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Numri i dokumentit:     00684070 

 

P.nr.804/2016 

NË EMËR TË POPULLIT 

                

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Rrahman Beqiri, me procesmbajtëse Selvije Kostërci, në lëndën penale ndaj të akuzuarve N.A 

dhe A.S, për shkak të veprës penale: Vjedhje e rëndë nga neni 327 par. 1 e nënpar. 1.1 e lidhur 

me nenin 31 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.502/2015, të datës 30.11.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me datë 31.10.2019 

në prezencën e Prokurorit të Shtetit Natasha Tanic, të dëmtuarit S.I dhe të akuzuarve,  me datë 

04.11.2019 shpalli publikisht, ndërsa me datë 29.11.2019 përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

Të akuzuarit: 

1. N.A, nga i ati L., e ëma Sh., e vajzërisë A., i lindur me datë ... në fshatin ..., komuna e ..., 

tani me vendbanim në Rr. “...” nr. ..., ..., i martuar, baba i tre fëmijëve, i pa punë, ka të kryer 

shkollën e mesme, i gjendjes së dobët ekonomike, me nr. personal ..., shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

2. A.S, nga i ati Z., e ëma L., e vajzërisë G., i lindur me datë ..., në ..., tani me vendbanim në 

Rr. “...” nr. ..., ..., ...,  i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme 

ekonomike, serb, 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 datë 06.07.2014, rreth orës 18:20 minuta, në Rr. “...”, në Zveçan, saktësisht përballë 

restaurantit “...” të pandehurit, me qëllim që me marrjen e sendeve të huaja të luajtshme, vetit 

t`i sellin përfitim të kundërligshëm pasuror, me forcë kanë thyer xhamin e derës së bagazhit të 

automjetit të tipit “ Hyndai”, me targa regjistrimi ..., i cili ka qenë i parkuar, pronë e të 

dëmtuarit S.I, ku nga kombi kanë vjedhur veglat e punës, dhe atë: një motorsharrë e markës 

“Stil -181-specialk”, ngyrë e kuqe, në vlerë prej 320 euro, një brusalic e madhe, ngjyrë e kuqe, 

në vlerë pre 150 euro, një “Hilt Bosch”, në vlerë prej 250 euro, në vlerë të përgjithshme prej 

870 euro, të cilat sende i kanë ngarkuar në automjetin “Lada Niva”, ngyrë vishnje, me targa 

regjistrimi ... pronë e të pandehurit A.S, e të cilat sende pastaj i kanë shitur.   
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Me çka, në bashkëkryerje, kishin për të kryer veprën penale: Vjedhje e rëndë nga neni 327 

par.1 nënpar. 1.1 e në lidhje me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Shpenzimet e procedurës mbulohen nga mjetet e kësaj gjykate. 

 

Në lidhje me kërkesën pasurore juridike palët e dëmtuara udhëzohen 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 Aktakuzë 

PP.II.nr 502/2015, datë 30.11.2016, ndaj të akuzuarve N.A dhe A.S, për shkak të veprës 

penale: Vjedhje e rëndë nga neni 327 par. 1 e nënpar. 1.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësorë me datë 31.10.2019 ashtu që në 

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

seance, në cilësinë e dëshmitarit – të dëmtuarit është dëgjuar S.I, dëshmitari Sh.R, janë 

administruar provat materiale dhe palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Fjala përfundimtare e palëve:  

Prokurori i shtetit, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nga provat e administruara në 

shqyrtimin gyqësor, nga dëgjimi i të dëmtuarit-dëshmitarit S.I, nga dëgjimi i dëshmitarit Sh.R si 

dhe nga leximi i deklaratës së dëshmitarit E.F është vërtetuar se i pandehuri N.A e ka kryer 

veprën penale që i ngarkohet sipas aktakuzës. Sa i përket të pandehurit të dytë A.S, i cili nuk e 

ka pranuar fajësinë ashtu sikurse i pandehuri N.A, por të njëtit nuk e kanë mohuar se me datë 

06.07.2014 janë vozitur sëbashku, me automjetin e markës “Lada Niva”, me targa ..., ngjyrë 

vishnje, e ku në bazë të dëgjimit të dëshmitarëve në këtë shqyrtim mund të konkludohet se A.S, 

me datën e cekur e ka drejtuar automjetin në kohën e kryerjes së veprë penale. Meqenëse një 

nga dëshmitarët e ka vërtetuar se personi i cili e ka marrur veglen nga kombi dhe ka hyrë në 

automjetin e markës “Lada Niva”, që do të thotë se i pandehuri A. ka qenë në bashkëkryerje në 

këtë vepër penale dhe ku vërtetohet se me veprimet e tij, duke e pritur të akuzuarin N. me 

veturë dhe vozitjen e kësaj veture nga vendi i ngjarjes ka kontribuar si bashkëkryerës në këtë 

vepër penale. Andaj, nga të gjitha këto,  i ka propozuar gjykatës që të akuzuarit t`i shpall fajtorë 

dhe t`i dënoj sipas ligjit.   

  

I akuzuari N.A në fjalën përfundimtare ka deklaruar se ndjehem në tërsi i pafajshëm për këtë 

vepër penale, nuk jam kryerës i kësaj vepre, andaj i ka propozuar gjykatës që ta liroj nga akuza, 

pasiqë kjo u vërtetua edhe në shqyrtimin gjyqësor. 

 

I akuzuari A.S në fjalën përfundimtare ka deklaruar se ndjehem në tërsi i pafajshëm për këtë 

vepër penale, nuk jam kryerës i kësaj vepre, andaj i ka propozuar gjykatës që ta liroj nga akuza.  

 

Provat e administruara: 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësorë të datës 31.10.2019, në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar i 

dëmtuari S.I, i cili ka deklaruar se me ndërtimatri merrem që nga vitit 1994, në ditën kritike, 

datë 06.07.2014, kam qenë duke punuar në Zveçan, përballë restaurantit “...”, dhe atë ditë kemi 

qenë duke e mih (gerryer) dheun në anën e epërme të shtëpisë, kombin e punës e kam parkuar 

përpara shtëpisë ku kemi qenë duke punuar, në drejtim të Mitrovicës, për shkak se nuk ka pasur 

vend të mjaftueshëm brenda në oborr. Punëtori Sh.R ka qenë duke e ngarkuar kamionin me 
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dhe, ndërsa unë bashkë me disa punëtorë kam qenë në pjesën e epërme të shtëpisë dhe nga 

qoshi i shtëpisë e kam parë automjetin “Lada Niva”, ngjyrë vishnje, regjistrimin ..., numrat e 

tjerë nuk i kam parë, Sh. ka vrapuar tek unë dhe më ka treguar se kombit ia kanë thyer xhamin 

mbrapa në derën e djathtë dhe se e ka parë N. me brusalic në dorë duke u ngutur me hy në 

veturë. Ne e kemi njoftuar pronarin e shtëpisë, i cili edhe është nisur në drejtim të tyre me 

veturën e tij. Pas 12-13 minutave ëhstë kthyer pronari, ani nuk na ka dhënë asnjë shpjegim, 

mirëpo e kam vërejt se në duar dhe fytyrë ka pasur shenja – gërvishtje. Pastaj e kemi njoftuar 

policinë dhe kemi shkuar kemi dhënë deklaratë në stacionin policor. Të nesërmen jam takuar në 

Mitrovicë me E., i cili më ka treguar se mbrëmë N. i kishte ofruar një sharr të markes “Stil” për 

shitje. Pastaj e ka thirrur N. në prezencën time dhe i ka thënë a po ma shet sharren, N. i ka thënë 

do të vij për pak. Unë e kam njoftuar policin e rastit me këtë bisedë, ne e kemi pritur aty, 

mirëpo N. nuk ka ardhur. Tutje ka deklaruar se nga kombi i janë marr sendet: një motorsharr e 

markës “Stil 181”, ngjyrë e portokallt, një brusalic e madhe, ngjyrë e kuqe dhe një hilt, ngjyrë e 

kaltër dhe e zezë.  Një deklaratë pak a shumë të ngjajshme e ka dhënë edhe në polici, datë 

06.07.2014.  

 

Në këtë seancë, në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar edhe Sh.R, i cili mes tjerave ka deklaruar 

se, ditën kritike kemi qenë duke punuar në Zveçan, me S. dhe me 5-6 punëtorë të tjerë, kombi 

ka qenë i parkuar jashtë, unë kam qenë duke e vozitur karrocen në oborr, nuk ka pasur fare dyer 

të oborrit, në një moment e kam parë një person duke vrapuar me brusalic në dorë në drejtim të 

veturës, e cila ka qenë e markës “Niva”, ngjyrë e kuqe e qeltë, ka hypur në atë vetyrë dhe ka 

marr yrysh me më shkel mua, jam larguar ndërsa vetura ka vazhduar në drejtim të Mitrovicës. 

Një deklaratë të ngjajshme e kishtë dhënë edhe në polici, datë 06.07.2014.  

 

Gjykata me propozim të prokurorit, në cilësi të provës e ka lexuar deklaratën e dëshmitarit E.F, 

të dhënë në Stacionin policor në Zveçan, datë 16.07.2014, në kuptim të nenit 338 par. 1 nënpar. 

1.1 të KPP-së, pasi që i njëjti është ftuar me ftesë të rregullt, ndërsa nga raporti i policisë i datës 

18.10.2019, konstatohet se, sipas nënës së tij, i njëjti nuk gjendet në Kosovë, ka 3 vite që jeton 

në ..., e që adresa e saktë nuk i dihet. Në këtë deklaratë, ky dëshmitar, mes tjerave ka deklaruar, 

se me datën 09.07.2014, rreth orës 17:30 ka ardhur personi N.A dhe më ka lutur me ma shit një 

motorsharrë. Unë i kam thënë sjellma ta shoh, mirëpo ai nuk ma ka sjellur.  

 

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

faktike ka bërë administrimin e provave dhe atë tri fotografi. 

 

Pas administrimit të provave i akuzuari N.A nuk ka paraqitur mbrojtjen e tij duke e shfrytëzuar 

të drejtën ligjore të garantuar dhe i njëjti është mbrojtur në heshtje. Ndërsa në deklaratën e 

dhënë në polici, datë 04.08.2014 ka deklaruar se nuk i kujtohet data e saktë por se ka qenë në 

Zveçan bashkë me A. dhe një shok tjetër me emrin B. ku kanë pirë nga një birrë, ka pranuar se 

A. e njeh që një kohë të gjatë, nga vitit 2007, ndërsa e ka mohuar faktin se ditën kritike ka thyer 

kombi apo se ka marr vegla pune nga ai kombi, e po ashtu ka mohuar edhe faktin se e ka lutur 

dikend në pjesën jugore të Mitrovicës për t`i shitur një motorsharr.  

 

Edhe i akuzuari i dytë, A.S në shqyrtimin gjyqsor është mbrojtur në heshtje, ndërsa që në 

deklaratën e dhënë në polici, datë 24.10.2014 mes tjerave ka deklaruar se me datën 06.07.2014 

kam qenë në shoqëri me N.A, kemi shëtitur me automjetin tim të markës “Lada Niva”, ngjyrë 

vishnje, , me tabela .... Kur kemi lëvizur prej Zveçanit në drejtim të Mitrovicës, tek rrethi i kam 

marr dy fëmijë, të cilët kanë qenë udhëtarë të rastit dhe i kam dërguar në Mitrovicë, ndërsa N. e 

kam sjellur deri te Mahalla e Boshnjakëve, e pastaj unë jam kthyer mbrapa në drejtim të 

Zveçanit. Rrugës, afër restaurantit ..., në rrugë i kam vërejtur disa policë, unë kam kalua dhe 
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askush nuk më ka ndalur dhe kam vazhduar për në shtëpi. Ndërsa e ka mohuar faktin se ai ka 

thyer xhamin e kombit që ka qenë i parkuar afër restaurantit ....  

 

Vlerësimi i gjykatës: 

Gjykata, pasi ka dëgjuar dëshmitarin në këtë rast, ka administruar provat materiale, 

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

penale për të cilat janë akuzuar. 

 

Për gjykatën nuk ishin kontestuese faktet në vijim:  

 Se ditën kritike, i dëmtuari S.I, bashkë me dëshmitarin Sh.R dhe disa puntorë te tjerë, ishte 

duke punuar në një shtëpi në Zveçan, përballë restaurantit “...”. 

 Se ditën kritike ata ishin duke kryer disa punime brenda në oborrin e kësaj shtëpi. 

 Se ditën kritike, i dëmtuari S.I e kishte parkuar kombin e tij të markës “Hyndai” me targa 

..., në rrugë, në drejtim të Mitrovicës, përpara shtëpisë ku ishte duke punuar.  

 Se ditën kritike kombi i lartcekur ishte thyer dhe atë xhami i derës së djathtë mbrapa 

(bagazhit). 

 Se dëshmitari Sh.R e kishte parë një person duke vrapuar me hillt në dorë në drejtim të 

veturës. 

 Se nga bagazhi i kombit, ishin marr sendet: një motorsharrë e markës “Stil -181-specialk”, 

ngyrë e kuqe, një brusalic e madhe, ngjyrë e kuqe dhe një “Hilt Bosch”.  

Këto fakte, përveç që nuk ishin kontestuese mes palëve, të njëjtat gjenin mbështëtje edhe në 

provat e tjera të administruara në shqyrtimin gjyqësor. Pra, këto fakte gjenin mbështetje në 

dëshminë  e dëshmitarit - të dëmtuarit S.I, i cili në shqyrtimin gjyqësor në lidhje më këto 

rrethana ka theksuar se ditën kritike ka qenë duke punuar në Zveçan, afër restaurantit “...”, 

emrin e pronarit nuk ia di sakt, por mendoj se quhet Z., kombin e ka parkuar jashtë oborri, në 

trotura,  dhe deri sa ka qenë duke punuar i është thyer xhami i derës mbrapa dhe nga aty i janë 

marr veglat e lartcekura. Një dëshmi të njëjtë, për këtë rrethanë, e ka dhënë edhe dëshmitari 

Sh.R, i cili në dëshminë e tij ka deklaruar se atë ditë kemi qenë duke punuar në Zveçan, afër 

resturantit “...”, automjeti kombi ka qenë i parkuar jashtë oborri në trotur dhe se aty është thyer 

xhami i kombit dhe nga aty janë marr veglat e lartcekura. Përveç këtyre dëshmitarëve, fakti i 

thyerjes së xhamit të kombit provohet edhe fotografitë e vendit të ngjarjes nga ku shihet xhami 

i thyer i automjtit. Këto fakte nuk i kanë mohuar as të akuzuarit në deklarata e tyre në polici e 

as nuk i ka kundërshtuar gjatë dëgjimit të dëshmitarëve dhe administrimit të provave materiale. 

Andaj, përfundimisht gjykata i vlerëson të besueshme deklaratve të dëshmitarëve në lidhje me 

këto fakte, pasi të njëjta ishin në përputhje me njëra tjetrën, ishin në harmoni me provat e tjera 

dhe se nuk janë kundërshtuar nga të akuzuarit.  

 

Nuk ishte kontestues as fakti se veglat e punës të cekura në dispozitiv të aktgjykimit ishin marr 

nga një person dhe se i njëjti kishte hypur në një veturë, e cila e priste aty afër dhe posa kishte 

hypur në veturë e njëjta ishtë larguar. Këto fakte gjykata i ka vërtetuar nga dëshmia e 

dëshmitarit Sh.R, i cili si në deklaratën në polici poashtu edhe në dëshminë në shqyrtimin 

gjyqësor e  përshkruan këtë ngjarje. Andaj, gjykata i ka besuar dëshmisë së tij për arsyen se ky 

dëshmitar ishte shumë afër vendit ku ka ndodhur, deklarimi i tij ishtë në rrjedhë logjike, ishte i 

njëjtë me atë të dhënë më herët por ishte në lidhje edhe me provate  tjera. Poashtu, ky 

përshkrim përputhej edhe me dëshminë e dëshmitarit S.I, i cili në dëshminë e tij e përshkruan 

faktin se deri sa ishte në pjesën e epërme të shtëpisë, e kishte parë një veture “Lada Niva” që 

ishte larguar me shpejtësi të madhe. 
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Kontestuese në këtë çështje penale ishte fakti se kush e ka thyer xhamin dhe kush i ka marr 

veglat e punës nga kombi i të dëmtuarit. Të pandehurit edhe pse në shqyrtimin gjyqsorë janë 

mbrojtur në heshtje, në deklarata e dhënë ne polici e kanë mohuar se ata e kanë thyer xhamin e 

kombit. Në lidhje me këtë, i pandehuri N.A, në pyetje e policit se “A keni thyer ndonjë kombi 

ngjyrë të kuqe dhe a keni marr disa vegla nga kombi” është përgjigjur: “Jo, nuk kam thyer 

kurfar kombi”. Ndërsa i akuzuari, A.S, për këtë rrethanë, në pyetjen e policit: “A e keni thyer 

xhamin e kombit ju dhe shoku i juaj N., që ka qenë i parkuar në rrugë, në Zveçan, përballë ...it 

dhe a i keni marr veglat”, është përgjigjur: “Me përgjegjësi them se as unë e as shoku im N. 

nuk kemi thyer asnjë xham të automjetit”.  

 

Pra, gjykata konstaton se që të dy të pandehurit, në deklaratat e dhëna në polic, kanë mohuar 

faktin se kanë kryer vjedhjen, ashtu siç përshkruhet në aktakuzë. Edhe pse në shyqrtimin 

gjyqësor janë mbrojtur në heshtje, faktin se ndihen të pafajshëm e kanë deklaruar edhe në 

fjalën përfundimtare.  

 

Gjykata vëren së prokuroria, aktakuzën e saj e bazon vetëm në dëshmin e dëshmitarëve, S.I, 

Sh.R dhe E.F. Ndërsa që nuk ka asnjë provë materiale që vërteton pretendimet në aktakuzë.  

 

Duke qenë se të akuzuarit e kanë mohuar kryerjen e veprë penale sipas aktakzuë, gjykata, nga 

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

penale të vjedhjes, si në aktakzuë.  

 

Gjykata nuk ka arritur ta vërtetojë faktin se i akuzari N.A e kishte thyer xhamin e automjetit, në 

ditë kritike. Kjo për arsye se asnjë provë e administruar në shqyrtimin gjyqësor nuk e ka 

vërtetuar këtë fakt. Dëshmitari S.I, në dëshminë e tij në shqyrtimin gjyqësor ka deklarur se 

vetura ka qenë jashtë oborri e parkuar, ndërsa unë kam qenë në pjesën e epërme të oborrit 

ndërsa që nuk ka parë asnjë person duke thyer xhamin, mirëpo e ka parë një veturë “Lada 

Niva” që është larguar. Ndërsa dëshmitari Sh.R, në dëshminë e tij në shqyrtimin gjyqësor, në 

lidhje me këtë rrethanë ka deklaruar se “deri sa kam qenë në oborr e kam parë një person duke 

vrapuar me brusalic në dorë, i cili vrapojke në drejtim të veturës së tyre”. Mirëpo se kush ka 

qenë ky person, ky dëshmitar në shqyrtimin gjyqësor, nuk ka deklaruar se e ka njohur.  Në 

lidhje me këtë rrethanë, dëshmitari Sh., në deklaratën në polici e kishte përshkruar personin që 

e ka parë me brusalic në dorë, me këto karakteristika: i gjatë 1.70 cm, flokët e thinjura, rreth 40 

vjeç, ka pasur një maic të bardhë. Ndërsa në shqyrtimin gjyqësor, në pyetjen e prokurorit se: 

“personi që atë ditë ka vrapuar me brusalic në dorë, a gjendet në këtë sallë?” dëshmitari është 

përgjigjur, “nuk jam i sigurt nëse ai person sot gjendet në sallë apo jo, nuk e mbaj mend sakt, 

ose ka ndryshuar pamja e tij”. Ndërsa në pyetjen e gjykatës se, “personi që e ke parë me 

brusalic në dorë duke vrapuar në atë kohë, a e ke njohur”, dëshmitari Sh. është përgjigjur: “jo 

nuk e kam njohur”. Nga këto përgjigje gjykata ka ardhur në përfundimin se dëshmitari në asnjë 

pjesë të deklatarës së tij nuk e ka theksaur faktin se e ka njohur personin që e ka pa me brusalic 

në dorë, përveç përshkrimit që i kishte bërë në deklaratën në polici.  

 

Megjithatë, gjykata vëren se pavarësisht se dëshmitari e kishte përshkruar pamjen e personit që 

e ka parë ditën kritike, nuk ishte zhvilluar procedura e identifikimit te personave siç është 

paraparë me nenin 120 të KPP-së.  Prandaj, gjykata nuk ka mundur të konkludoj nëse personi 

që atë ditë e ka parë dëshmitari është i njëjti person që akuzohet nga prokuroria. Kjo për arsyen 

se dëshmitari vetëm i ka përshkruar karakteristiat e personit që e ka parë në ditën kritike, 

mirëpo nuk e ka përmendur se e ka njohuar atë person. Andaj, gjykata vlerëson se ka qenë 

obligim i prokurorisë që në rastin konkret të zhvillojë procesin e identifikimit sipas nenit 120 të 
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KPP-së, ku dëshmitarit do t`i jepej mundësia që ta identifikoj personin që e ka parë në vend 

ngjarje, përmes ofrimit të fotografive.  

 

Pra, gjykata konstaton se dëshmitari Sh.R përveç faktit se e ka parë një person me brusalic në 

dorë duke vrapuar dhe është futur në veturën Lada Niva, në asnjëren prej dëshmive të tij, as në 

deklarëtn në polici e as në dëshminë në shqyrtimin gjyqësor, nuk e ka thënë se e ka njohur 

personin.  Në këtë drejtim gjykata vëren edhe lëshime, ngase, pasi që i njëjti i kishte përshkruar 

karakteristika e personit që e ka parë, asnjëherë i njëjti nuk kishte bërë identifikimin e personit 

sipas dispozitave ligjore që përcaktojnë mënyrë dhe rregullat për identifikimin e personit apo 

sendeve, sipas nenit 120 të KPP-së. Ndërsa dëshmitari S.I në asnjë pjesë të dëshmisë së tij nuk 

e përmend faktin që ta ketë parë ndonjë person ditën kritike te automjeti i tij, përveç asaj çka i 

ka treguar dëshmitari Sh.. 

 

Përveç kësaj gjykata nuk ka arritur ta vërtetoj as faktin se i akuzuari N.A i kishte ofruar që t`ia 

shiste një motorsharrë dëshmitarit E.F, ashtu sikuse pretendon prokuroria. Gjykata e ka lexuar 

deklaratën e këtij dëshmiatri të dhënë në polici, datë 16.07.2014 i cili ka deklaruar se, një 

person me emrin N.A ia ka ofruar për shitje një motorsharrë të markës “Still”.  Në këtë drejtim, 

gjykata nuk ka arritur të vërtetoj nëse perosni të cilin e ka përmendur dëshmitari, ishtë i njëti 

person i akuzuar në këtë rast. Kjo për arsye se ky dëshmitar, e ka përshkruar vetëm emrin N.A, 

e që sipas bindjes së kësaj gjykate ka plot persona me emra e mbiemra të njëjtë, dhe se për të 

mundur ta ndërlidhte nëse bëhej fjalë për të njëjtin person, me patjetër do të duhej që të 

zbatohej procesi i identifikimit të personave, ku dëshmitarit do duhej t`i prezentoheshin disa 

fotografi dhe ky ta identifikonte personin. Për më tepër, në lidhje me këtë rrethanë, i dëmtuari 

S.I në dëshminë e tij ka thënë se E. më ka treguar se një person ia ka ofruar një motorsharrë për 

me ja shit, E. në pranin time e ka thirrur N. dhe i ka thënë a po ma shet motorsharren, ndërsa N. 

i ka thënë: “po, ta sjell më vonë”, e që më vonë nuk ia ka sjellur. Pra, dëshmitari E. e kishte 

numrin e telefonit të personit që i ka thënë për shitjen e motorsharres dhe pavasisht prej kësaj 

organet përgjëgjëse nuk kishin vepruar me qëllim të identifikimit të këtij personi.  

 

Andaj, gjykata konstaton se asnjë provë tjetër nuk e ndërlidhte të akuzuarin N.A me vjedhjen, 

ndërsa provat e elaboruara më lartë nuk mund ta vërtetoni faktin se personi i cili ditën kritike 

ka vrapuar me brusalic në dorë ka qenë i akuzuari N.A. Përveç kësaj, po ashtu, provat e 

administruara nuk mund ta ndërlidhnin se personi që i ka thënë dëshmitarit E. për të ja shitur 

motorsharren ka qenë personi, respektivisht N.A i cili edhe është i akuzuar në këtë rast. 

 

Sa i përket të akuzaurit të dytë A.S, prokuria pretendon se i njëjti ditën kritike, me veturën e tij 

“Lada Niva”, e targa ..., ngjyrë vishnjë e ka pritur të akuzuarin e parë N.A, derisa i ka marr 

veglat e punës nga kombi i të dëmtuarit S. dhe posa i akuzuari N. ka hyr në veturën e tij, i 

akuzuari A. e ka vozitur veturën në drejtim të Mitrovicës.  

 

Gjykata vëren se pretendimi i prokurorisë për të akuzuarin A.S bazohet vetëm ne dëshminë e të 

dëmtuarit S.I. Ky dëshmitar në dëshminë e tij në shqyrtimin gjyqësor, në lidhje me këtë 

rrethanë ka deklaruar se: “nga qoshi i shtëpisë e kam parë automejtin “Lada Niva” ngjyrë 

vishnje, regjistrimin RA, ndërsa numrart e tjerë nuk i kam parë”. Ndërsa në deklaratën në 

polici, datë 06.07.2014 nuk e ka përmendutr fare këtë rrethanë.  Ndërsa dëshmitari Sh.R në 

dëshminë  e tij në shqyrtimin gjyqesorë, në lidhje me këtë rrethanë, ka deklaruar se “ personi 

me bruslaic në dorë ka vrapuar në drejtim të veturës “Niva”, ngjyrë e kuqe,  me regjistrim RA 

apo RO nuk më kujtohet” ndërsa në lidhje me personin që e voziste këtë veturë, në pyetjen e 

prokurorit: “a e ke vërejtur fytyrën e vozitësit” dëshmitari është përgjigjur: “jo nuk e kam 

vërejtur”. 
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Pra, me asnje provë konkrete nuk ka mundur të vërtetohet fakti se personi me Lada Niva ka 

qenë A.S. Për më tepër, gjykata në mungesë të provave nuk ka mundur të vërtetoj fare llojin 

dhe veturën e të pandehurit A., pasi qe në shkresat e lëndës nuk kishte asnjë provë që tregonte 

për pronësin e kësaj veture. Pra, dëshmitari S.I ka deklaruar se i ka parë vetëm numrin e parë të 

targave RA, e që sipas bindjes së kësaj gjykate ka plot vetura me numër të njëjtë të targave, aq 

më tepër kur kihet parasysh  se numri i parë i targave është i njëjtë për një numër të madh të 

veturave, respektivisht është numër që tregon vendin apo qytetin që i ka lëshuar targat, ndërsa 

numrat tjerë janë numrat që e identifikojnë automjetin konkret. Ndërsa sa i përket dëshmisë së 

dëshmitarit Sh.R, i cili ka thënë se vetura ka qenë Lada, taragt RA apo RO, gjykata konstaton 

se ky dëshmitar nuk ka qenë i sigurt për numrin e targave, ndërsa në pyetjen se a e ke vërejt 

fytyrën e vozitësit i njëjti ka deklaruar se “nuk ia kam vërejtë fytyrën vozitësit”. Prova tjera që 

ndërlidheshin me dëshminë e dëshmitarit S. nuk kishte, e në mungesë të tyre gjykata nuk ka 

arritur të vërtetojë se personi me Lada, që e pristë personin me brusalic në dorë, ka qenë A.S.  

 

Gjykata, rikujton se sipas nenit 48 te KPP-së, prokurori i shtetit ka për obligim që gjatë hetimit 

të veprave penale të analizojë provat dhe faktet fajësuese dhe shfajësuese, dhe të siguroj që një 

hetim të kryhet duke respektuar në tërësi të drejtat e të pandehurit dhe që mbledhja e provave të 

mos bëhet në kundërshtim me Kapitullin XVI të këtij kodi. Gjithashtu, duke u bazuar në nenin 

242 të KPP-së, përcaktohet se në akuzë duhet të jepen shpjegimet e arsyeshme për ngritjen e 

akuzës, bazuar në rezultatin e hetimeve dhe provave që i vërtetojnë faktet kryesore. Në rastin 

konkret prokuroria, nuk kishte siguruar prova të mjaftueshme që në mënyrë të drejtpërdrejtë 

apo indirekte që do të mund të vërtetohej se të pandehurit N.A dhe A.S, në bashkëkryerje, kanë 

kryer veprën penale që akuzohen.  

 

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 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 të kësaj 

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 (beyond 

reasonable doubt) 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 arsyet dhe faktet e cekura si me lartë vendosi që të pandehurit N.A dhe A.S, në 

mungesë të provave t`i lirojë në tërësi nga akuza e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, 
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PP.II.nr.502/2015, datë 30.11.2016, për veprën penale: Vjedhje e rëndë nga neni 327 par. 1, 

nëpar. 1.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

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

së. 

 

Pala e dëmtuar, është 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, 454 te KPP-së, nga arsyet e lartcekura ka 

vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.804/2016 dt.29.11.2019 

2019:259492, 29.11.2019 

 

 

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. 

 


