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Datë: 29.06.2021 

Numri i dokumentit:     01934939 

 

P.nr.362/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

                

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Rrahman Beqiri, me procesmbajtëse Sylejman Barja, në lëndën penale ndaj të akuzuarit: F.S., 

për shkak të vepres penale: Vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1, nënpar.1.1 të Kodit nr.04/L-

082 Penal të Republikës së Kosovës (tutje: KPRK), sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore 

në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm PP.II.3119/2019 (2019:0090005), të datës 

08.06.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit  gjyqësor, më datë 21.04.2021 dhe 31.05.2021, në 

prezencën e Prokurorit të Shtetit Bogdan Shpadijer dhe të akuzuarit F.S., më datë 03.06.2021 e 

shpalli publikisht, ndërsa me datë 29.06.2021 përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

I akuzuari: 

F.S., nga i ati K., e ëma R., e vajzërisë H., “data e lindjes”..., në Mitrovicë, ku edhe tani jeton, 

punon si moler, i martuar, baba i dy fëmijëve, ka të kryer shkollen e mesme, i gjendjes së dobët 

ekonomike, me nr. personal..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Në mbështetje të nenit 364 par. 1 nënpar 1.3 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës (tutje: KPP). 

 

LIROHET NGA AKUZA 

Se, 

Më datë 17.11.2014, rreth orës 16:04, në komunen e Mitrovicës, saktësisht në kompanin “B.”, 

me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm, i pandehuri ia merr pasurinë të dëmtuarit M.F., 

dhe atë disa kabllo të ndryshme në vlerë prej 1000 (njëmijë) euro dhe, dëmton aparaturën e 

komandës së gurëthyesit, që e ka vlerën e 20.000 (njëzet mijë) euro, në atë mënyrë që me 

përdorimin e forcës, fillimisht me anë të një dalte prenë unazën e metalit të dryrit, kurse më 

pastaj ka depërtuar brenda kontinjerit të metalit, e nga aty ka marr sendet e lartcekura.  

 

Me çka kishte për të kryer veprën penale: Vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1, nënpar. 1.1 të 

KPRK-së. 

 

Shpenzimet e procedurës mbulohen nga mjetet e kësaj gjykate. 

 

Pala e dëmtuar, M.F., për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohet në kontest të 

rregullt civil. 
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                                                                  A r s y e t i m   

Rrjedha e procedurës: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzen 

PP.II.3119/2019 (2019:0090005), të datës 08.06.2020, ndaj të akuzuarit F.S., për shkak të 

vepres penale: Vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1, nënpar. 1.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor, me datë 21.04.2021 dhe 

31.05.2021, ashtu që në këto seanca i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale. Në 

këto seanca, është dëgjuar dëshmitari B.T., janë administruar provat materiale dhe palët kanë 

paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Fjala përfundimtare e palëve:  

Prokurori i shtetit, në fjalën përfundimtare ka mbetur në tërsi pranë aktakuzës, duke shtuar se 

gjatë shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar se unaza që e mban dryrin është prerë, gjithashtu edhe 

vida është nxjerr nga vendi dhe në bazë të saj shihet se personi është hyrë brenda. Kemi qenë 

prezent kur i pandehuri ka thënë se, në polici nuk ka deklaruar se e ka prerë dryrin por vetëm e 

ka nënshkruar deklaratën pa e lexuar dhe nën presionin ne policisë, e gjithashtu ka thënë se ka 

qenë edhe nën ndikimin e avokatit, i cili e ka përfaqësuar sipas detyrës zyrtare. Nga fotografitë 

shihet se komandat e aparaturës janë thyer dhe ky dëm i shkaktuar kap shifrën prej 20000 euro 

dhe kabllot e marra kapin vlerën e 1000 euro. Sa i përket motivit, i pandehuri ka pasur motiv ta 

kryej këtë vepër penale, ngase i njëjti ka qenë roje dhe për shkak se nuk e ka marr pagën, e të 

cilën e ka kërkuar nga pronari. Konsideroj se i pandehuri nuk ka pasur alibi në ditën kritike, 

sepse po të kishte do ta shfaqte deri më tani. Andaj, i propozoj gjykatës që të njëjtin ta shpall 

fajtor dhe dënoj sipas ligjit, duke pasur parasysh se në rastin konkret ekzistojnë vetëm rrethana 

rënduese.  

 

I akuzuari F.S. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se, edhe më tutje ndjehet i pafajshëm, se 

nuk e ka kryer këtë vepër, duke i propozuar gjykatës që ta liroj nga akuza.  

 

Provat e administruara: 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësorë, të datës 21.04.2021, në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar 

dëshmitari B.T., i cili mes tjerave ka deklaruar se, në atë kohë ka qenë rojtar në kompaninë 

“B.”, një natë ka punuar ndërsa një natë e ka patur pushim, ndërsa sa i përket datës 17.11.2014, 

ka deklaruar se atë ditë, rreth orës 04:00 pasdite (16:00) ka shkuar në punë, ndërsa ditën nuk ka 

pasur rojtar, fillimisht e ka kontrolluar vendin, ku gjatë kontrollit ka vërejtur se dera e një 

kontinjer ka qenë pak e hapur, ku menjëherë e ka thirr shefin M., i cili ka shkuar aty menjëherë, 

pastaj i ka njoftuar policinë, të cilët kanë shkuar dhe janë marr me rastin. Tutje në dëshminë e 

tij ka theksuar se nuk e din se çfarë ka muguar aty, sepse si rojtar e ka pasur vendin e cakuar 

dhe asnjëherë nuk ka hyrë në atë kontinjer. Tutje, nuk i është kujtuar emri i personit që në atë 

kohë ka punuar si rojtar me të.  

 

Gjykata me propozim të prokurorit dhe me pëlqimin e të akuzuarit, në cilësi të provës e ka 

lexuar deklaratën e të dëmtuarit - dëshmitarit M.F., të dhënë në Stacionin Policor në Mitrovicë, 

datë 17.11.2017, në kuptim të nenit 338 par. 1 nënpar. 1.1 të KPP-së, pasi që i njëjti është ftuar 

në mënyrë të rregullt, mirëpo nuk është paraqitur në seancë. Kështu, gjykata për të njëjtin si 

dëshmitar ka lëshuar urdhër për sjellje me forcë, mirëpo nga raporti i policisë, datë 31.05.2021 

kontastohet se i njëjti për shkaqe shëndetësorë nuk mund të jetë i pranishëm në seancë, me 

ç`rast i ka dorëzuar gjykatës edhe disa dokumente mjekësore në lidhje me gjendjen e tij 

shëndetësore. Prandaj, duke pasur parasysh se palët janë pajtuar që të lëxohet deklarata e tij 

dhënë në polici, atëherë gjykata konstaton se janë plotësuar kushtet ligjore nga neni i lartcekur 
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për ta lexuar deklaratën e këtij dëshmitari. Në këtë deklaratë, ky i dëmtuar - dëshmitar, mes 

tjerave ka deklaruar se,  atë ditë, datë 17.11.2014, rreth orës 16:15 minuta i ka telefonuar 

punëtori B.T., dhe i ka thënë që të shkoj në kompani sepse ka pasur vjedhje. Pastaj ka theksuar 

se objekti ka roje nga ora 16:00 deri në ora 08:00, përjashtim ditëve të vikendit që ruhet 24 orë, 

ku janë të anagzhuar dy rojtar, njëri një natë e njëri natën tjetër. Sa i përket sendeve të vjedhura 

ka theksuar se i është vjedhur aparatura e komandës së gurëthyesit, në vlerë rreth 20000 euro 

dhe disa kabllo me një vlerë rreth 1000 euro. Ka shtuar se ai aparat nuk ka pasur të kyçur 

rrymën, ndërsa sa i përket dyshimit në ndonjë person, ka theksuar se dyshon vetëm në roje, 

mirëpo nuk ka përmendur asnjë emër konkret se në kënd dyshon. 

 

Po ashtu, Gjykata me propozim të prokurorit dhe me pëlqimin e të akuzuarit, në cilësi të provës 

e ka lexuar deklaratën e dëshmitarit E.Z., të dhënë në Stacionin Policor në Mitrovicë, datë 

03.12.2017, në kuptim të nenit 338 par. 1 nënpar. 1.1 të KPP-së, pasi që i njëjti është ftuar në 

mënyrë të rregullt, mirëpo nga raporti i policisë, datë 31.05.2021, është konstatuar se ky 

dëshmitar nuk jeton në Kosovë, respektivisht sipas familjarëve jeton në Gjermani, por që adresa 

e saktë nuk i dihet. Në këtë deklaratë, ky dëshmitar, mes tjerave ka theksuar se, data e saktë nuk 

i kujtohet, por një ditë rreth, rreth orës 08:00 apo 09:00, në hekurishten e babait të tij të quajtur 

“F.”, F.S., të cilin e njeh si fqinjë, ia ka shitur 800 gram baker të djegur, në vlerë prej 3.20 euro 

(tre euro e njëzet cent).  

 

Gjykata gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes 

faktike ka bërë administrimin e provave materiale si në vijim: Raporti i oficerit, i datës 

17.11.2014; Vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve, datë 18.11.2014; Fotoalbumi me gjithsejt 14 

fotografi, i datës 17.11.2014.  

 

Pas administrimit të provave, i akuzuari F.S. e ka paraqitur mbrojtjen e tij, ku mes tjerave ka 

deklaruar se, ka punuar në firmën “B.” rreth një muaj, ku rreth datës 15 apo 16 ia ka lënë 

punën, për shkak se nuk ma ka dhënë rrogën. Pas 3 ditëve policia kanë shkuar në shtëpinë e tij 

dhe i kanë thënë se i ke vjedhur disa kabllo, ndërsa ky u është përgjigjur se nuk është e vërtetë. 

Pastaj, bashkë me polic kanë shkuar te fabrika e M., ku policia e kanë parë gjendjen në rregull. 

Pataj, janë kthyer te shtëpia e tij, ku disa polic kanë kontrolluar dhe aty i kanë gjetur një palë 

dara të rrymës, i kanë fotografuar, por nuk i kanë marr. Tutje, e kanë shoqëruar në stacionin 

policor, ku ka qëndruar 2-3 ditë, e pastaj është liruar. Ka shtuar se nuk ia ka thyer derën e 

kontinjerit të të dëmtuarit M., e as nuk i ka marr kabllot. Ndryshe nga kjo, në deklaratën në 

polici, datë 18.11.2014, ka pohuar faktin se e ka prerë dryrin e kontinjerit, ndërsa ka mohuar se 

ka vjedhur diqka nga aty. 

 

Vlerësimi i gjykatës: 

Gjykata, pasi ka dëgjuar dëshmitarët në këtë rast, ka administruar provat materiale, pretendimet 

e palëve, gjykata nuk ka arritur të vërtetojë se i akuzuari ka kryer vepren penale për të cilat 

është akuzuar. 

 

Për gjykatën nuk ishin kontestuese faktet në vijim:  

 Se në kohën e ndodhjes së rastit, i akuzuari kishte qenë punëtor në kompanin “B.”, në 

vendin e punës: Roje objekti; 

 Se i akuzuari, në atë kohë e kishte lënë punën te i dëmtuari; 

 Se unaza e dryrit e një kontinjeri në kompaninë e të dëmtuarit ishte prerë, respektivisht 

ishte thyer dera e një kontinjeri në kompaninë e të dëmtuarit. 

 Se i akuzuari ia kishte shitur dëshmitarit E.Z. tela të bakrit në vlerë prej 3.20 euro. 
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Këto fakte, përveç që nuk ishin kontestuese mes palëve, të njëjtat gjenin mbështetje edhe në 

provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor. Fakti se i akuzuari ka qenë i punësuar si roje në 

kompaninë e të dëmtuarit, e ka pohuar vetë i akuzuari si në deklaratën në polici, po ashtu edhe 

në mbrojtjen e dhënë në shqyrtimin gjyqësor, e të cilën punë i akuzuari në mënyrë të 

njënashme e kishte lënë, për shkak se nuk iu kishte paguar paga. Faktin se është prerë unaza e 

dryrit e derës së një kontinjeri, vërtetohet nga fotogarfitë e vendit të ngjarjes, fotografia nr. 3 

dhe 4, ku shihet mbajtësi i unazës ku ka qenë i vendosur dryri i këputur. Po ashtu, edhe faktin 

se i akuzuari ia kishte shitur 800 gram tel bakri të djegur dëshmitarit E.Z., është pohuar nga 

vetë i akuzuari.  

 

Kontestuese në këtë çështje penale ishte fakti se kush e ka thyer derën (prerë dryrin e derës)  e 

kontinjerit të të dëmtuarit, respektivisht a e ka thyer i akuzuari atë derë dhe çfarë është marr 

nga ai kontinjer.  

 

I akuzuari në shqyrtimin gjyqësorë e ka mohuar faktin se e ka kryer këtë vepër penale. Ndërsa, 

faktin se është i pafajshëm, e ka pohuar edhe në fjalën përfundimtare. 

 

Gjykata vëren së prokuroria në aktakuzën e saj pretendon se i akuzuari F.S., më datë 

17.11.2014, rreth orës 16:04, në komunen e Mitrovicës, saktësisht në kompaninë “B.”, me 

qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm ia merr pasurinë të dëmtuarit M.F., dhe atë disa kabllo 

të ndryshme në vlerë prej 1000 (njëmijë) euro, dhe dëmton aparaturën e komandës së 

gurëthyesit që e ka vlerën e 20.000 (njëzet mijë) euro, në atë mënyrë që me përdorimin e 

forcës, fillimisht me anë të një dalte prenë unazën e metalit të dryrit, kurse më pastaj ka 

depërtuar brenda kontinjerit të metalit, e nga aty ka marr sendet e lartcekura.  

 

Duke qenë se i akuzuari e ka mohuar kryerjen e veprës penale sipas aktakuzës, Gjykata, nga 

dëgjimi i dëshmitarëve dhe provat materiale nuk ka arritur të vërtetojë faktet vendimtare në 

lidhje me këtë çështje penanle, e që rrjedhimisht as fajësinë e të akuzuarit sa i përket veprës 

penale si në aktakuzë. 

 

Gjykata, duke ju referuar aktakuzës, vëren se prokuroria kryesisht aktakuzën e saj e bazon në 

deklaratën e të akuzuarit dhënë në polici.  

 

Gjykata e ka vlerërsuar edhe deklaratën e dhënë në polici të akuzuarit dhe mbrojtjen e dhënë në 

shqyrtim gjyqësor. Në deklaratën e dhënë në polici në praninë e mbrojtësit av. Halil Derguti i 

akuzuari e ka pranuar faktin se e ka prerë unazen e dryrit, mirëpo ka mohuar se ka marr sende 

nga aty, ndërsa ka pohuar se nga kjo kompani ka marr 820 gram kabllo. Ndërsa që në 

mbrojtjen e dhënë në shqyrtim gjyqësor e ka mohuar se është kryerës i veprave penale duke 

deklaruar se pranimin e veprave të bëra në polici e ka bërë për shkak sipas këshillave të 

policisë, të cilët i kanë sygjeruar se si të përgjigjet.  

 

Megjithatë, për të munduar ta vlerësoj drejtë deklaratën e të akuzuarit të dhënë polici, 

respektivisht ta konsideroj provë në procedurën penale, ku i njëjti pjesërisht kishte pranuar 

vepren penale siç ceken në aktakuzë, Gjykata, gjithsesi duhet i referohet nenit 262 të KPP, 

dispozitë kjo që e rregullon provat për përcaktimin e fajësisë. Paragrafi 2 i nenit 262, 

përcakton: “Gjykata nuk e shpall të akuzuarin fajtor duke u mbështetur vetëm në një deklaratë 

ose duke i dhënë rëndësi vendimtare deklarimit të dhënë nga i pandehuri në polici ose para 

prokurorit të shtetit”.  
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Për gjykatën, deklarimi i të akuzuarit në polici,  ishte e vetmja provë që e ngarkonte të 

akuzuarin për kryerjen e këtyre veprave penale. Meqenëse i njëjti në shqyrtimin gjyqësor e ka 

mohuar se është kryerës dhe se deklartën në polici e ka bërën nën sygjerimin e policisë, atëherë 

gjykata nuk ka mundur që të bazohet në deklarimin e tij në polici, sepse ky deklarim i të 

akuzuarit në polici, nuk kishte ndërlidhje me asnjë provë tjetër.  

 

Parasëgjithash, kjo për arsyen se, shumica e fakteve vendimtare që e përbëjnë përshkrimin e 

gjendjes faktike në aktakuzë, janë të paqëndrueshme, dhe atë duke filluar nga koha e kryerjes 

së veprës penale, mënyra e kryerjes së veprës penale, dhe rrethanat tjera të rëndësishme në 

përcaktimin e figurës së kësaj vepre penale.  

 

Pra, pretendimi i prokurorisë se dera e kontinjerit të dëmtuarit është thyer më datë 17.11.2014, 

në orë 16:00, është i paqëndrueshmë. Kjo për arsye se asnjë provë e administruar nuk e 

vërteton një pretendim të tillë. Referuar edhe dëshmisë së dëshmitarit B.T., i njëjti ka deklaruar 

se ditën kritike, datë 17.11.2014, në orë 04:00 pasdite (16:00) kam shkuar në punë, në 

kompaninë “B.”, si roje e objektit, ku gjatë kontrollit të objektit dera e një kontinjeri ka qenë 

pak e hapur, ndërsa ditën nuk ka pasur të angazhuar roje. Referuar dëshmisë së këtij 

dëshmitari, atëherë del se në ora  16:04 minuta, kohë kur pretendon prokuroria se është kryer 

vepra, ky dëshmitar ka qenë në vend të ngjarjes dhe se në atë moment dera ka qenë e thyer. 

Por, edhe duke ju referuar dëshmisë së këtij dëshmitari, por edhe dëshmisë së të dëmtuarit 

dhënë në polici, ku ka deklaruar se objekti ka të angazhuar roje nga ora 16:00 deri në ora 

08:00, ndërsa gjatë ditës aty janë punëtorët që kanë nevoja për ndonjë material, në asnjë 

mënyrë nuk mund të vërtetohet se ajo derë është thyer në kohën e cekur në aktakuzë. Kjo për 

arsye se ditën kanë qenë të angazhaur punëtorët, që kanë kryer punë të ndryshme, ndërsa nga 

ora 16:00, ditën kritike ka shkuar dëshmitari B.T., dhe në kohën kur ai ka shkuar, dera ka qenë 

e thyer, respektivisht mbajtësi i unazës së dryrit të saj ka qenë i prerë.  

 

Pra, nuk qëndron pretendimi i prokurisë se dera është thyer në ora 16:04, të datës 17.11.2014, 

pasi që, siç u cek më lartë, në atë kohë aty ka qenë roja B.T., dhe se kur ai është paraqitur në 

vend të punës në ora 16:00, ajo derë ishte  thyer. Rrjedhimisht, Gjykata nga provat e 

administruar nuk ka arritur të vërtetojë kohën e saktë se kur është thyer ajo derë. 

 

Po ashtu, sa i përket sendeve të marra, pretendimi i prokurorisë është akoma më i paqartë, 

ngase në fillim thotë, “disa kabllo të ndryshme në vlerë prej 1000 (njëmijë) euro”, e pastaj 

thotë,  “dhe dëmton aparaturën e komandës së gurëthyesit që e ka vlerën e 20.000 (njëzet mijë) 

euro”, çka haptasi shihet se nuk ështe e qartë se çfarë konkretisht është marr. Kështu, 

prokuroria në aktakuzë pretendon se i akuzuari ka marr kabllo në vlerë prej 1000 euro, por nuk 

janë specifikuar asnjë e dhënë në lidhje me këto kabllo. Kjo për gjykatën ështe e paqartë për 

arsye se nuk dihet se për çfarë lloji të kabllove bëhet fjalë, dukë pasur parasysh vlerën prej 

1000 euro, atëherë të njëjtat do të duhet të specifikoheshin, qoftë duke e përcaktuar llojin e 

tyre, sasinë shprehur në metra, apo edhe specifikata të tjera që do të tregonin më qartë se për 

çfarë kabllo bëhet fjalë. Gjykata, këtu me patjetër rikujton se ajo kompani nuk ka shitur kabllo, 

sepse në një situatë të tillë, sikur të merrej me tregtine e kabllove, atehërë kjo do të kishte 

kuptim, por në një kompani ndërtimore, 1000 euro kabllo patjetër që të të duhej të përcaktohej 

për çka bëhej fjalë.   

 

Sa i përket prtendimit të prokurorisë lidhur me sendet e marra, në pjesën e dytë, ku thotë: “dhe 

dëmton aparaturën e komandës së gurëthyesit që e ka vlerën e 20.000 (njëzet mijë) euro”, 

atëherë, në lidhje me këtë Gjykata konstaton se kjo nuk ka të bëjë me vjedhje. Pa u lëshuar fare 

në vërtetimin e këtij pretendimi, gjykata konstaton se dëmtimi, edhe nëse ka ndodhur, nuk 
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është element i figurës së veprës penale të vjedhjes. Pra, te kjo vepër penale, elementi kryesor 

është marrja apo përvetësimi i pasurisë së huaj, por asesi dëmtimi i pasurisë, sepse në rastin e 

tillë, Kodi Penal në mënyrë të qartë ka paraparë edhe vepër penale të veçantë në rastet e 

dëmtimit të pasurisë së huaj. Andaj, në këtë drejtim, gjykata nuk ka rikualifkuar këto veprime 

fare, për arsyet që do i paraqes më poshtë, e që kryesorja është se nuk është vërtetuar se i 

akuzuari i ka ndërmarrë këto veprime.  

 

Prokuroria nuk ka arritur ta vërtetoj me prova as mënyrën e kyerjes së kësaj vepre penale. Kjo 

nga fakti se, sipas prokurorisë unaza e dryrit, (por që nga shikimi i fotografive, nuk është prerë 

unaza por lidhësi i unazës me derën), është prerë me anë të një dalte të metalit, nuk është 

vërtetuar ky pretendim me asnjë provë. As dëshmitarët e as ndonjë raport policor nuk e ka 

argumentuar këtë fakt se ajo lidhëse e unazës është prerë me daltë. Nga fotografit shihet se ajo 

është e këputur, por nuk ka asnjë provë që e vërteton se si është këputur. Për më tepër, referuar 

vërtetimit për sekuestimin e sendeve, datë 18.11.2014, është konstatuar se nga i akuzuari janë 

sekuestruar “një palë dara të dorës (rrymës), me doreza ngjyrë të gjelbërt”, atëherë, duke e 

shikuar trashësinë e asaj unaze, është e pamunduar që me ato dara të jetë këputur ajo lidhëse e 

unazës, për shkak të trashësisë së saj dhe materialit. Pra, nuk është vërtetuar as mënyra se si 

është këputur ajo pjesë, dhe se në një situatë të tillë, gjykata nuk ka mundur të konstatoj se ato 

dara kanë shërbyer si mjet i kryerjes së veprës penale. Referuar mbrojtjes së të akuzuari, 

policia fare nuk i ka sekuestruar, por vetëm i ka fotografuar.  

 

Tutje, asnjë provë e administruar në shqyrtimin gjyqësor nuk e ka lidhur të akuzuarin me 

veprën penale të vjedhjes sipas aktakuzës. I dëmtuari, në deklaratën e tij të dhënë në polici, në 

asnjë pjesë nuk e ka e pohuar faktin se sendet i janë vjedhur nga i akuzuari F.S., por as nga 

ndonjë person tjetër, ngase në këtë deklaratë nuk ka përmend asnjë emër. I njëjti ka përmendur 

që dyshon te roja e tij, por pasi nuk e ka përmendur emrin e tij, ndërsa që ta angazhuar i ka 

pasur dy punëtorë, atëherë gjykata nuk mund të nxjerr përfundim se i dëmtuari e ka pasur 

fjalën tek i akuzuari, kur ka thënë se dyshon në rojen e tij.  

 

Edhe dëshmitari tjetër i dëgjuar B.T., as në dëshminë e dhënë në shqyrtimin gjyqësor e as në 

deklaratën në polici, nuk e ka ndërlidh të akuzuarin me vjedhjen. Ai, në dëshminë e tij ka thënë 

se vetëm e ka njoftuar shefin e tij, M. dhe aty kanë ardhur policia, por nuk e ka përmend të 

akuzuarin në asnjë pjesë.  

 

Rrjedhimisht, meqenëse nuk kishte asnjë provë tjetër që do e ndërlidhte deklarimin e të 

pandehurit në polici, ku pjesërisht e kishte pranuar këtë vepër penle, dhe duke e pasur parasysh 

kufizimin e çmuarjes së lirë të provave, të përcaktuar në paragrafi 2 të nenit 262 të KPP-së, 

atëherë gjykata nuk ka mundur që të akuzuarin ta shpall fajtor, për arsyen se po të shpallej 

fajtor i akuzuari, prova kyçe apo përcaktuese do të ishte deklarimi i të akuzuarit në polici, për 

çka do të shkelej par. 2 i nenit 262 të KPP-së, e cila dispozit, në mënyrë të prerë, ndalon që i 

akuzuari të shpallet fajtor duke i dhënë rëndësi vendimtare deklarimit të dhënë nga i pandehuri 

në polici ose para prokurorit të shtetit. Aq më tepër kur kihet parasysh fakti se këto deklarime i 

akuzuari i ka mohuar në shqyrtimin gjyqësor, dhe se i njëjti është deklaruar i pafajshëm.  

 

Nisur nga ky kufizim ligjor i çmuarjes së lirë të provave dhe sidomos në mungesë të provave 

tjera që do ta vërtetonin fajësinë e të akuzuarit apo edhe provave që do të ishin në ndërlidhje 

me këtë deklarim të të akuzuarit në polici, Gjykata ka ardhur në përfundim se nuk ka prova me 

të cilat do të vërtetohej se i akuzuari ka kryer veprat penale për të cilat akuzohet.  
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Gjykata, rikujton një parim kryesor të procedurës penale ”In dubio pro reo”, përcaktuar në 

nenin 3 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, i cili përcakton se “mëdyshjet 

lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite 

të ligjit penal interpretohen në favor te të akuzuarit dhe të drejtave të tij”. Gjithmonë duhet 

zbatohet ky parim procedural në rastet kur nuk arrihet që përtej çdo dyshimi të vërtetohet 

ekzistimi veprës penale dhe kryesi i saj.  

 

Andaj, nga të gjitha këto që u thanë më lartë, e duke marrë parasysh posaçërisht faktin se 

Gjykata me rastin e vendosjes është e obliguar që të provoj të gjitha faktet në mënyrë të 

gjithanshme dhe të pa kontestueshme, në favor dhe disfavor të akuzuarit, e posaçërisht këtë 

duke e ndërlidhur me nenin 3 të KPP-së, parimin e prezumimit të pafajësisë dhe parimin “in 

dubio pro reo”, se mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose 

për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal interpretohen në favor të të akuzuarit dhe të 

drejtave të tij sipas këtij Kodi dhe sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës. E në ndërlidhje 

me këtë, po ashtu duke pasur parasysh faktin se të gjitha argumentet që janë “in peius" ndaj të 

akuzuarit duhet të vërtetohen me siguri të plotë përkatësisht përtej dyshimit të arsyeshëm dhe 

nëse nuk arrihet një diçka e tillë duhet konsiderohen se nuk ekzistojnë kurse për argumentet që 

janë “in favorem” ndaj të akuzuarit merren se ekzistojnë edhe atëherë kur janë vërtetuar me 

probabilitet. Për më tepër është e pa diskutueshme se mbi kënd bie barra e provës për fajësinë e 

të akuzuarve dhe çdo veprim tjetër i Gjykatës do të kuptohej si e kundërt dhe në këtë mënyrë 

lëvizje e barrës së provës nga organi i akuzës në të akuzuarit, e cila është në kundërshtim 

esencial të njërit prej parimeve fondamentale të procedurës penale e përcaktuar me nenin 7 të 

KPPK-së dhe e garantuar edhe me nenin 6.2 të KEDLNJ.  

 

Gjykata, bazuar në arsyet dhe faktet e cekura si me lartë vendosi që të akuzuarin F.S., në 

mungesë të provave, ta lirojë nga akuza e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, 

PP.II.nr.3119/2019, datë 08.06.2020, për veprën penale: Vjedhje e rëndë nga neni 327 par. 1, 

nënpar. 1.1 të KPRK-së. 

 

Në kuptim të nenit 463, pala e dëmtuara është udhëzuar në kontest të rregullt civil për 

realizimin e kërkesës pasurore juridike. 

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marr në bazë të nenit 454 par. 1 të KPP-së, 

duke qenë se i akuzuari është liruar nga aktakuza dhe shpenzimet mbesin barrë e Gjykatës. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 364, 450, 453 të KPPK-ës, nga arsyet e lartcekura, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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 Rrahman BEQIRI 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve 

nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj 

gjykate. 


