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Numri i lëndës: 2019:170202 

Datë: 26.08.2022 

Numri i dokumentit:     03365572 

 

P.nr.312/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ - DEGA KAÇANIK gjyqtari Burim Çaka, 

procesmbajtësja Edona Thaqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit I.B, i akuzuar për veprën 

penale Vjedhja nga neni 325 paragrafi 1 të KPRK–së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj me numër PP/II.nr.1381-7/19 të datës 02.08.2019, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor publik më datë 11.08.2022 në praninë e Prokurorit të Shtetit Besnik 

Nuredini si dhe të akuzuarit mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë 26.08.2022 përpiloi 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari: I.B nga Hani Elezit rruga “...”, i lindur më datë ..., nga i ati B... dhe e ëma H... e 

gjinisë K..., me numër personal ..., i martuar, prind i 4 fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, 

punon me ujësjellës, i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës e Kosovës. 

 

Në bazë të nenit 364, paragrafi 1, nën paragrafi 1.3 të Kodit të Procedurës Penale (KPP) 

 

 

 

 

LIROHET NGA AKUZA 
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I. Sepse më datë 06.10.2018 rreth orës 22:00, në Fshatin Paldenicë Komuna e Hanit të Elezit, 

përkatësisht në trasenë e autostradës “Arbën Xhaferi”, me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm pasuror për vete, ka kryer vjedhje në dëm të dëmtuarës – Kompanisë “...” në 

atë mënyrë që nga makineritë e kësaj kompanie kishte vjedhur 1188 litra derivate të naftës, të 

cilat i ka vendosur fillimisht në 44 bidonë me nga 27 litra, e më pas ia ka shitur një personi në 

Malishevë, ndërsa të dëmtuarës i ka shkaktuar dëm në vlerë të pa përcaktuar. 

 

Me të cilin veprim do të kryente veprën penale në bashkë kryerje Vjedhja nga neni 325 

paragrafi 1 të KPRK–së  

 

II. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

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

 

 

A r s y e t i m   

 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, ka ngritur aktakuzën PP/II.nr.1381-7/19 të datës 02.08.2019 

dhe ka ushtruar kërkesë për dhënien e urdhrit ndëshkimor kundër të akuzuarit të lartë shënuar, 

për shkak të veprës penale Vjedhja nga neni 325 paragrafi 1  të KPRK-së. 

 

Gjykata me Aktvendimin P.nr.312/19 të datës 26.11.2019 ka hedhur Propozimin  e Prokurorisë 

për dhënien e urdhrit ndëshkimor. 

 

Gjykata me datë 08.08.2022 dhe 11.08.2022 ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor në të 

cilin ishin prezent prokurori i shtetit dhe i akuzuari, ndërsa përfaqësuesi i palës së dëmtuar edhe 

pse i ftuar në mënyrë të rregullt mungesën nuk e ka arsyetuar, në të cilën shqyrtim është bërë 

procedimi i provave lidhur me këtë çështje penalo juridike. 

 

 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 
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Prokurori i Shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe fjalës përfundimtare ka deklaruar se pas 

administrimit të provave gjatës shqyrtimit Gjyqësor, e veçanërisht nga dëshmia e dëshmitares, 

zyrtares policore M.G, ku gjatë intervistimit të akuzuarit duke njoftuar me të gjitha të drejtat që 

i takojnë me ligj i akuzuari ka pranuar veprën penale në tërësi duke sqaruar në mënyrë shumë 

të detajuar, se si në ditën kritike ka shkuar tek vendi i kryerjes me automjetin e tij dhe nga 

mjetet e punës, pronë e ...s, ka arritur të nxjerrë naftë, duke mbushur 44 bidona, e pastaj se si i 

ka grumbulluar këta bidona dhe i ka ngarkuar në automjetin e tij dhe të njëjtën sasi të naftës e 

ka dërguar për ta shitur në një vend në Malishevë ku pasi që e ka shitur naftën, duke u kthyer 

në drejtim të Ferizajit, në një pikë kontrolli edhe pse zyrtarët policorë e kanë sinjalizuar që të 

ndalet, e që i akuzuari edhe sot në këtë shqyrtim gjyqësorë deklaron se nuk i është bindur 

urdhrave të policisë dhe ka vazhduar, por falë përforcimeve që kanë thirrur zyrtarët policorë, 

kanë arritur që të akuzuarin ta ndalojnë, ku gjatë kontrollës tek i njëjti saktësisht në automjetin 

e tij kanë gjetur 44 bidona të zbrazët të cilët kishin qenë të mbushur me naftë, pasi këtë e ka 

pohuar i akuzuari dhe kishte dërguar dhe i’a kishte shitur një personit me pseudonimin 

“Xhaxhi”, nga Shqipëria e këtë i akuzuari e ka vërtetuar edhe gjatë deklarimit në Stacion 

Policorë, në Hanë të Elezit. Ndërsa sa i përket pjesës së deklarimit të akuzuarit se i njëjti nuk 

ka deklaruar ashtu në polici, vetëm ka nënshkruar deklaratën, kjo nuk qëndron fare, pasi që 

deklarata është marrë në përputhje me Kodin e Procedurës Penale, në prezencë të dy zyrtarëve 

policorë, e që ishte njoftuar mbi të drejtat e tij dhe në fund kishte nënshkruar deklaratën pas 

asnjë presion. Sa i përket presionit fizik kjo nuk qëndron sepse nuk ka ofruar asnjë provë se i 

njëjti ka lajmëruar rastin në inspektoriat lidhur me sjelljen dhe presionin e zyrtarëve policorë, e 

gjithashtu kjo nuk qëndron , u dëshmua edhe nga dëshmia e dëshmitares-zyrtares policore 

M.G, e cila ditën kritike i’a ka marrë deklaratën në Stacionin Policorë Në Hanë të Elezit, 

ndërsa sa i përket deklarimit të akuzuarit në shqyrtim gjyqsor, erdhëm në përfundim se, 

pretendimet e tij në këtë shqyrtim gjyqësorë nuk janë të besueshme dhe kredibile, pasi që i 

njëjti në dy deklaratat e më hershme ka pranuar veprën penale në tërësi. Sa i përket dëshmisë së 

dëshmitarit R.A, të dhënë në Stacionin Policorë më datën 15.20.2018, kërkoj nga gjykata që të 

njëjtës të mos i’a falë besimin, pasi që është në kundërshtim të plotë në të gjitha provat që 

posedon prokuroria dhe provave të tjera që janë administruar në shqyrtim gjyqësorë, por 

gjykata duhet të i’a falë besimin në tërësi provave të lartë cekura të cilat janë të pranueshme, 

pasi që që janë marrur në përputhje me Kodin e Procedurës Penale, dhe janë të mjaftueshme 

për të vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale siç është përshkuar në dispozitiv të kësaj 

aktakuze, andaj nga të lartë cekurat më lartë, mbetem në tërësi pranë aktakuzës, përshkrimit 
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faktik dhe juridik të veprës penale dhe i propozoj gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtorë për 

veprën penale që e ngarkon kjo aktakuzë dhe ti shqiptoj një sanksion të paraparë me ligj, duke i  

marrë parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese, e si rrethanë rënduese të merr pasi 

që i njëjti është i njohur për organet e drejtësisë sepse në bazë të evidencës që posedon 

prokuroria Themelore Në  Ferizaj, ndaj të njëjtit janë proceduar 9 raste penale, e prej tyre 3 

raste kanë përfunduar me aktgjykim të po kësaj gjykate, ndërsa edhe 6 raste të tjera janë 

proceduar me aktakuza dhe priten që të filloj shqyrtimi gjyqësorë ndaj tyre, ndërsa sa i përket 

rrethanës lehtësuese nuk u gjet. 

 

- I akuzuari gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe fjalës përfundimtare e ka mohuar në tërësi kryerjen e 

kësaj vepre penale dhe ka deklaruar se jam i pa fajshëm, naftë nuk kam pasur në kerr, në 

firmën ... nuk kam punuar as në kompani të sigurimeve në kuadër të ... nuk kam punuar, 

deklaratat i kam dhënë nën presion, deklaratat i kam dhënë që të mos shkoj në paraburgim. 

 

 

 Provat e administruara gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor 

 

- Në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar M.G e cila gjatë dëshmisë së sajë ka dëshmuar: 

Punoj si police në njësinë e hetimeve, SP Hani i Elezit, regjioni i Ferizajit që nga viti 2013, më 

datë 06.10.2018, kam qenë në detyrë zyrtare. Unë kamë qenë në detyrë paradite, por në orët e 

mbrëmjes ishte paraqitur një rast, dhe me sa më kujtohet është sjellë një person prej policisë së 

Kosovës, me sa më kujtohet policia e Fushë Kosovës, dhe në një raport të tyre na i kanë 

dorëzuar personin I.B, i cili gjendet sot prezent në sallë, për arsye se me sa më kujtohet ky 

kishte qenë me një veturë, ku kishte pasur të ngarkuar derivate të naftës-bidona, por nuk e di sa 

dhe siç na njoftuan policia e Fushë Kosovës, se personi në fjalë ju kishte ikur, nuk ishte ndalur, 

për të cilën nuk e di arsyen, por kur kanë arritur ata ta ndalin, i’a kanë zënë bidonat e 

derivateve në veturë, dhe ata i kishin shqiptuar një tiketë për kundërvajtje, kurse ne e kemi 

hapur rastin për vjedhje, sepse në atë kohë me sa më kujtohet ka qenë ..., sepse në atë kohë ka 

pasur vjedhje të derivateve në Kompaninë ..., ku edhe u përshtatke vjedhja me personin e 

dyshuar dhe kohën. Kemi pasur një konfuzitet të rastit, për shkak se rastit është dashur të bëhet 

atje, por për shkak se personi ka qenë i Hani të Elezit dhe vjedhja është dyshuar se është bërë 

ne Han të Elezit. Në momentin që zyrtarët policorë të Fushë Kosovës, e kanë ndaluar të 

dyshuarin, bidonat nuk kishin qenë të mbushura me naftë, por gjatë intervistimit të të të 

akuzuarit ky e ka pranuar që i ka pasur të ngarkuara me naftë. Më datë  17, por nuk më kujtohet 
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muaji, në vendin e quajtur tek “Uji i Thartë” ka pasur raportim të vjedhjes së naftës, por në 

përgjithësi ka pasur të lajmëruara raste vjedhjes, ndërsa për datën 06.10.2018  nuk më kujtohet. 

Unë personalisht nuk e kam parë, por nuk kam as dëshmitarë për ta vërtetuar këtë vjedhje në 

vendin ku është shënuar se është kryer vjedhja - fshati Paldenicë, Komuna e Hanit të Elezit- 

trseja e autostradës “Arbër Xhaferi”. 

E vetmja provë është që e  ka pranuar vetë i akuzuari, por prova tjera nuk kam pasur. 

 

 

- Në fazën e administrimit të provave është lexuar: Raporti i veçantë policor i datës. 

01.11.2018, procesverbali i datës 10.04.2018, i të akuzuarit I.B, procesverbali në marrjen në 

pyetje të dëshmitarit R. A. i datës 15.10.2018, fletëparaqitja për kundërvatje në trafik, e datës 

07.10.2018, raporti fillestarë i incidentit i datës 07.10.2018, raporti i oficerit K. D. i datës 

07.10.2018, deklarata e I.B e datës 07.10.2018, raporti i oficerit Xh. S., i datës 07.10.2018, 

raporti i oficerit B. Rr., i datës 07.10.2018, procesverbali i marrjes në pyetje të të dyshuarit I.B 

i datës 07.10.2018, procesvberbali i kompanisë për tërheqjen e Automjeteve “…”, e datës 

07.10.2018 dhe u shikuan dy fletë me fotografi.  

 

Nuk ka pasur pyetje dhe vërejtje nga palët lidhur me provat e administruara 

 

 

  Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet 

Gjykata në bazë të provave të administruara në shqyrtim gjyqësor ka gjetur se nuk është 

provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale Vjedhja nga neni 325 paragrafi 1 i KPRK-së.  

 

Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar një nga një dhe të gjitha bashkërisht të gjitha provat që janë 

administruar gjatë seancës të shqyrtimit gjyqësor, ku pas analizimit të të gjitha këtyre provave, 

ka ardhur në këto përfundime: 

 

Faktin se nuk është provuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar u 

vërtetua nga dëshmitë e dëshmitarëve të dhënë në shqyrtim gjyqësor: 

 

- Dëshmia e dëshmitares – M.G e cila ka dëshmuar se: “Unë personalisht nuk e kam parë, por 

nuk kam as dëshmitarë për ta vërtetuar këtë vjedhje në vendin ku është shënuar se është kryer 



 Numri i lëndës: 2019:170202 
 Datë: 26.08.2022 
 Numri i dokumentit: 03365572 
 

6 (9)  

   
2
0
1
9
:1
7
0
2
0
3

 

vjedhja në fshatin Paldenicë, Komuna e Hanit të Elezit- traseja e autostradës “Arbër Xhaferi”, 

e vetmja provë është që e ka pranuar vetë i akuzuari, por prova tjera nuk kam pasur”.... 

 

Po ashtu nga procesverbali në marrjen në pyetje të dëshmitarit R. A. i datës 15.10.2018, i cili 

ka dekaruar “ Si punëtor i sigurimit të mjeteve të punës në Kompaninë “ …”, më datën 

06.10.2019 në fshatin . Komuna e Hanit të Elezit, ku jnaë duke u zhvilluar punimet e … nuk 

kemi pasur humbje të derivative, por edhe ndonjë informatë apo punëtor që ka lajmëruar 

humbje të derivative” 

 

Po ashtu nga raporti i oficerit B. Rr., i datës 07.10.2018 dhe nga dëshmia e dëshmitares M.G në 

më momentin kur është arritur të ndalet i akuzuari nga policia e Fushë Kosovës më datë 

07.10.2018 bidonat të cilat i ka pasur në veturë i akuzuari nuk kishin qenë të mbushura me 

naftë. 

 

 

Meqenëse dëshmitarja M.G ishte e vetmja dëshmitare e prezantuar nga Prokuroria dhe e njëjta 

e kanë dhënë dëshminë siç u cek më lartë dhe pasi që nuk kishte dëshmi të tjera të cilat do ta 

inkriminonin të akuzuarin se është kryerës i kësaj vepre penale dhe nuk është propozuar asnjë 

provë tjetër me të cilën do të mund të vërtetohej gjendja faktike si në dipsozitiv të aktakuzës si 

rrjedhojë nuk ka mundur të provohet se i akuzuari e ka kryer veprën penale e cila i vihet në 

barrë. 

 

Po ashtu fakti se i akuzuari e ka kryer këtë vepër penale nuk është arritur të provohet as me 

provat tjera të cila janë prezantuar nga Prokuroria e Shtetit siç janë: Raporti i veçantë policor i 

datës. 01.11.2018, fletëparaqitja për kundërvatje në trafik, e datës 07.10.2018, raporti fillestarë 

i incidentit i datës 07.10.2018, raporti i oficerit K. D. i datës 07.10.2018, raporti i oficerit Xh. 

S., i datës 07.10.2018, raporti i oficerit B. R., i datës 07.10.2018, procesvberbali i Kompanisë 

për Tërheqjen e Automjeteve “..”, e datës 07.10.2018 dhe shikimi dy fletëve me fotografi. Në 

asnjërën nga këto prova nuk është arritur të provohet ndonjë veprim i të akuzuarit në raport me 

veprën penale për të cilën është akuzuar. 

 

Prokuroria e Shtetit gjatë fazës së hetimeve ka mundur që ta kontaktoj palën e dëmtuar, ta 

konstatoj se a ka pasur vend punishte në Fshatin ... Komuna e Hanit të Elezit, të konstatoj e se 

a ka pasur humbje të derivateve më datë 06.10.2018, nëse ka pasur në cilat automjete ka pasur 
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humbje, të bëjë lidhshmërinë me naftën e pretenduar të humbur me veprimet e të akuzuarit, të 

intervistoj dëshmitarët eventual, kurse në rastin konkret nuk është prezantuar asnjë provë lidhur 

me vërtetimin e këtyre fakteve. 

 

Gjykata po ashtu analizoi edhe deklaratën të akuzuarit e dhënë në Policinë e Fushë Kosovës e 

datës 07.10.2018, si dhe procesverbalin e marrjes në pyetje të të akuzaurit të dhënë në 

Stacionin Policor në Han të Elezit 10.04.2018 dhe 07.10.2018, por pasi që ishin të vetmet 

prova Gjykata duke u bazuar në nenin 262 paragrafi 2 të KPP- së nuk ka mundur ta shpall 

fajtor si dhe për faktin se të njëjtat ishin kontradiktore njëra më tjetrën dhe të njëjtat i ka 

mohuar i akuzuari në shyqrtim gjyqësor, ku ka deklaruar se këto deklarata i ka dhënë vetëm që 

të mos shkoj në paraburgim. 

 

Gjyakata ka refuzuar propozimin e prokurorit të shtetit që në cilësinë e palës së dëmtuar të 

dëgjohet përfaqësuesi i Kompanisë ..., për arsye se Kompania ... është ftuar në mënyrë të 

rregullt për këtë seancë dhe mungesën nuk e ka arsyetuar, po ashtu Kompania ... në cilësinë 

palës së dëmtuar ka qenë e ftuar edhe për senacën e datës 01.11.2020 dhe nuk ka marrur pjesë 

në seancë edhe pse ka qenë e ftuar në mënyrë të rregullt dhe për faktin se pala e dëmtuar e ka 

pasur vetëm cilësinë e palës së dëmtuar dhe nuk e ka pasur cilësinë e dëshmitarit, ndërsa prania 

e tij në seancë nuk është pengesë ligjore për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor konform nenit 287 

paragrafi 4 i KPP - së. Ndërsa Prokuroria provat në lidhje me pretendimet e sajë ka mundur t’i 

mbledh të gjitha provat në fazën e hetimit. 

 

Gjyakata ka refuzuar propozimin e prokurorit tëe shtetit për dëgjimin e zyrtarit policorë Bahri 

Rrahimi, pasiqë i njëjti ka përshkruar rastin të cilin ka ndodhur me datë 07.10.2018 rreth orës 

01:26, rast që ka ndodhur në magjistralen Komoran, drejtimi i Prishtinës, e cila nuk është 

kontestues në mes të palëve. 

 

Gjykata po ashtu i analizoi edhe pretendimet e të akuzuarit se nuk e ka kryer këtë vjedhje, sipas 

vlerësimit të gjykatës pasi që nuk ka mundur të provohet se i akuzuari e ka kryer veprën penale 

e cila i vihet në barrë të njëjtave ua fali besimin dhe vendosi si në dispozitv 

 

Gjykata me rastin e vendosjes po ashtu në këtë rast ka pasur parasysh edhe parimin in dubio 

pro reo. 
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Baza ligjore.  

 

Për veprën penale Vjedhje 325 paragrafi 1 të KPRK-së parashihet: Kushdo që personit tjetër ia 

merr pasurinë e cila vlerësohet në shumën prej pesëdhjetë (50) Euro apo më shumë, me qëllim 

të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, dënohet.. 

 

Në rastin konkret nuk është arritur të provohet asnjëri nga elementet e figurës së veprës penale 

për të cilën është akuzuari akuzuari.  

 

Pas vlerësimit të provave dhe vërtetimit ta faktit se i akuzuari nuk e ka kryer veprën për arsyet 

e cekura më lartë, Gjykata bazuar në nenin 364 pika 1.3 të KPP-së ka gjetur se nuk është 

provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

Të njëjtat bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate konform nenit 454 par 1 të KPP-

së. 

 

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike  

 

Duke u bazuar në nenin 463 paragrafi 2 të KPPRK-ës, gjykata ka vendosur që palën e dëmtuar 

për realizimin e kërkesës pasurore – juridike ta udhëzoj në kontest civil. 

 

Andaj duke u bazuar në të gjitha të cekurat më lartë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEGA KAÇANIK 

P.nr.312/19 datë  26.08.2022 

 

 

Procesmbajtësja                                                               Gjyqtari 

Edona Thaqi                                  Burim Çaka 
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KËSHILLA 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. 

 

 


