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Numri i lëndës: 2021:067789 

Datë: 11.08.2022 

Numri i dokumentit:     03318657 

 

 

P.nr.104/21 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ - DEGA KAÇANIK gjyqtari Burim Çaka, 

procesmbajtësja Suzane Rudi, në çështjen penale kundër të akuzuarit B.C i akuzuar për shkak 

të veprës penale në bashkë kryerje Vjedhja e rëndë nga neni 327 paragrafi 1 nen paragrafin 1.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj me 

numër PP/II.nr.415/21 të datës 14.04.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik më datë 

19.07.2021 në praninë e Prokurorit të Shtetit Ardian Emini si dhe të akuzuarit, më datë 

20.07.2022 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë 11.08.2021 përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari: B.C nga Komuna Ferizaj, Rr. “...”, ndërtesa numër.., kati i ., apratmenti numër 

..pronë e K. R., i lindur më datë, ..., nga i ati B...dhe e ëma S.. e gjinisë Sh..., me numër 

personal ..., ka të kryer shkollën e mesme, beqar, punon në furrën ... në Ferizaj, në rrugën e 

Nerodimës, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës se Kosovës. 

 

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

 

 

I. Sepse mes të datave 17-18.11.2016, në kohë të pa caktuar, në Rrugën “...”, përkatësisht në 

ordinancën e pediatrisë “...”, pronë e të dëmtuarit N.R, me qëllim që me përvetësimin e 

pasurisë së huaj të luajtshme e që vetit t’i sjellë dobi pasurore të kundërligjshme, në 

bashkëkryerje me të miturin D.R, me dashje kanë depërtuar me forcë brenda ordinancës së 

mbyllur, në atë mënyrë që duke përdorur mjet të përshtatshëm të fortë kanë hapur me forcë një 

dritare të plastikës dhe nga aty kishin arritur të përvetësojnë një protofolio – kuletë ngjyrë të 

zezë, në të cilën kishte pasur rreth 40 euro para të gatshme. 

 

Me të cilin veprim do të kryente veprën penale në bashkë kryerje Vjedhja e rëndë nga neni 327 

paragrafi 1 nen paragrafin 1.1 lidhur me nenin 31 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.415/21 të datës 14.04.2021, 

kundër të akuzuarit të lartë shënuar, për shkak të veprës penale në bashkë kryerje Vjedhja e 

rëndë nga neni 327 paragrafi 1 nen paragrafin 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së 

 

Gjykata me datë 19.07.2022, 21.06.2022 30.05.2022 dhe 26.04.2022 03.2021 ka mbajtur 

seancat e shqyrtimit gjyqësor në të cilin ishin prezent prokurori i shtetit dhe i akuzuari 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, vlerësoj se i pandehuri B.C, ka kryer 

vepër penale në bashkëkryerje me të miturin D.R, për të cilin është akuzuar si në dispozitiv të 

aktakuzës, dhe atë duke u bazuar nga provat materiale, si raporti Oficerit i datës 18.11.2016, 

deklarata e të dëmtuarit N.R në cilësinë e dëshmitarit, aktvendimi numër PM.NR.150/2017, I 

Gjykatës Themelore Ferizaj Departamenti për të mitur, ku Gjykata ka konstatuar se i akuzuari 

në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë i moshës madhore dhe për të njëjtin ka veçuar 

procedurën, kurse ndaj të miturit D.R, ka shqiptuar masën edukuese Mbikëqyrja e shtuar nga 

ana e organit të kujdestarisë për veprën penale të kryer në bashkëkryerje me të akuzuarin B.C. I 

akuzuari mohon ta ketë kryer veprën penale për të cilën akuzohet, me të vetmi qëllim për ti 

ikur përgjegjësisë penale pasi se gjatë marrjen në pyetje në shqyrtim gjyqësor, mbetët pranë 

deklaratës së dhënë me datën 24.11.2016 ne Stacionin Policor në Kaçanik, pranon që është 

nënshkrimi i tij, e mohon çka ka deklaruar në këtë deklaratë se gjatë muajit nëntor të vitit 2016 

ka marr pjesë në disa aktivitete në kryerjen e veprave penale Vjedhja e rëndë me të miturin 

D.R, por nuk mohon se është shoqëruar me të. 

Të gjitha provat vërtetohet qartë, se i pandehuri B.C ka kryer veprën penale si në dispozitiv të 

Aktakuzës. I ka propozuar Gjykatës që të pandehurin ta shpallë fajtorë dhe të njëjtit ti shqiptoj 

sanksion penalë të paraparë me ligj, i cili sanksion duhet të jetë adekuat me peshën dhe 

përgjegjësinë për këtë vepër penale. 

 

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

kësaj vepre penale. unë nuk kamë qenë në këtë rast, kur kam qenë at ditë në Stacion më kanë 

shti me zor me nënshkrua dhe me deklaru. 

 

 

 Provat e administruara gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor 

 

- Në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar N.R i cila gjatë dëshmisë së tijë ka dëshmuar: 

 

Nuk kemi pasur raste të vjedhjes në lokalin tim më herët, për këtë rast pastruesja më ka thirrur 

sepse ajo e pastron lokalin në mëngjes, pastaj unë kamë shkuar në ordinancë dhe kam vërejtur 

se fjokat kanë qenë te hapura, librat dhe dokumentet kanë qenë në dysheme, dhe kam vërejtur 

se në kuletë mungojnë 35 – 40 €. Të akuzuarin  e kam parë vetëm 1 muaj para seancës. Nuk 
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dyshoj në askënd për këtë vjedhje, nuk ka kamera aty në lokal, pastruesja nuk ka dyshuar në 

ndonjë person, ajo vetëm e ka vërejtur se dritarja ishte e hapur me forcë. Për veç meje dhe 

pastrueses nuk ka qenë askush në vend ngjarje. 

 

- Në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar dëshmitari D.R i cila gjatë dëshmisë së tijë ka 

dëshmuar 

 

Të akuzuarin e njeh si shok qe 7-8 vite, kemi pasur raste bashkë me të akuzuarin për të cilat 

jeni hetuar, periudha nuk më kujtohet. Për këto raste koha kur jeni marrë pyetje prej policisë 

për këto raste ka qenë para 4-5 vite dhe mesa di unë janë përfunduar këto raste, Këto raste të 

vjedhjes kanë ndodhur në vendet Kaçanik – Glloboshicë 

I kujtohet rast i vjedhjes që ka ndodhur në ordinancën e doktorit N.R dhe thekson se unë e kam 

pranuar këtë vepër së bashku me SH.B. 

Në ordiancën e doktorit N.R nuk e kam kryer vjedhjën së bashku me të akuzuarin B.C 

 

 

- Në fazën e administrimit të provave është lexuar: U lexua Aktvendimi i Gjykatës Themelore 

Ferizaj, me numër PM.nr.150/17 i datës 23.09.2020, deklarata e të dëmtuarit N.R e dhënë në 

polici e datës 08.04.2021, deklarata e të pandehurit B.C e dhënë në prokurori e datës 

07.04.2021, deklarata e të pandehurit B.C e dhënë në prokurori e datës 24.11.2016,- deklarata e 

S.C e dhënë në polici e datës 23.11.2016, deklarata e D. R. e dhënë në polici e datës 

23.11.2016, raporti fillestar i incidentit i datës 20.11.2016, raporti i Oficerit Xh. L. i datës 

20.11.2016, raporti fillestar i incidentit i datës 18.11.2016, raporti i Oficerit I. K. i datës 

18.11.2016, deklarata i të dëmtuarit N.R e dhënë në polici e datës 18.11.2016 dhe u shikuan 8 

fletë me fotografi të bëra në ordinancën .... 

 

 

Pa pyetje dhe pa vërejtje. 

 

 

  Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet 

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

vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale në bashkë kryerje Vjedhja e rëndë nga neni 327 

paragrafi 1 nen paragrafin 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  
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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 dëshmitarit – të dëmtuarit N.R i cili ka dëshmuar se: Nuk dyshoj në askënd për 

këtë vjedhje, nuk ka kamera aty në lokal, pastruesja nuk ka dyshuar në ndonjë person, ajo 

vetëm e ka vërejtur se dritarja ishte e hapur me forcë. Për veç meje dhe pastrueses nuk ka qenë 

askush në vend ngjarje... Kjo dëshmi e të dëmtuarit ishte në përputhje edhe me deklaratën e tij 

të dhënë në polici të datës 08.04.2021. 

 

 Dëshmia e dëshmitarit – D.R, i cili ka dëshmuar se Në ordiancën e doktorit N.R nuk e kam 

kryer vjedhjën së bashku me të akuzuarin B.C, por këtë vjedhje e kam kryer me Sh. B.. 

 

Meqenëse dëshmitarët N.R dhe D.R ishin të vetmit dëshmitar të prezantuar nga Prokuroria dhe 

të dy këta dëshmitar kanë dhënë dëshmitë siç u cekën më lartë dhe asnjëri nuk e ka inkriminuar 

të akuzuarin në kryerjen e kësaj vepre penale, Gjykata këto dëshmi të këtyre dëshmitarëve i 

vlerësoi si të besueshme 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 dëshmohet 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 vërtetohet as me 

provat tjera të cila janë prezantuar nga Prokuroria e Shtetit siç janë: Aktvendimi i Gjykatës 

Themelore Ferizaj, me numër PM.nr.150/17 i datës 23.09.2020, deklarata e të dëmtuarit N.R e 

dhënë në polici e datës 08.04.2021, deklarata e të pandehurit B.C e dhënë në prokurori e datës 

07.04.2021, deklarata e të pandehurit B.C e dhënë në prokurori e datës 24.11.2016,- deklarata e 

S.C e dhënë në polici e datës 23.11.2016, deklarata e D. R. e dhënë në polici e datës 

23.11.2016, raporti fillestar i incidentit i datës 20.11.2016, raporti i Oficerit Xh. L. i datës 

20.11.2016, raporti fillestar i incidentit i datës 18.11.2016, raporti i Oficerit I. K. i datës 

18.11.2016, deklarata i të dëmtuarit N.R e dhënë në polici e datës 18.11.2016 dhe u shikuan 8 
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fletë me fotografi të bëra në ordinancën .... 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. 

 

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 vërtetohet se i akuzuari e ka kryer veprën 

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

 

Përkundër faktit se nuk është arritur të provohet se i akuzuari e ka kryer veprën penale për të 

cilën është akuzuar, Gjykata po ashtu vlerëson se për tu kryer vepra penale e Vjedhja e rëndë 

nga neni 327 paragrafi 1 nen paragrafin 1.1 të KPRK-së, sa i përket vlerës se përcaktuar për tu 

kualifikuar me këtë nen, ndërlidhet me nenin 325 paragrafi 1 të KPRK-së, ku pasuria e vjedhur 

duhet të jetë në vlerë prej 50€ apo më shumë euro, ndërsa në rastin konkret pasuria e lajmëruar 

si e vjedhur nga pala e dëmtuar dhe e përcaktuar në dispozitiv të aktakuzës është rreth 40€, me 

çka nuk plotësohet kushti ligjor për këtë kualifikim jurdik. 

 

Baza ligjore.  

 

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 vërtetuar se nuk është 

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

 

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. 
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GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEGA KAÇANIK 

P.nr.104/21 datë  11.08.2022 

 

 

Procesmbajtësja                                                               Gjyqtari 

Suzane Rudi                                  Burim Çaka 

 

 

 

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. 

 

 


