuarve NN dhe NN, i ka kryer ai personalisht, pa ndihmën e asnjë 

personi tjetër dhe emrin e NN NN e ka përmendur duke menduar se do të denohet më lehtë, 

duke pasur ndarje të përgjgjësisë penale, ashtu që gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është vërtetuar 

asnjë element apo indicie se i akuzuari ta ketë kryer veprën penale dhe si rezultat i vlerësimit të 

provave të administruara, gjykata ka ardhur në përfundim se edhe përkundër dyshimeve për 

përfshirjen e të akuzuarit në kryerjen e kësaj vepre penale, nuk u arrit që me provat e 

administruara në mënyrë bindëse të vërtetohet fajësia e tij. 

 

Gjykata duke pasur në konsideratë nenin 7 paragrafi 1 dhe 2 të KPP-së, ku përcaktohet se 

gjykata, prokurori i shtetit dhe policia janë të detyruar që saktësisht dhe tërësisht t’i vërtetojnë 

faktet të cilat janë të rëndësishme për marrjen e vendimeve të ligjshme dhe me përkujdesje të 

vërtetojnë faktet kundër të pandehurit dhe në favor të tij dhe bazuar në nenin 361 paragarfi 1 

dhe 2 të KPP-së, ku përcaktohet se: “gjykata e bazon aktgjykimin vetëm në faktet dhe në provat 

e proceduara në shqyrtimin gjyqësor dhe detyrohet të vlerësoj çdo provë një nga një dhe në 

lidhje me provat tjera dhe në bazë të vlerësimit të nxirret përfundim nëse fakti konkret është 

provuar”.   

 

6. Vendimi për lirimin e të akuzuarit nga akuza 

Gjykata ka ardhur në përfundim të kësaj çështje penale-juridike se nuk ka prova të 

mjaftueshme, gjegjësisht të besueshme dhe të sigurta se i akuzuari ka kryer veprën penale e cila 

i vihet në barrë në bashkëveprim si bashkëekzekutor kanë kryer vjedhje nga neni 325 parag.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, si dhe duke u bazuar në nenin 3 paragrafi 2 të KPP-së, ku janë 

përcaktuar mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen konkrete 

interpretohen në favor të akuzuarit, andaj provat e siguruara nga prokuroria nuk janë të 

mjaftueshme, gjegjësisht të besueshme dhe të sigurta për të vërtetuar veprimet inkriminuese, se 

i akuzuari i lartcekur  ta ketë kryer veprën penale për të cilën akuzohet dhe në mungesë të 

provave tjera bindëse vendosi me aktgjykim lirues në kuptim të nenit 364 par.1 nën paragrafi 

1.3 të KPP-së.   

 

Gjykata gjatë marrjes së këtij aktgjykimi mori parasysh edhe nenin 123 paragarfi 5 të KPPRK-

së, në cilën dispozitë citohet se: “ deklaratat e dhëna nga i pandehuri në çfardo kontesti, nëse 

janë dhënë në mënyrë vullnetare dhe pa shtrëngim, janë prova të pranueshme gjatë shqyrtimit 

kryesor kundër të pandehurit, por jo edhe kundër të bashkëpandehurve. Deklarata e tilla nuk 

mund të shërbejnë si provë e vetme fajësuese apo vendimtare për dënimin e të pandehurit”. Në 

rastin konkret gjykata nuk mori parasysh deklaratat e dëshmitarit NN, të cilat i ka dhënë gjatë 

fazës së procedurës paraprake, në cilësinë e të dyshuarit, duke marrë parasysh faktin se ishte i 

vetmi person i cili e kishte përmendur emrin  e NN NN dhe ishte e vetmja provë kundër të 

pandehurit NN dhe deklarata e tillë nuk mund të shërbejë si provë e vetme fajësuese edhe pse 

NN në deklaratën e dhënë në gjykatë më dt. 09.03.2021, ka deklaruar se vjedhjet e cekura në 

aktin akuzues i kishte kryer vet, pa i ndihmuar (duke i bërë roje apo duke i shitur sendet e 

vjedhura) NN. 

 

 

7. Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike 

Gjykata në bazë të nenit 463 parag.3 të KPP-së, të dëmtuarit NN dhe NN, për ralizimin e 

kërkesës pasurore juridike i ka  udhëzuar në kontest të rregullt juridiko civile. 

 

8. Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
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Vendimi për shpenzimet e procedures penale është marrë duke u bazuar në nenin 454 parag.1 

të KPPRK-së.  

 

Andaj, duke u bazuar në të lartcekurat dhe në bazë të nenit 364 parag.1 nënparag.1.3 të 

KPPRK-së gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-dega Viti 

Departamenti i përgjithshëm 

P.nr.392/2015, dt. 22.03.2021 

  

        

 

     

         Gjyqtarja e vetme gjykuese,  

                                                                                                         Blerina Jakupi Ramadani 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


