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Numri i lëndës: 2018:029505 

Datë: 26.03.2021 

Numri i dokumentit:     01640057 

 P.nr.292/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  - DEGA E GJYKATËS KAÇANIK 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit të vetëm 

gjykues Shabi Idrizi, si dhe bashkëpunëtorit profesional Driton Ahmeti, në çështjen penale 

kundër të pandehurve A.A.dhe E.A.nga fsh....., Kaçanik, për shkak të veprës penale vjedhja e 

rëndë në bashkëkryerje nga neni 327 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP.II.nr.2341-1/2017 të 

dt.11.08.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, në praninë e përfaqësuesit të 

akuzës së prokurorit të shtetit Avdullah Abedini, të dëmtuarit A.D.dhe përfaqësuesit të tij me 

autorizim av. Ramdan Sylejmani si dhe të pandehurve A.A.dhe mbrojtësit të tij av. Avni 

Ibrahimi dhe E.A.me datë 19.02.2021, me dt.23.02.2021 mori dhe publikisht e komunikoi, 

kurse me datë 13.03.2021, përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

        Të akuzuarit: 

 

I. A.A. nga i ati E.dhe e ëma M. e gjinisë T., i lindur me ...., në fshatin ....-Kaçanik, ku 

edhe jeton, me numër personal ...., i pa martuar, i papunë, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së dobët 

ekonomike. 

 

II. E.A.nga i ati O. dhe e ëma M. e gjinisë L., i lindur me ...., në fshatin ....- Kaçanik, 

ku edhe jeton, me numër personal ...., i papune, i martuar-baba i tre fëmijëve, 
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shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes 

së mesme ekonomike. 

 

     -  në bazë të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPPK-së. 

 

LIROHEN NGA AKUZA 

 

        Sepse nuk është vërtetuar , 

 

se me datë 11.01.2016, në fshatin Rakaj, Kaçanik konkretisht në shtëpinë e të dëmtuarit A.D., 

pas një marrëveshje paraprake e në bashkëkryerje të pandehurit, me qellim që me përvetësimin 

e sendeve të huaja të luajtshme, vetit t’i sjellin përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, 

kanë marrë pasurinë e të dëmtuarit, në atë mënyrë që të pandehurit pasi që kanë hequr 

pengesat-hapur derën e hyrjes së shtëpisë, përmes saj kanë depërtuar në brendi ne dhomat e 

katit të dytë, ku nga dhomat kane marrë stoli ari, një zinxhirë qafe-qystek, një zë ngjir qafe , 

10 copa unaza të ndryshme, 20.00 euro para, 1 komplet të qafës  dhe dorës, 5 copa 

unaza, një komplet vathë unaza, varëse qafe, rreth dore, me që rast të dëmtuarit i kanë 

shkaktuar dëm në vlerë prej 11.730.00 euro,  

 

    Me çka kishin për të kryer veprën penale vjedhje e rëndë në bashkëkryerje nga neni 

327 par 2 nen par 2.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 Sipas nenit 454 te KPPK-se shpenzimet e procedurës penale mbesin ne ngarkesë të 

mjeteve buxhetore të Gjykatës. 

 

 I dëmtuari për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

  

A r s y e t i m 

 

      Prokuroria Themelore ne Ferizaj ka ngritur aktakuzen me nr. PP/II nr.2341-1/17 kundër të akuzuarëve 

A.dhe E.A. për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë në bashkyrje nga neni 327 par 1 nenpar 1.1 

ludhur me nenin 31 të KPK-së, duke  kërkuar që i njëjtit të shpallen fajtor dhe të denohen me denim 

meritor sipas ligjit.  
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Në ketë çështje penalo –juridike gjykata ka vendosur sipas Aktgjykimit P.nr.494/17 të dt. 

03.09.2019  të cilin Aktgjykim sipas mjetit të rregullt juridik Gjykata e Apelit në Prishtinë me 

aktvendimin e saj PA1.nr.18/20 të dt. 16.11.2020, ka kthyer çështjen në rigjykim dhe vendim. 

 

Duke vepruar komfor Aktvendimit në fjalë gjykata ka caktuar seancën gjyqësore me dt. 

19.02.2021 në të cilën prokurori i shtetit deklaroj se mbetet ne tersi pranë fjalës përfundimtare 

të kolegut  të dt. 29.08.2019 e cila ka deklaruar se vlerëson fuqishëm dhe bindshëm se me 

provat e shqyrtuara dhe të administruara gjatë shqyrtimeve gjyqësore, është vërtetuar pa 

mëdyshje Aktakuzës PP/II nr.2341-1/16, të datës 11.08.2017, e ngritur kundër të akuzuarve A. 

dhe E.A., në drejtim të veprës penale Vjedhja vjedhje e rëndë në bashkëkryerje nga neni 327 

par 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, andaj bën bën ndryshimin e vlerës së mallit të vjedhur  

dhe atë në vlerë prej 11.730 euro dhe pasi që vlera e mallit të vjedhur është mbi 5.000 

euro atëherë ka bërë rikualifikimin juridik të veprës penale nga vjedhje e rëndë nga 

neni 327 par 1 në vjedhje e rëndë nga nenin 327 par 2 lidhur me par nën par 2. 1 lidhur  

me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Ky rast ka ndodhur me dt. 11.01.2016 rreth orës 19.30 në fshatin Rakaj ,K-Kaçanik, ku të 

akuzuarit pas marrëveshjes paraprake kishin hyr në shtëpinë e të dëmtuarit A.D.dhe 

kishin marrë arin e cekur në akuzë.  

 

   Gjatë shqyrtimeve gjyqësore janë administruar provat personale dhe materiale që fuqishëm 

dhe në mënyrë të drejtë vërtetojnë dyshimin e bazuar mirë se të akuzuarit në fjalë kanë kryer 

veprën penale që i vihet në barrë dhe kjo është vërtetuar nga dëgjimi i dëshmitares  S.De., 

dëshmitarit M. M., G. B., F. E.dhe F. Z. dhe N. E.si dhe të dëmtuarit A.D.. 

 

 Prandaj  pas vlerësimit të gjithanshëm dhe të drejtë të provave personale dhe materiale, 

dëgjimit të dëshmitarëve si dhe duke i çmuar dhe ndërlidhur në kontekst logjik dhe faktik me 

njëra tjetrën, konsideroj se ka prova të mjaftueshme se të akuzuarit e kanë  kryer veprën penale 

për të cilën janë akuzuar. 

Kështu që gjykatës i propozoj që të njëjtit ti shpallë fajtor dhe t'i dënoj sipas ligjit me një 

dënim, që do të arrihej qëllimi i dënimit i paraparë në nenin 38 të KPRK-së, ku dënimi duhet të 

jetë në proporcion me peshën e veprës penale, sjelljen dhe rrethanat e kryerësve. 
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Përfaqësuesi i të dëmtuarit sipas autorizimit av. Ramadan Sylejmani ka deklaruar se 

mbetet në tersi pranë  fjalës përfundimtare të dorëzuar me shkrim ka potencuar se në 

ketë shqyrtim gjyqësor janë nxjerrë të gjitha provat e mundshme dhe atë dëshmitarja 

S. D.e cila ka treguar se ditën kritike kishte vrenjtur se dyert e shtëpisë kishin qenë të 

hapura dhe ka raportuar për dëmin e shkaktuar dhe arin i cili ka munguar, ndërsa 

dëshmitari M.M.ka deklaruar se me dt. 11.01.2016 para shtëpisë së A.D.kishte parë të 

akuzuarin E.A.duke qëndruar para shtëpisë se A.D., ndërsa A. A. e kishte vërejtur 

duke dalur prej oborrit të shtëpisë së të dëmtuarit dhe në vijim ka përshkruar 

deklaratat e dëshmitareve N.B. dhe të dëmtuarit A.D.dhe se duke i analizuar të gjitha 

s bashku rezulton se është vërtetuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale  për të 

cilën akuzohen dhe i propozon gjykatës që të njëjtit të shpallen fajtor dhe t’iu 

shqiptohet sanksion penal i paraparë me ligj dhe njihe rit i ushtron kërkesë pasuro-

juridike  . 

I  dëmtuari A.D.i është bashkangjitur ndjekjes penale dhe ka ushtruar kërkesë pasuro-

juridike në vlerë prej 11.730 euro.  

 

Mbrojtësi i të akuzaurit A.A.av. Avni Ibrahimi ka deklaruar se mbetet në  tersi pranë 

fjalës  përfundimtare të dt. 29.08.2019 të dorëzuar me shkrim thekson; se nga 

përshkrimi i veprës penale në aktakuzë dhe provat e shqyrtuara në shqyrtim nuk 

vërtetua gjendja faktike se të akuzuarit në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale 

vjedhje e rëndë, ngase nga dëshmia e dëshmitarit G. B. u vërtetua s i pandehuri A. 

ishte në Ferizaj me dt. 11.01.2016 dhe kjo vërtetohet edhe nga dëshmia e dëshmitarit 

E.A., ndërsa dëshmisë së dëshmitarit M. M.nuk duhet të i jepet besimi ngase e njëjta 

është e dhënë tre muaj pas që kishte ndodhur rasti ndërsa një ditë pas ngjarjes ishte 

intervistuar në polici por nuk kishte deklaruar se kush kishte kryer vjedhjen dhe se 

nga mënyra e deklarimit të tij dhe përshkrimit që i bën e ven në dyshim deklarimin e 

tij dhe nga këto shkaqe i propozon gjykatës që në mungese të provave të akuzuarin 

A.A.ta liroj nga aktakuza.    

      Të  akuzuarit deklarojnë se mbeten pranë dekalarimit të dhënë me dt. 29.08.2919  nuk e 

kanë pranuar veprën penale që i vihet në barrë, duke kërkuar nga Gjykata qe të i lirojë nga 
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përgjegjësia penale pasi që në fillim te shqyrtimit fillestar kanë deklaruar se nuk e ka kryer një 

veprim të tillë, duke kërkuar nga Gjykata që te merr një aktgjykim lirues. 

          Pasi që të akuzuarit nuk e kanë pranuar fajësinë dhe se palët paraprakisht janë 

deklaruar se janë të pajtimit që të lexohen provat materiale dhe dëshmitë nga gjykimi i 

mëparshëm   gjykata ka proceduar provat e propozuara; ka dëgjuar dëshmitaren- të 

dëmtuarën S. D.- B.dhe A.D., dëshmitarët e propozuar M. M., G. B. , F. E. , F. Z.dhe N. 

E. fotografitë si dhe shkresat e tjera të cilat gjenden në lëndë, morri në konsiderim mbrojtjen 

e të akuzuarve , vrejtjet dhe rekomandimet e dhëna nga Aktvendimi i Gjykatës së 

Apelit  si dhe pas vlerësimit të materialit të theksuar provues ka gjetur se nuk është dëshmuar 

se të akuzuarit ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë. 

 

Dëshmitarja-e dëmtuara S. D. ka deklaruar se me dt. 11.01.2016 se në periudhën kohore prej 

orës 14.00 deri ora 18.30 kishte qenë në katin e dytë të shtëpisë dhe pasi që kishte 

zbritur në kuzhinë pas gjysmën ore ishte ngjitur lartë dhe aty ka vërejtur se në 

dhomën e saj kuletat e saj dhe të motrës kishin qenë të hapura, ndërsa mandej ka 

vërejtur se dhe dhoma e kunatës së saj ishte e hapur por edhe çanta e saj ku ka 

mbajtur arin i cili ishte marrë dhe po ashtu edhe në dhomën e nënës së saj ka vërejtur 

se ishte marruar ari saj dhe i vajzave dhe pas kësaj me kunatën dhe nenën e saj kanë 

kontrolluar dhe kanë vërejtur se dritaret e shtëpisë kishin qenë të gjitha të mbyllura , 

ndërsa dera e hyrjes së shtëpisë nuk kishte qenë e mbyllur me qelës dhe se pas 

kontrollit  që kishin  bërë kanë vërejtur se u mungonte sasi e arit që nuk dinte vlerën e 

tyre të saktë, ndërsa nuk mund të deklaroj për askënd se kush e ka bërë ngase nuk e 

ka parë askënd. 

Dëshmitari-i dëmtuari A.D.ka deklaruar se me dt. 11.01.2016 ai kishte shkuar në Serbi për  të 

rregulluar dokumentacionin për motrën e tij dhe se të njëjtën ditë rreh orës 20.00 kur 

ishte ofruar afër shtëpisë së të akuza urëve ka vërejtur se janë duke shikuar kah 

shtëpia e tij ku distanca mes shtëpive të tyre është 30-35 m, ku të shtëpia e tij ka 

vërejtur  veturë të policisë dhe se pas kësaj të nesërmen i akuzuari E.e ka marrë në 

telefon vëllain e tij N. dhe e ka pyetur se çka ka ndodh te shtëpia e A., ndërsa në 

mbrëmje e ka thirrur i akuzuari dhe i ka thënë se pse e ka lajmëruar djalin e tij në 

polici. Në vijim ka deklaruar se në shtëpinë e tij ashtë marr sasi ari siç është përshkuar 
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në diapozitivin e aktakuzës , ndërsa nuk ka dhënë deklaratë më herët ngase nuk ka 

kërkuar askush nga ai që të deklarohet dhe se prej dëshmitarit M.M.kishte marrë vesh 

se të akuzuarit kishin marrë ari në shtëpinë e tij. 

 Dëshmitari  M. M.  ka deklaruar se me dt. 11.01.2016 ishte duke shkuar në shtëpi dhe ishte 

vetëm dhe atë në mbrojmë dhe derisa po kalonte para shtëpisë së A.D.ka vërejtur të 

akuzuarin E.A.para shtëpisë së dëmtuarit ndërsa ka vërejtur po ashtu se prej oborrit të 

shtëpisë së të dëmtuarit duke dalur i akuzuri A.A.porse në duart e tij nuk kishte 

vërejtur asgjë ngase ishte terr. 

 

Dëshmitari në vijim ka deklaruar se të akuzuarit i ka parë nga automobili i tij derisa ishte në 

lëvizje dhe atë me pasqyrën e majtë të automjetit porse nuk i kujtohet se çka kishin pasur 

veshur , ndërsa ditën e nesërme kur ishte intervistuar në polici nuk kishte përmendur askënd 

ngase ishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit dhe se gjatë intervistimit të parë nuk kishte 

deklaruar se këta kanë kryer ketë vepër penale dhe nuk e ka ditur se këta kanë kryer ketë 

veprim. 

Dëshmitari  G.B.  ka deklaruar se me dt. 11.01.2016 , është takuar me A. që e kishte shok të 

fëmijërisë rreth orës 17.00 tek Stacioni i Autobusëve në Ferizaj dhe prej atu kishin dal nëpër 

kafi teri të ndryshme dhe kishin qëndruar deri në ora 20.00 kur ishin ndarë dhe kishin shkuar 

me autobus për në fshatrat e tyre Bibaj gjegjësisht Rakaj dhe se pas këtij rasti ishte takuar me 

A. pas 5 ditësh dhe se i njëjti e kishte njoftuar me rastin dhe i kishte treguar se numri e tij të 

telefonit e kishte deponuar në polici  për të treguar se atë natë kishin qëndruar bashku porse për 

këtë rast nuk ishte intervistuar nga policia. 

 

Dëshmitari  F.E. ka deklaruar se me dt. 11.01.2016 , prej orës 19.00 ka qenë në studio 

fitnesi në fshatin Doganaj dhe se të nesërmen me dt. 12.01.2016 është intervistuar në 

Stacionin Policor në Kaçanik në cilësinë e të dyshuarit në lidhje me vjedhjen që kishte 

ndodhur në shtëpinë e të dëmtuarit A.D.. Nuk e dinë se kush ka kryer ketë vjedhje, 

ndërsa me të dëmtuarin A.D.dhe dëshmitarin M.M.si dhe me të akuzuarit ka raporte 

të mira dhe nuk e dinë se pse dëshmitari M.M.kishte deklaruar se ka frikë për të 

deklaruar se kush  ka vjedhur ngase ai vet nuk ka frikë nga askush.  

Dëshmitari  F. Z. ka deklaruar se  nuk e dinë se kush ka kryer vjedhjen në shtëpinë e 

A.D.dhe se për ketë rast kishte marr vesh gjatë intervistonit në polici dhe ditën kritike 
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ai me vëllezërit e tij ishin kanë në punë dhe se nga shtëpia e të dëmtuarit kishin kaluar 

rreth orës 20.00 ku kishte parë policinë . 

Dëshmitari  N.E.  ka deklaruar se mbete në tersi pranë kallëzimit penal të ngritur në ketë 

rast dhe se ai ishte qenë në vendngjarje me dt. 11.01.2016 ku kishin qëndruar 30-40 

min. kishin fotografuar vendin e ngjarjes porse nuk kishin hasur në gjurmë të 

kryerësit të veprës penale. 

I akuzuari A.A.në mbrojtën e vet deklaron ; se ai jeton në fshatin .... dhe se shtëpinë e të 

dëmtuarit e ka larg nga shtëpia e tij 50 m dhe se ditën kritike ai pas një kontakti telefonik 

me G. B. nga fshati Bibaj rreth orës 15.00 kishte dal prej shtëpisë dhe me vonë me taksi 

kishte shkuar në Ferizaj ku me G. kishin qëndruar  në Ferizaj nëpër kafi teri të 

ndryshme  dhe në ora 20.00 ishte nisur për në fshatin e tij ku afër shtëpisë së 

A.D.kishte vërejtur policinë, ndërsa ditën e nesërme atë e kishin marrë policia rreth 

orës 14.00 ku në automjetin e policisë kishte qenë edhe M. M. ku është intervistuar nga 

policia lidhur me vjedhjen në shtëpinë e A.D.dhe se për këtë rast është intrevistuar 

edhe një herë pas 2-3 muajve , ndërsa në vijim deklaron se me të dëmtuarin A.D.kanë 

pasur raporte të mira ,ndërsa dëshmitarin M. e njeh si tip problematik dhe se nuk 

kanë raporte të mira mes veti. 

 

I akuzuari E.A.në mbrojtën e vet deklaron ; se ai mbete pranë deklaratës së tij të dhënë 

në polici me dt. 13.04.2016 dhe qëndron pranë deklarimit se me dt. 11.01.2016  e ka 

dërguar djalin e tij A. me automobil deri te Ballkan Petroll ndërsa po ashtu deklaron 

se personin M. M.e njeh porse nuk ka raporte të mira me të dhe se me të dëmtuarin A. 

nuk flasin më mes veti, nuk e dinë se për çfarë arsye dëshmitari M. ka deklaruar se i 

ka parë  s bashku me djalin e tij A.te shtëpia e A. dhe se kjo është vetëm një shpifje dhe 

se për  rastin e vjedhjes në shtëpinë tij ka marrë vesh kur është marrë në intervistimi 

djali i tij A.  dhe se të njëjtën ditë ka thirrur në telefon A.dhe i ka shprehur keqardhje 

për rastin e ndodhur.  

Gjykata v lerosi dëshminë e të dëmtuarës S. D. dhe të njëjtën e vlerëson reale , 

objektive dhe të besueshme dhe se deklarata e saj  vërtetohet po ashtu edhe me 

deklaratën e të dëmtuarit A.D.sa i përket demit të shkaktuar në shtëpinë e tyre dhe se 

për ketë shkak gjykata i fali besimin.  
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Gjykata vlerësoi dëshminë e dëshmitareve F. E. F. Z. dhe vlerson se të njëjtat nuk janë 

relevante për çështjen dhe për ketë shkak nuk  vlerësoi besueshmërinë e deklarimit të 

tyre, ndërsa deklarimin e dëshmitarit N.E. përpiluesit të kallëzimit penal e vlerëson të 

besueshëm e bërë nga ana e organit kompetent dhe se nuk u vë në dyshim nga asnjë 

provë e vetme. 

 

 Gjykata v lerosi dëshminë e të dëmtuarit A.D.dhe të njëjtën e vlerëson reale , 

objektive dhe të besueshme dhe se deklarata e tij  vërtetohet po ashtu edhe me 

deklaratën e të dëmtuarës S. D.-B. sa i përket dëmit të shkaktuar në shtëpinë e tyre 

dhe për ketë shkak gjykata i fali besimin, ndërsa pjesës së deklaratës se tij sa i përket 

se i ka parë të akuzuarit duke shikuar nga shtëpia e tij me dt. 11.01.2016 dhe se nuk 

kishte deklaruar ketë deri me në shqyrtim gjyqësor  me arsyetim se nuk është kërkuar 

nga ai, gjykata e vlerëson me rezervë dhe nuk i fali besimin se nuk mund të vërtetohet 

me ndonjë dëshmi tjetër por se me këtë dëshmi nuk dëshmohet se kush kishte kryer 

vjedhjen në shtëpinë e tij .    

Gjykata vlerësoi dëshminë dëshmitarit G.B.dhe të njëjtën e vlerëson joreale , ngase 

nuk u vërtetua nga asnjë dëshmi apo provë tjetër mbështetëse pos deklarimit të 

akuzuarit A.se ishin bashku dhe për ketë shkak gjykata nuk i fali besimin.  

  

Sa i përket dëshmisë së dëshmitarit M. M., gjykata të njëjtën e ka vlerësuar me kujdes 

dhe verën se i njëjti deklarimin e tij se ka parë të akuzuarit pranë shtëpisë së të 

dëmtuarit A.D.është bërë 3 muaj pas ndodhjes se rastit, edhe pse i njëjti me dt. 

12.01.2016 ishte intervistuar në cilësinë e të dyshimtit për ketë vjedhje dhe duke pasur 

parasysh ketë fakt, raportet mes tyre në të kaluarën deklarimit të tillë nuk i fali 

besimin ngase nuk mund të vërtetohej me asnjë provë tjetër. Pra fakti se i njëjti ishte 

intervistuar një ditë pas ngjarjes dhe nuk kishte treguar se kush kishte vjedhur në 

shtëpinë e të dëmtuarit A., ndërsa pas tre muajve deklaron se ka parë të akuzuarit 

para shtëpisë së të dëmtuarit  dhe një pohim i tillë të pa mbështetur në asnjë provë 

tjetër , gjykata nuk u fali besimin. 
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      Me provat e proceduara pa mëdyshje u vërtetua se m me datën 11.01.2016, në fshatin 

Rakaj, Kaçanik konkretisht në shtëpinë e te dëmtuarit A.D., pasi që janë hequr pengesat-hapur 

derën e hyrjes së shtëpisë, përmes saj është depërtuar ne brendi ne dhomat e katit të dytë, ku 

nga dhomat është marre stoli ari, një zinxhirë qafe-qystek, një zë ngjir qafe , 10 copa unaza 

të ndryshme, 20.00 euro pra, 1 komplet të qafës  dhe dorës, 5 copa unaza, një komplet 

vathë unaza, varëse qafe, rreth dore, me që rast të dëmtuarit i kanë shkaktuar dëm në 

vlerë prej 11.730.00 euro,  porse nuk është vërtetuar se të akuzuarit e kanë kryer këtë veprim 

apo dikush tjetër . 

         Gjykata ka pranuar mbrojtjen e të akuzuarve se ata nuk kishin kryer veprim inkriminues 

pasi qe ata  ne mbrojtën e tyre deklaruan se nuk kishin kryer një veprim të tillë se nuk ka 

prova tjera të cilat do e venin në dilemë-dyshim mbrojtjen e të akuzuarve. 

     Gjykata vlerëson se në rastin  konkret mbetet e  paargumentuar dhe nuk ka mbështetje në 

prova materiale për tu vërtetuar  përgjegjësia penale e të akuzuarve, pasi që në rastin konkret 

edhe pse kemi disa elemente qe përbejnë  figurën e veprës penale vjedhje e rëndë, disa 

elemente tjera mungojnë e në rastin konkret , se kush e kreu veprën penale nga provat e 

prezantuara nuk mund të vërtetoheshin pasi qe pos dëshmisë se dëshmitarit M. M. nuk 

kishte provë tjetër që do vërtetonte dëshminë e tij siç kërkohet me nenin 262 të 

KPPRK-së, dhe faktin se çdo mëdyshje në verifikimin e fakteve shkon në favor të 

akuzuarve dhe se është obligim i gjykatës por edhe i prokurorisë që rregulluar me 

dispozitën e nenit 7 të KPPK  të verifikimit të provave fajësuese por edhe ato 

shfajësuese ,   prandaj duke u bazuar në të gjitha të lartcekurat u vendos si në diapozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

       Meqenëse nuk është vërtetuar se deri te vepra penale vjedhja dhe shkaktimi i pasojës së 

dëmshme ka ardhur me fajin e të akuzuarve, gjykata e ka liruar të akuzuarit nga akuza, në bazë 

të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPK-së së. 

       Në bazë të nenit 454 të KPPK-së është vendosur që shpenzimet e procedurës të bien në 

ngarkesë të mjeteve bugjetore të gjykatës .           

 Vendimin për ta udhëzuar të dëmtuarit në për realizimin e kërkesës pasurore-juridike në 

kontest civil është bazuar në nenin 463 par. 3të KPPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  - DEGA E GJYKATËS KAÇANIK  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 
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2018:029505, 23.02.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të njëjtit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 


