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                               PKR.nr.598/11 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA, 

si gjykatë e shkallës së parë penale, me trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarët Suzana Çerkini 

kryetare, Faik Hoxha dhe Arben Hoti anëtarë, me sekretaren juridike Ardita Azemi, në çështjen 

penale kundër të akuzuarit L.K. nga M., për shkak të veprës penale Grabitja nga neni 255 par.1 të 

KPK, i akuzuar me Aktakuzë të Prokurorisë Publike të Qarkut  në Prishtinë, PP.nr.373/2001 të 

datës 27.1.2011, në procedurë të rigjykimit dhe rivendosjes, pas shqyrtimit kryesor, të hapur për 

publikun, të mbajtur me datë 11.07.2016, 20.09.2016 dhe  21.09.2016, me praninë e Prokurorit të 

shtetit Ilaz Beqiri, të akuzuarit L.K., me mbrojtësin sipas detyrës zyrtare av.L. B.-Y., me datë 

22.09.2016 mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari L.K., nga i ati A. dhe nëna h., e gjinisë Z., i lindur më 22.06.1976 në fshatin S., 

Komuna O.,,  ka të kryer shkollën fillore dhe dy vjet të shkollës së mesme, Punon nëe minierën 

“T.” në M., i martuar, babë i katër fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i identifikuar me LNJ të RKS me nr.personal numër personal..., 

 

 

Në bazë të nenit 364  par.1 pika 1.3 të KPP,  

 

 

 

                                              LIROHET NGA AKUZA 

 

 

Sepse, me datë 04.09.2001, rreth orës 23:20 në P., në lagjen “U.” afër konvikteve të studentëve, me 

qëllim që vetit t’i sjell përfitim pasuror të kundërligjshëm, duke sulmuar dhe përdorë forcën ndaj të 

dëmtuareve-motrave E.M. e F. K., ka arritur që të dëmtuares E., t’ia rrëmbejë çantën në të cilën 

kishte një telefon mobil të tipit “N.” në vlerë prej 500 DM dhe para në vlerë prej 95 DM, si dhe 

letërnjoftimin, ndërsa të dëmtuaren F. e ka shtyer duke e rrëzuar për tokë dhe, është larguar në 

drejtim të panjohur,  

 

- Pasi që nuk është provuar se ka kryer vepër penale Grabitja nga neni 255 par.1 të KPK, 

 

- Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës, 

 

-      E dëmtuara E.M., për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, udhëzohet në kontest të rregullt 

civilo-juridik, 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Publike e Qarkut në Prishtinë, me Aktkuzën PP.nr.373/01 të datës 27.03.2008, ka 

akuzuar L.K.n për veprën penale Grabitja nga neni 137 të LPK dhe, njëherësh i ka propozuar 
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gjykatës që pas administrimit të provave në shqyrtim gjyqësor, të njëjtit t’a shpall fajtor dhe t’a 

dënojë sipas ligjit. 

 

Duke vepruar sipas  aktakuzës së lartshënuar, atëherë Gjykata e Qarkut në Prishtinë ka nxjerrë 

aktgjykim P.nr.240/2001 të datës 20.09.2002, me të cilin ka shpallur fajtor të akuzuarin L.K., kurse 

nga Gjykata Supreme, si gjykatë e instancës së dytë me Aktgjykimin Ap.nr.267/2002 të datës 

30.01.2003, i njëjti është vërtetuar.  

 

Pas Kërkesës për Mbrojtje të Ligjshmërisë të parashtruar nga Prokurori Ndërkombëtar  nga Zyra e 

Prokurorit Publik të Kosovës me datë 09.03.2004, të ndryshuar me datë 30.03.2004,  Kolegji i 

Gjykatës Supreme të Kosovës, me datë 30.01.2003 duke vepruar si gjykatë e instancës së tretë, ka 

hudhë poshtë dy aktgjykimet e mëparshme (P.nr.240/2001 dhe Ap.nr.267/2002) dhe lëndën e ka 

kthyer në rigjykim dhe rivendosje.  

 

Në procedurë të rivendosjes, atëherë Gjykata e Qarkut në Prishtinë, duke vepruar sipas akuzës së 

precizuar nga prokurori publik, përkatësisht për vepër penale nga neni 255 par.1 të KPK si dispozitë 

më e favorshme për të akuzuarin, me aktgjykimin P.nr.241/2004 e datës 13.12.2010, të akuzuarin 

L.K. e ka shpallur fajtor duke e gjykuar me dënim burgimi, ndërsa me Aktvendim të Gjykatës 

Supreme Ap.nr.19/2011 të datës 20.10.2011 sërish është anuluar aktgjykimi i Gykatës së Qarkut 

P.nr.241/2004 dhe lënda është kthyer në rigjykim dhe rivendosje.  

 

Tani, Gjykata Themelore në Prishtinë, duke vepruar në procedurë të rigjykimit dhe rivendosjes për 

herë të tretë, pati parasysh sygjerimet dhe rekomandimet e precizuara në aktgjykimin e fundit të 

Gjykatës Supreme të Kosovës Ap.19/2011 të datës 20.10.2011, mbajti shqyrtimi të ri gjyqësor, në 

të cilin prezantuan prokurori i shtetit dhe i akuzuari i shoqëruar me mbrojtësin e caktuar sipas 

detyrës zyrtare, av. L. B.-Y..  

 

I akuzuari L.K., nga fillimi e deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, sikur edhe në gjitha gjykimet 

e mëparshme, ka  vazhduar të mohojë kryerjen e veprës penale që i vihet në barrë, andaj gjykata në 

vazhdim të procedimit të çështjes, ka administruar edhe provat tjera të propozuara si në aktakuzë. 

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare, mbeti pranë fjalës përfundimtare të dhënë në gjykimet e 

mëparshme në këtë çështje penale, derisa mbrojtja e të akuzuarit i propozoi gjykatës që në mungesë 

të provave t’a lirojë të mbrojturin e saj, të akuzuarin L.K..  

 

Gjykata, pas administrimit të tërësishëm të provave në shqyrtim gjyqësor dhe, dëgjimit të të 

akuzuarit L.K., bëri vlerësimin e tyre një nga një dhe të ndërlidhura reciprokisht njërën me tjetrën 

dhe, në kuptim të nenit 361 të KPP, vërtetoi se nuk qëndron gjendja e fakteve e përshkruar si në 

aktakuzë, andaj të akuzuarin L.K. e liroi nga akuza në mungesë të provave.  

 

Faktin pse i akuzuari L.K. duhet liruar nga akuza në mungesë të provave, gjykata e vërtetoi  

kryesisht nga deklaratat e të dëmtuarave-motrave, të cilat dëshmuan në gjykatë në cilësi si  

dëshmitare, për ngjarjen e ndodhur me datë 04.09.2001 si dhe, nga dëshmia e të akuzuarit L.K., 

ashtu që nga shtjellimi i këtyre deklaratave, gjykata ka  konstatuar faktin relevant, të kontestuar në 

gjitha aktgjykimet e lartshënuara të instancave, të dytë apo të tretë, faktin se si është vërtetuar 

identiteti i kryesit të veprës penale.  

 

Në cilësi të të dëmtuareve, E. M.i deklaroi se dëshiron të parashtrojë kërkesë pasurore-juridike, 

ndërsa e dëmtuara F. K. theksoi se nuk dëshiron kurfarë kompensimi.   
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E dëmtuara-dëshmitarja E. M. në dëshminë e saj për ngjarjen e natës kritike të përshkruar sikur 

edhe në deklarimet gjatë gjykimeve të mëparshme, personin që ia kishte marrë çantën e të 

akuzuarin e e përshkruan si trupmadh me peshë të mesme, me beretkë, tani ka harruar si është dukur 

fytyra e tij, nuk ka pasur ndonjë karakteristikë, sot thotë se nuk mund t’a identifikojë sepse e ka 

fshirë nga mendja, pasi e shiqon të akuzuarin thekson se pjesa e poshtme e fytyrës i përngjanë 

fytyrës së personit që e ka parë natën kritike, sepse ia ka parë vetëm pjesën e nofullës dhe gojës, 

nuk i kujtohet a ia ka parë hundën,se identifikimin e personit e ka bërë pas disa muajve në polici ku 

edhe ia kanë treguar vetëm një person, të cilin e ka identifiku si personin që ia ka grabit qantën, 

meqë e ka pasur ngjarjen më të kfjellët. E njëjta ballafaqohet nga mbrojtësja e të akuzuarit me 

deklarimin e dhënë në polici me datë 29.08.2002, kur dëshmitarja kishte thënë se atë person nuk ka 

mundur me e pa në fytyrë, ndërsa tani në gjykatë thotë se ia kishte parë nofullën, ndërsa në pyetjen 

se, cila është e vërteta, dëshmitarja thotë se e vërteta është ajo që kam thënë atëher.     

 

E dëmtuara-dëshmitarja F. K., në dëshminë e saj për ngjarjen e natës kritike të përshkruar sikur 

edhe në deklarimet gjatë gjykimeve të mëparshme, personin që e ksihte rrëzaur në tokë dhe motrsë 

ia kishte marrë çantën e përshkruan si një peron me kapelë deri në majë të hundës, i gjatë, me gojë 

të vogël, të veshur një trenerkë të zezë me vija të bardha, thotë se flokët nuk iu kanë dallu, se pas 

ngjarjes askush nuk e ka thirrë derisa brenda muajit është ftuar nga policia ku e ka parë personin e 

mbështetur për muri prapa derës, me kapelë të njëjtë në kokë, me trenerkë të njëjtë, farmerka dhe 

puma të njëjta dhe, aty e ka identifikuar si person që e ka sulmuar dhe sot në gjykatë sërish e 

identifikon si perosn të njëjtë sikur atë që e ka identifiku në polici, ndërsa në pytjen e të akuzuarit se 

a ka pasur ai person në polici, dorën e lidhur me fashë, thekson se këtë nuk e ka vërejtur. 

 

I akuzuari L.K., në mbrojtjen e vet mohoi kategorikisht kryerjen e veprës penale në fjalë, duke 

thënë se asnjëherë më parë nuk i ka njohur dy gratë që janë dëgjuar si dëshmitare në gjykatë, 

thekson se natën kritike nuk ka qenë fare në P., ka qenë në shtëpi në M., dorën e ka pasur të lënduar 

dhe të mbështjellë me fashë, nga viti 1995 ka punuar në minierë në S. T., ndërsa pas luftës kishte 

pasur armiqësi me disa persona, me të cilët kanë kaluar edhenë proçese gjyqësore, mundohet të 

tregojë gjykatës ca plagë të fituara nëpër trup, andaj për këtë arsye nuk ka guxuar të lëviz lirshëm, 

në P. nuk ka ardhur, nëse i është dashur të vijë, atëherë ka ardhur i shoqëruar me bashkëshorten e 

vet, ka kryer punë dhe është kthyer për M., por asnjëherë nuk ardhur në orët e mbrëmjes apo të 

natës, qoftë i vetëm apo i shoqëruar. Në vazhdim thekson dyshimin se ky rast i është montuar nga 

një polic nga P., ndërsa vepër tjetër asnjëherë nuk ka kryer. 

 

Sipas vlerësimit të gjykatës, përshkrimi që bëjnë dëshmitarët në gjykatë, për personin i cili kishte 

sulmuar dhe grabitur natën kritike, duke thënë se sulmuesi kishte pasur në kokë një beretkë deri në 

majë të hundës dhe se ia kishin parë vetëm pjesën e gojës dhe të nofullës, nuk paraqet gjetje të 

sigurt të gjykatës, se është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë identiteti i të akuzuarit. Të dyja 

dëshmitaret theksojnë se pas disa muajve në një dhomë në polici, ua kishin tregu një person me 

duar për muri, të cilin e kishin identifiku si personi që ua kishte marrë qantën. Edhe pse të dyja 

dëshmitaret vazhdojnë të potencojnë se grabitësi ka qenë tani i akuzuari L.K., nuk japin arsye 

bindëse meqë nuk ia kanë parë sytë, e as pjesën e sipërme të fytyrës, as kokën e flokët apo ndonjë 

karakteristikë tjetër, ndërsa rasti ka ndodhur natën dhe ka zgjatur aq kohë sa kryesit i është dashur 

për të sulmuar dhe për të kapë çantën nga një femër të cilën e kishte zënë befasishëm gjatë ecjes, 

dhe ashtu befas edhe është larguar.  

 

Andaj, gjykata konstaton se identifikimi i tillë i kryesit të veprës penale është bërë  në kundërshtim 

me kushtet e parapara në dispozitën e nenit 255 të KPPK. Për më tepër telefoni kinse i vjedhur nga 

ai, në vonë është gjetur tek një person tjetër nga G.  kundër të cilit në atë kohë janë zhvilluar 
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hetimet për shkak të dyshimit se ka kryer vepër penale të vjedhjes së automjetit, gjë që gjykata e 

konfirmon sipas raportit policor të datës 29.08.2002 të bashkangjitur në shkresa të lëndës. 

 

Gjykata vlerësoi edhe fjalën përfundimtare të prokurorit dhe mbrojtëses së të akuzuarit,  av.L. B.-

Y., të prezantuar në formë të shkruar, e të cilën e elaboroi gojarisht, duke theksuar se nuk është 

vërtetuar pretendimi i aktakuzës, nuk është mbështetur në fakte përtej dyshimit mirë të bazuar, 

andaj i propozoi gjykatës, që të mbrojturin e saj t’a lirojë nga aktakuza, apo edhe të refuzojë 

aktakuzën për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes penale përkëtë vepër penale. 

 

I akuzuari në fjalën përfundimtare e mbështet mbrojtësen e tij duke përsëritur për shumë herë se 

nuk ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.  

 

Për gjykatën nuk ishte kontestues fakti i parashkrimit absout i ndjekjes penale siç pretendon 

mbrojtja, sepse dënueshmëria për veprën penale të grabitjes nga neni 255 par.1 të KPK është “jo më 

pak se tre vjet” që nënkupton se lartësia e dënimit nuk është përcaktuar e që mund të jetë deri në 

masksimumin e paraparë ligjor. Për gjykatën nuk ishte kontestues as fakti se të dëmtuarat natën 

kritike ishin sulmuar dhe grabitur, meqë rasti ishte raportuar në polici, mirëpo kontestues ishte dhe 

mbetet  fakti i identifikimit të saktë të sulmuesit si i akuzuari L.K.. Mirëpo, bazuar në provat e 

administruara, përkatësisht me asnjërën nga dëshmitë e të dëmtuarave, gjykata nuk arriti të bindet 

se vërtetë i akuzuari L.K. ka qenë personi i cili ka kryer veprën penale sipas akuzës, andaj 

rrjedhimisht, konstatoi se i akuzuari nuk është i fajshëm për veprën penale e cila i vihet në barrë, 

sepse nuk u vërtetua bindshëm identiteti i të njëjtit, për çka edhe e liroi nga akuza, siç precizohet në 

dispozitiv të kësaj aktakuze. Për më tepër, gjykata çdo situatë me dilemë apo paqartësi për 

përkufizimin e veprës penale, do ta interpretojë në favor të personit ndaj të cilit zhvillohet 

procedura penale.  

 

Vendimi mbi lirimin në tërësi nga shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, u mor 

në bazë të nenit 454 par.1 të KPP. 

 

Nga sa u tha më lartë, dhe në bazë të nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPP, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

        

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË,DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA                                                                                                                        

P.nr.598/11, me datë 22.09.2016 

 

 

Sekretarja juridike,                      Kryetarja e trupit gjykues,  

Ardita Azemi                                    Suzana Çerkini 

__________        ___________________ 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi, ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) 

ditësh, nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes  kësaj Gjykate, për 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


