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P.nr.427/2017 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

                

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Rrahman Beqiri, me procesmbajtëse Selvije Kostërci, në lëndën penale ndaj të akuzuarve: 

B.M.1, L.M.2 dhe B.H., për shkak të veprës 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.nr.341/2014, të datës 03.07.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, më datë 

11.12.2020 në prezencën e Prokurorit të Shtetit Bogdan Spadijer dhe të akuzuarve, me datë 

14.12.2020 shpalli publikisht, ndërsa me datë 31.12.2020 përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

Të akuzuarit: 

1. B.M.1, nga i ati M., e ëma Z., e vajzërisë Sh., “data e lindjes”..., në Mitrovicë, tani jeton në 

fshatin..., komuna e Mitrovcës, i pa punë, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i 

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

2. L.M.2, nga i ati H., e ëma A., e vajzërisë H., “data e lindjes”..., në Mitrovicë, i pa punë, i 

martuar, baba i pesë fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së dobët 

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

3. B.H., nga i ati A., e ëma Xh., e vajzërisë A., “data e lindjes”..., në Mitrovicë, tani jeton në 

fshatin..., komuna e Mitrovcës, i pa punë, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i 

gjendjes së mesme ekonomke, 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), 

LIROHEN NGA AKUZA 

 

se, 

Me datën 11.06.2014, rreth orës 02:45, në Mitrovicë, me qëllim që me përfitimin e pasurisë së 

kundërligjshme, vetit t’i sjellin përfitim pasuror të kundërligjshëm, së bashku kanë marrë 

pasurinë e luajtshme të tjetrit, ashtu që pasi janë marrë vesh kanë shkuar të lokali- qebaptorja 

“S...”, pronë e Z.R., ku me përdorim të forcës, me mjet të fortë kanë hapur derën hyrëse të 

lokalit dhe kanë hyrë brenda, nga ku kanë marrë 10 euro para të gatshme, monedha të metalta 

si dhe artikuj ushqimor. 

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

KPRK-së 
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Shpenzimet e procedurës penale mbulohen nga mjetet e kësaj gjykate. 

 

Në lidhje me kërkesën pasurore juridike, pala e dëmtuar, udhëzohet në kontest të rregullt civil 

juridik.  

                                                                  A r s y e t i m   

 

Rrjedha e procedurës: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzën 

PP.II.nr.341/2014,  të datës 03.07.2017 ndaj të akuzuarve: B.M.1, L.M.2dhe B.M., për shkak të 

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

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor, më datë 11.12.2020, ashtu që në 

këtë seancë të akuzuarit nuk e kanë pranuar fajësinë për veprën penale. Po ashtu, në këtë 

seancë, në cilësinë e dëshmitarit janë dëgjuar J.A. dhe F.Rr., janë administruar provat materiale 

dhe palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Fjala përfundimtare e palëve:  

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se, gjatë shqyrtimit gjyqësor është 

vërtetuar fajësia e të pandehurve nga dëgjimi i dëshmitarëve dhe deklarimet e të pandehurve. 

Gjithashtu fajësia vërtetohet nga lëndimet të cilat janë fotografuar në dorën e të pandehurit 

B.M.1, përkatësisht në pjesën e brendshme të dorës së majtë të cilat i përshtaten lëndimeve që 

janë marrë në rastin e thyerjes apo gjatë kërcimit të pengesave dhe nuk mund të bëhet fjalë për 

lëndime të shkaktuara nga rrëzimi nga motorri sepse sikur të ishin lëndime nga motorri 

lëndimet do të shfaqeshin në pjesën e jashtme të dorës. Deklarat e të pandehurve B. dhe B.1 

janë kontradiktore sepse B. ka thënë se kur jemi kthyer te automjeti jam ndarë dhe L. ka shkuar 

në stacion të policisë dhe pastaj kemi shkuar në shtëpi dhe pastaj janë takuar me B.1 tek 

hekurudha, ndërsa B.1 në mbrojtjen e tij theksoj se, së bashku, të tretë, kemi shkuar tek stacioni 

i policisë dhe se ai dhe B. kanë qëndruar jashtë. Gjithashu, edhe nga deklaratat e të akuzuarve 

shihet se në pyetjen: Pse e keni parkuar automjetin afër lokalit “S...” dhe pse kanë shkuar me 

ble cigare te Ura e Ibrit kur keni mundur të shkoni me veturë deri atje. Nga të gjitha të cekurat 

propozoj që të pandehurit të shpallen fajtor dhe t’iu shqiptohet dënim adekuat sepse është e 

qartë që mbrojtja e tyre ka qenë e orientuar në drejtim të shmangies nga përgjegjësia penale. 

 

I akuzuari B.M.1, në fjalën përfundimtare deklaroi se, është plotësisht i pafajshëm dhe i 

propozoi gjykatës që ta liroj nga akuza. 

 

I akuzuari L.M.2, në fjalën përfundimtare deklaroi se jam plotësisht i pafajshëm dhe nuk kam 

asnjë lidhje me këtë rast. 

 

I akuzuari B.H., në fjalën përfundimtare deklaroi se është i pafajshëm dhe sa i përket 

deklaratave duhet pasur parasysh se kanë kaluar rreth 7 vite dhe është e vështirë për t’i kujtuar 

të gjitha. 

 

Provat e administruara: 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor, të datës 11.12.2020, në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar 

zyrtari policor J.A., i cili mes tjerave ka deklaruar, se atë natë kemi qenë në patrullim së bashku 

me kolegun F.Rr. në ndërrimin e natës dhe gjatë patrullimit, rreth orës 02:00 të natës, kemi 

pranuar informatën se disa persona e kanë thyer qebaptoren “S...”, në Mitrovicë, dhe informata 

ka qenë se personat janë brenda në qebaptore. Kur kemi shkuar në qebaptore, pak para se me hy 

brenda, kemi vërejtë një person i cili ka qenë duke e kaluar një mur përballë qebaptores, mirëpo 



 Numri i lëndës: 2019:100798 
 Datë: 31.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01384926 
 

3 (8)  

   
2
0
1
9
:1
0
0
7
9
9

 

nuk kemi mundur ta ndjekim sepse për një moment është zhduk. Kur kemi hyrë në qebaptore, 

aty nuk ka qenë askush, e kemi njoftu bazën dhe kanë ardhë edhe dy njësi tjera, i kemi kërkuar 

personat në atë lokacion dhe përrreth mirëpo nuk i kemi takuar askund. Gjatë asaj kohe, kemi 

kontaktuar me rojen e një lokali, i cili na ka njoftuar se tre persona e kanë lënë veturën e markës 

“V...” dhe të njëjtit kanë vazhduar në drejtim të rrugës ku gjendet qebaptorja. Kur kemi shkuar 

tek vetura, e kemi prekë në kapakun të motorrit dhe e njëjta ka qenë e nxehtë, që për neve ka 

nënkuptuar se ajo nuk ishte lënë aty shumë më herët. Nga shefi i ndërrimit na ka thënë me shku 

me e marr njësinë e fornezikës dhe atë të hetimeve. Pasi kemi shkuar t`i marrim zyrtarët nga 

këto njësi, duke u kthyer në stacion, jemi njoftuar se, një person me emrin L.M.2, ka shkuar në 

stacion për ta kërkuar veturën, të cilën e kemi sekuestruar. Pasi që polici i krim teknikës i ka 

marrë pajisjet në stacion, jemi nisur drejt vendit të ngjarjes, ndërsa L. ka mbetur në stacion. 

Duke dalur nga stacioni, në Rr. “Bislim Bajgora” i kemi vërejtur dy persona dhe kam shkuar në 

drejtim tyre. Njërin prej tyre e kam njoftë, ka qenë B.M., sepse ka pasur edhe më herët raste në 

polici, ndërsa tjetrin nuk e kam njoft. Në pyetje se çfarë po bëni, të njëjtit janë përgjigjur se, 

nevojat fiziologjike. Në atë moment, at personn që nuk e kam njoft e kam kapur për dore, 

ndërsa B. ka ikë nga aty. Atë person e kemi shoqëruar në stacion, ku pas identifikimit ka 

rezultuar se është B.M.1. Pastaj janë marrë njësia e hetimeve. Një deklaratë të ngjajshme e 

kishte dhënë edhe para prokurorit të shtetit, datë 27.06.2017. 

 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor, datë 11.12.2020 në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar edhe 

zyrtari policor F.Rr., i cili mes tjerave ka deklaruar se, atë natë kam qenë në detyrë zyrtare, në 

ndërrimin e natës, së bashku me kolegun J.A., ku kemi pranuar informatën për një rast në 

Rrugën “Hasan Prishtina” që është thyer qebaptorja “S...”. Kur kemi shkuar aty kemi vërejtur 

se është thyer lokali dhe pastaj i kemi njoftuar njësinë e forenzikës dhe atë të hetimeve, të cilat 

kanë ardhur dhe i kanë marrë dëshmitë. Kur kemi arritur tek vendi i ngjarjes, kemi vërjetë një 

person duke kaluar murin e një oborri, por ka ikur shpejtë në drejtim të panjohur. Atëherë kanë 

dalur banorët e asaj shtëpie dhe thanë se i kanë parë tre persona, njëri ka qenë pa flok (qel), 

tjetri në rroba sportive ngjyrë zezë tjetri farmerka të kaltër. Gjithashtu dëshmitari deklaroi se ne 

nuk kemi zhvilluar proces identifikimi për atë rast, pastaj unë jam angazhuar në rast tjetër dhe 

nuk më kujtohet nëse kolegët kanë zhvilluar procesin e identifikimit. Pasi jemi kthyer në 

stacion policor, nga mbikëqyrësi jemi njoftuar se një person ka ardhur ta kërkojë veturen e tipit 

“V...”, ngjyrë vishnje, të cilën e kemi sekuestruar jo larg vendit të ngjarjes, pasi që një roje na 

ka njoftuar se tre persona kanë dal nga ajo veturë dhe kanë shkuar në drejtim të lokalit të thyer, 

dhe kur e kemi prekur kapakun e motorrit kemi vërejtë se ishtë i nxehtë. Pastaj, unë jam 

angazhuar në rast tjetër dhe nuk jam marrë më me këtë rast. Një deklaratë të ngjajshme e kishte 

dhënë edhe para prokurorit të shtetit, datë 27.06.2017. 

 

Në cilësi të provës është lexuar, deklarata e të dëmtuarit Z.R. e dhënë në stacionin policor në 

Mitrovicë, më datë 11.06.2014, ku mes tjerave ka deklaruar se, rreth orës 04:15, nga kojshia 

jam njoftuar se më është thyer lokali, menjëherë kam dal te vendi i ngjarjes ku kam vërejtë se 

dera ishte hapur me forcë dhe lokali ishe i demoluar. Pash se janë marrë rreth 10 euro – 

monedha të metalta dhe artikuj ushqimor. Është hera e tretë që më thehet lokali mirëpo nuk 

kam ndonjë të dyshuar. Gjykata e ka lexuar këtë deklaratë me propozmin e prokurorit dhe duke 

u bazuar në nenin 338 par. 1 nënpar. 1.1 të KPP-së, pasi që i dëmtuari-dëshmitari Z.R. ka 

vdekur, fakt ky i konstatuar sipas Certifikatës së Vdekjes nr. V10358024, datë 12.10.2020.  

 

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

faktike ka bërë administrimin e provave si në vijim: Raporti i policit F.Rr., datë 11.06.2014; 

Raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes, i datës 12.06.2014, dosja e forenzikës 266/2014 bashkë 

me fotoalbumin me 38 fotografi. 
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Në shqyrtimin gjyqësor, pas administrimit të provave, i akuzuari B.M.1 e ka paraqitur 

mbrojtjen e tij, ku ka deklaruar se, atë natë kam qenë në Mitrovicë, në një kafe së bashku me L. 

dhe B., pasi kemi dal nga kafja duke shkuar në shtëpi kemi dashur të shkojmë me ble cigare, 

kur jemi kthyer tek vetura e kemi vërejtë se ajo nuk është aty ku e kemi lanë dhe jam ndarë nga 

B. dhe L. e jam nis për në shtëpi dhe kur kam arrit te rruga e trenit më kanë arrestu policia dhe 

kur më kanë arrestu kam qenë me B. Lëndimet që i kam pas në dorë ishin sepse gjatë ditës jam 

rrëzuar me motorr. Edhe në deklaratën e dhënë në polici, datë 12.06.2014 e ka mohuar kryerjen 

e kësaj vepre penale. 

 

I akuzuari i dytë, L.M.2, në shqyrtimin gjyqsor është mbrojtur në heshtje, ndërsa që në 

deklaratën e dhënë në polici, në pranin e mbrojtësit av. Halil Derguti, datë 12.06.2014, e ka 

mohuar kryerjen e veprës penale, duke shtuar se, natën e datës 11.06.2014 kam qenë për të pirë 

dhe dikun pas orës 24:00, veturën e kam lënë të parkuar te “K...”, ndërsa unë jam shkuar me pi 

birra në lokalin “K...”. Dikun pas orës 02:00 kam shkuar me e marr veturën dhe e kam vërejt se 

vetura nuk ishte aty, dhe prej aty kam shkuar në stacionin policor për ta raportuar rastin, ndërsa 

aty u njoftova se veturën e kanë marr policia.  

 

Në mbrojtjen e tij gjatë kësaj seance të shqyrtimit gjyqësor i akuzuari B.M., mes tjerave ka 

deklaruar se, unë nuk e kam thyer atë lokal, atë natë kam qenë bashkë me L. dhe B. në muzikë 

në lokalin “K...”, afër staconit të autobusëve në Mitrovicë. Pasi kemi dalë nga lokali, kemi 

shku me ble cigare tek “Ura e Ibrit”, bashkë me L. dhe B.1, pastaj jemi kthy me hyp në veturë, 

mirëpo nuk e kemi gjet aty ku e kemi lanë dhe L. ka shku në polici me kërku veturën, ndërsa 

unë dhe B.1 e kemi prit përballë stacionit të policisë. Kur është afru polici unë kam ikë për 

arsye se e kam pas një dënim më herët. 

 

Vlerësimi i gjykatës: 

Gjykata, pasi ka dëgjuar dëshmitarët në këtë rast, provat materiale, mbrojtjen që kanë paraqitur 

të akuzuarit, pretendimet e palëve, gjykata nuk ka arritur të vërtetojë se të akuzuarit kane kryer 

veprën penale për të cilën akuzohen. 

 

Për gjykatën nuk ishte kontestuese fakti se lokali, respektivisht qebaptorja “S...”, siç 

përshkruhet në dispozitiv të aktakuzës dhe aktgjykimit, ishte thyer dhe nga aty ishte marr të 

holla dhe gjëra tjera ushqmore. Ky fakt, përveç që nuk ka qenë kontestuese mes palëve, 

vërtetohet edhe nga provat e tjera, si nga raporti i policisë, datë 11.06.2014, nga raporti i 

këqyrjes së vendit të ngjarjes, i datës 12.06.2014 dhe fotografitë, nga të cilat raporte 

konstatohet thyerja e këtij loklai dhe ku shihet dera e këtij lokali e hapur me dhunë dhe e 

dëmtuar. Po ashtu, edhe dëshmtarët e dëgjuar J.A. dhe F.Rr. në dëshminë e tyre e kanë pohuar 

faktin se lokali ka qenë i thyer, dhe se kur kanë arritur ata në vendngjarje si polic, ai lokal ka 

qenë  hapur.    

 

Nuk ishte kontestuese as fakti se natën krtike, datë 11.06.2014 të akuzuarit L.M.2 i ishte 

sekuestruar vetura, “O... V...”, me targa..., në Rr. “Ahmet Selaci”.  

 

Nuk ishte kontestuese as fakti se po atë natën, rreth orës 05:00 të mëngjesit, i akuzuari L.M.2 

ishte paraqitur në stacionin policor, për ta kërkuar veturën e tij. Këtë fakt përveç që e ka pohuar 

i akuzuari në deklaratën në polici, është vërtetuar edhe nga deklaratat e dëshmitarëve si dhe nga 

raporti i oficerit.  
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Nuk ishte kontestues as fakti se atë natë të akuzuarit ishin takuar nga policia në Mitrovicë, 

respektivisht të akuzuarit B.M.1 dhe B.H. ishin takuar në Rr. “Bislim Bajgora”. Këtë fakt e 

kanë pohuar të akuzuarit në mbrojtjen e tyre, por që edhe dëshmitari J.A. e ka pohuar në 

dëshminë e tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësor. 

 

Kontestuese në këtë çështje penale ishte fakti se kush e kishte thyer lokalin “Sarajeva”, me 

saktësisht a e kishin thyer të akuzuarit atë lokal.  

 

Sipas aktakuzës, të akuzuarit ngarkohen se natën kritike, datë 11.06.2014, rreth orës 02:45,  në 

Rr. “Hasan Prishtina”, pasi që janë marr vesh në mes veti, kanë shkuar te lokali “S...”, ku me 

përdorimin e forcës, me mjet të fortë kanë hapur derën e lokalit, kanë hyrë brenda dhe nga aty 

kanë marr 10 euro, monedha të metalta dhe artikuj ushqimor.  

 

Të akuzuarit B.M.1 dhe L.M.2, sikur në deklaratat në polici, por edhe në mbrojtjen e dhënë në 

shqyrtimin gjyqësor e kanë mohuar në tërsi se e kanë kryer këtë vepër penale. Në lidhje me 

këtë, i akuzuar B.M.1 në mbrojtjen e tij ka theksuar: “unë nuk e kam thyer atë lokal”. I akuzuar 

L.M.2, edhe pse është mbrojtur në heshtje në shqyrtimin gjyqësor, në deklaratën në polici, datë 

12.06.20214, në lidhje me këtë rrethanë ka deklaruar: “nuk kam kryer kurfarë vepre penale të 

vjedhjes”. Megjthatë, faktin se janë të pafajshëm, të tre të akuzuarit e kanë pohuar në fjalën 

përfundimtare.  

 

Gjykata vëren së prokuroria, aktakuzën e saj e bazon vetëm në dëshminë e dëshmitarëve, J.A. 

dhe F.Rr.. Ndërsa që, në tërsi mungojnë provat materiale, të cilat do t`i vërtetonin pretendimet 

në aktakuzë.  

 

Duke qenë se të akuzuarit e kanë mohuar kryerjen e vepre penale sipas aktakuzës, gjykata, nga 

dëgjimi i dëshmitarëve nuk ka arritur të vërtetojë fajësinë e të akuzuarve,  sa i përket veprës 

penale si në aktakuzë.  

 

Gjykata nuk ka arritur ta vërtetojë faktin se të akuzuarit, duke vepruar bashkarisht, kanë hapur 

me forcë derën e lokalit – qebaptores “S...”, pronë e të dëmtuarit Z.R., në natën kritike. Kjo për 

arsye se asnjë provë e administruar në shqyrtimin gjyqësor nuk e ka vërtetuar këtë fakt. 

Dëshmitari J.A., në dëshminë e tij në shqyrtimin gjyqësor ka deklarur se, “kur kemi shkuar në 

qebaptore, pak para se me hy brenda, kemi vërejtë një person i cili ka qenë duke e kaluar një 

mur përballë qebaptores, mirëpo nuk kemi mundur ta ndjekim sepse për një moment është 

zhduk. Kur kemi hyrë në qebaptore, aty nuk ka qenë askush, e kemi njoftu bazën dhe kanë 

ardhë edhe dy njësi tjera, i kemi kërkuar personat në atë lokacion dhe përrreth mirëpo nuk i 

kemi takuar askund”. Ndërsa, dëshmitari F.Rr., në dëshminë e tij në shqyrtimin gjyqësor, në 

lidhje me këtë rrethanë ka deklaruar se: “Kur kemi arritur tek vendi i ngjarjes, kemi vërjetë një 

person duke kaluar murin e një oborri, por ka ikur shpejtë në drejtim të panjohur”.  

 

Por se, kush ka qenë ky person, asnjëri nga këta dëshmitar në shqyrtimin gjyqësor, nuk ka 

deklaruar se e ka njohur. Për më tepër, dëshmitari F.Rr., në pyetjen e gjykatës se: “a keni 

arritur ta identifikoni personin që ka qenë duke e kaluar murin”, është përgjigjur: “Jo, nuk kemi 

arritur ta identifikojmë dhe nuk e kemi njoftë, por sa më kujtohet ka pasur një trenerk të zezë 

dhe farmerka të kaltërta”. Në vazhdën e kësaj, gjykata e ka analizuar edhe dëshminë e 

dëshmitarit F.Rr., në pjesën kur ka deklaruar se: “në ato momente kanë dalur banorët e asaj 

shtëpie, të cilët na thanë se dy persona ikën nëpër oborrin tonë, dhe i kam pyetur si duken dhe 

çfarë kanë pasur të veshur, dhe ai ka thënë se, njëri ka qenë pa flokë (qel), ndërsa tjetri ka qenë 

i hollë dhe i gjatë, dhe njëri ka pasur rroba sportive, farmerka të kaltërta dhe tjetri rroba 
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sportive ngjyrë të zezë”. Nga këto përgjigje gjykata ka ardhur në përfundimin se dëshmitari F. 

Rr., në asnjë pjesë të deklatarës së tij, nuk e ka theksuar faktin se e ka njohur personin që e ka 

parë duke e kaluar murin atë natë.   

 

Megjithatë, gjykata vëren se, në rastin konkret kishte lëshime të shumta nga ana e organeve 

hetuese. Kjo për arsyen se, ashtu siç ka deklaruar dëshmitari F.Rr., se në cilësi të policit, atë 

natë kishin kontaktuar me një banorë aty, i cili iu kishte dhënë informata për personat që i ka 

parë duke ikur nëpër oborrin e tij, prapseprapë, asnjë veprim hetimore nuk ishtë ndërmarr në 

drejtim të identifikmit të tyre. Pra, edhe pse ky person, me të cilin ka kontaktuar polici – 

dëshmitari F.Rr., i kishte përshkruar veshjen dhe pak a shumë dukjen e atyre personve që kanë 

ikur nëpër oborrin e tij, i njëjti nuk ishte ftuar fare si dëshmtar, e nga e cila dëshmia edhe do të 

mund të zhvillohej procesi i identifkikmit të këtyre personave, siç është paraparë me nenin 120 

të KPP-së. Gjykata e ka shqyrtuar mundësinë që këtë persona ti ftoj si dëshmitar, mirëpo për 

shkak se nuk ka pasur asnjë të dhënë se kush ka qenë ky dëshmitar, e ka pasur të pamundur që 

ta identifikojë dhe të ftoj si dëshmitar.  Andaj, gjykata vlerëson se ka qenë obligim i 

prokurorisë që në rastin konkret ta ftoj atë person si dëshmitar, ta zhvillojë procesin e 

identifikimit sipas nenit 120 të KPP-së, ku dëshmitarit do t`i jepej mundësia që ta identifikoj 

personin që e ka parë në vend ngjarje.  

 

Po ashtu, gjykata e ka analizuar edhe dëshminë e dëshmitarit J.A., në pjesë sa i përket 

sekuestrimit të veturës “O.V.” atë natë, dhe në pjesën se, atë natë, më vonë i kishte takuar dy të 

akuzuarit, B.M.1 dhe B.H., në Rr. “Bislim Bajgora”, mbrapa disa kamionëve të parkuar. Në 

lidhje me këtë rrethanë, dëshmtari J.A. ka deklaruar: “Gjatë asaj kohe, kemi kontaktuar me 

rojen e një lokali, i cili na ka njoftuar se tre persona e kanë lënë veturën e markës “V...” dhe të 

njëjtit kanë vazhduar në drejtim të rrugës ku gjendet qebaptorja. Kur kemi shkuar te vetura, e 

kemi prekë kapakun e motorrit dhe e njëjta ka qenë e nxehtë, që për neve ka nënkuptuar se ajo 

nuk ishte lënë aty shumë më herët”. Ndërsa, sa i përket rrethanës ku  i ka takuar dy të akuzuarit 

B. dhe B.H., ka deklaruar: “Duke dalur nga stacioni, në Rr. “Bislim Bajgora” i kemi vërjetur dy 

persona dhe kam shkuar në drejtim tyre. Njërin prej tyre e kam njoftë, ka qenë B.M., sepse ka 

pasur edhe më herët raste në polici, ndërsa tjetrin nuk e kam njoftë. Në pyetje se çfarë po bëni, 

të njëjtit janë përgjigjur se, nevojat fiziologjike. Në atë moment, atë personin që nuk e kam 

njoft e kam kapur për dore, ndërsa B.H. ka ikë nga aty. Atë person e kemi shoqëruar në stacion, 

ku pas identifikimit ka rezultuar se është B.M.1”.  

 

Megjithatë, në rastin konkret gjykata nuk ka mundur të gjej ndonjë ndërlidhje në mes të veturës 

së sekuestruar dhe thyerjes së lokalit, e as ndonjë ndërlidhje në mes të dy të akuzuarve, B.M.1 

e B.H. me lokalin e thyer. Kjo për arsyen se, asnjë provë tjetër nuk i ndërlidhte këto rrethana 

me thyerjen e lokalit. Pra, vetëm fakti se vetura, respektivisht motorri i saj, ka qenë i nxehtë 

nuk nënkutpon se personat që kanë qenë në atë vetura edhe e kanë thyer lokalin. Aq më tepër, 

dëshmtari – roja, me të cilin ka komunikuar dëshmitari – polici J.A., atë natë, edhe pse i njëjti i 

kishte thënë policisë se i ka parë tre persona që kanë shkuar në drejtim të lokalit, i njëjti nuk 

ishte marr asnjëherë në pyetje, nuk ishte ftuar asnjëherë për dëshmitar, e në bazë të të cilës 

dëshmi do të mund të identifikoheshin personat që kanë zbritur nga vetura. Po ashtu, edhe sa i 

përket personave që janë takur në Rr. “Bislim Bajgora”, atë natë nga dëshmtari J.A., gjykata 

nuk ka mundur të bëjë ndonjë ndërlidhje të tyre me lokalin e thyer. Përveç faktit se ata ishin 

takuar atë natë, asnjë provë tjetër nuk i ndërlidhte me veprën e kryer. Ashtu siç ka deklaruar 

dëshmitari J., të akuzuarit B.1 i ishte bërë identifikimi atë natë në stacion, mirëpo nuk ka 

ndonjë provë në shkresat e lëndës që tregon se i njëjti ka marr pjesë në thyerjen e lokalit. E 

njëjta vlen edhe për të akuzuari B.H., i cili pavarësisht faktit që iu kishte ikur atë natë policisë, 
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e siç ka deklaruar në mbrojtjen e tij për shkak se e ka pasur një dënim më herët, nuk mund të 

konkludohet se i njëjti ka marr pjesë në thyerjen e lokalit.  

 

Sa i përket mënyrës së kryerjes së kësaj vepre penale, gjykata gjithashtu vëren se prokuroria në 

aktakzuë, përveç faktit se të akuzuarit i ka akuzuar për vepër penale në bashkëkryerje, në asnjë 

pjesë të saj nuk ka treguar veprimet, respektivisht nuk i ka individualizuar veprimet e asnjërit 

prej të akuzuarve. Pra, edhe në rastet kur vepra është në bashkëkryerje, gjithsesi duhet të 

përcaktohen veprimet e secilit të akuzuar. Në rastin konkret, prokuroria nuk kishte treguar 

veprimet e asnjërit prejt tyre. Për më tepër nuk ka treguar as mënyrën, e as mjetin me të cilin 

është hapur lokali, nuk ka siguruar gjurmët e vendit të ngjarjes.  

 

Po ashtu, nga provat e ofruara gjykata nuk ka arritur të vërtetojë se si është hapur ai lokal dhe 

me çfarë mjetesh apo metodash është hapur. Kjo për arsyen se, përveç raportit të policisë, 

dëshmisë së dy dëshmitarëve, edhe në raportin e këqyrjes së vendit të ngjarjes vetëm është 

konstatuar se, “me mjet të fortë, me forcë e kanë hapur derën kryesore të lokalit nga ku edhe 

kanë depërtuar brenda”, nuk janë marr gjurmë nga vendi i ngjarjes e poashtu edhe nuk janë 

siguruar asnjë provë qoftë e drejtpërdrejtë, qoftë rrethanore që do vërtetonte se si janë hapur ato 

lokale. Gjykata e ka pasur parasysh faktin se në fotoalbum është fotografia e një kaçavidë, 

mirëpo nga raporti i kqyrjes së vendit të ngjarjes nuk ka një konstatim se i njëjti është përdorur 

në hapjen e derës së lokalit. Edhe pse në këtë raport është konstatuar se kjo dëshmi, pra 

kaçavida,  është marrë si provë materiale dhe evidentuar si dëshmia D1-BC, nuk ka asnjë 

konstatim se e njëjta është ekzaminuar dhe janë gjetur gjurmë të të akuzuarve. Andaj, 

përfundimisht gjykata nuk ka arritur të vërtetojë faktin nëse kjo kaçavidë ishte përdorur për 

hapjen e lokalit, e aq më pak se ajo është përdorur nga të akuzuarit. 

 

Po ashtu, në vendin i ngjarjes, pavarësisht se bëhet fjalë për vjedhje të rëndë, nuk janë siguruar 

gjurmët nga vendi i ngjarjes nga ku pastaj të njëjtat do të krahasoheshin me gjurmët e të 

akuzuarve. Pa dyshim se, pasi që atë natë të akuzuarit ishin hasur nga polica nëpër vende të 

ndryshme në qytet, sikur të kishte gjurmë nga vendi i ngjarjes dhe të njëjtat të identifikoheshin, 

të ekzaminoheshin, dhe të krahasosheshin me gjurmët e të akuzuarve, gjithsesi që do të vinte 

deri te një konstatim nëse të njëjtit e kishin kryer këtë vepër penale. Në mungesë të tyre edhe 

nuk ka mundur që të bëhet kurfar krahasimi për të parë nëse të akuzuarit kanë hyrë në atë lokal 

atë natë, respektivisht kanë ndërmarrë veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale.   

 

Tutje, gjykata e ka analizuar edhe pretendimin e prokurorisë se të akuzuarit, atë natë nga lokali  

kanë marr shumë 10 euro dhe monedha tjera të metalta. Megjithatë, edhe pse tre të akuzuarit 

ishin takuar atë natë nga policia, madje si të dyshuar, në shkresat e lëndës nuk ka asnjë provë 

që tregon se ata janë kontrolluar (bastisur) e në një situatë të tillë, eventualisht sikur të 

kontrolloheshin, do të kishte gjasa të mëdha që, nëse të akuzuarit i kanë marr ato para, të njëjtat 

të gjendeshin gjatë kontrollit. Por, në shkresat e lëndës nuk ka ndonjë raport apo provë që 

tregon se të akuzuarit janë kontrolluar atë natë, dhe nëse te të njëjtit janë gjetur apo jo kjo sasi e 

të hollave.  

 

Gjykata e ka vlerësuar edhe mbrojtjen që e kanë paraqitur të akuzuarit B.M.1 dhe B.H., e po 

ashtu edhe deklaratën e të akuzuarit L.M.2 dhënë polici, ngase në shqyrtimin gjyqësor është 

mbrojtur në heshtje. Megjithatë, të tre të akuzuarit, gjatë gjithë procedurës penale e kanë 

mohuar faktin se e kanë kryer këtë vepër penale. Pavarësisht kësaj, gjykata ka pasur parasysh 

se kishte një mospërputhje në mes të deklarimeve të tyre në polici dhe mbrojtjes në shqyrtim 

gjyqësor. Por pavarësisht kësaj, në mungesë të provave që do t`i ndërlidhte të akuzuarit me 

veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale, atëherë gjykata të njëjtit i ka liruara nga aktakuza.  
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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, 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 pandehurit 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 

KPP-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 akuzuarit B.M.1, L.M.2 

dhe B.H., në mungesë të provave t`i lirojë në tërësi nga akuza e Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë, PP.II.nr.341/2014, datë 03.07.2017, për veprën penale: Vjedhje e rëndë nga neni 

327 par. 1, nëpar. 1.1 të KPRK-së. 

 

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

së. 

 

Palët e dëmtuara janë udhëzuar në kontest të rregullt civil për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike në kuptim të nenit 463 të KPP-së. 

 

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

vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.427/2017 dt.31.12.2020 

2019:100798, 31.12.2020 

Procesmbajtësja:                                                      Gjyqtari                                                                                  

Selvije Kostërci                                                                                      

                                                                                                                        _______________ 

 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. 


