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P.nr.1/2014 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË PODUJEVË, me gjyqtarin e 

vetëm gjykues Minir Hoti dhe me  procesmbajtësen Fatmire Podvorica, në lenden penale ndaj të 

pandehurit F.S.B.  me vendbanim ne P. nё rrugën ” ...” nr.33, për shkak të veprës penale  Vjedhje 

e rëndë nga neni  253 par.3 lidhur me nenin 23 te  KPK-ës duke vendosur sipas aktakuzës së 

Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë, PP.nr.336-2/2012 e datës 06.07.2012, pas mbajtjes së  

shqyrtimit gjyqësor te dt. 15.04.2014, dt. 16.06.2014, dt.27.06.2014, dt.16.12.2014 dhe 

dt.20.05.2016, në të cilin ishin prezent prokurorja e  shtetit Gjejrone Alaj , përfaqësuesi i palës se 

dëmtuar av. Xh.R., i dëmtuari H. J.  , i pandehuri F. B.  si dhe mbrojtësi i tij  av.M. S. më 

dt.23.05.2016, e mori dhe me pas publikisht e shpalli ,ndërsa me dt.06.06.2016 e përpiloje këtë : 

A K T G J Y K I M   

I pandehuri F, B, nga babai S. dhe nëna R. e gjinisë R., i lindur  më  data e lindjes... në P., me 

vendbanim në rrugën ”...” nr...., ka te kryer shkollën e mesme,  i martuar , baba i një fëmije, i 

gjendjes se mesme ekonomike , shqiptar shtetas i Republikës se Kosovës, ka qen ne paraburgim 

prej dt.10.05.2012 gjer me dt.22.11.2012.    

Ne bazë te nenit 364 par 1 pika 1.3 te KPP-së    

LIROHET NGA AKUZA 

SEPSE; nga data e pa vërtetuar në periudhën kohore nga data 05.01.2012 gjer më 10.01.2012 

së bashku me L. H. dhe S. R., M. P. dhe A. B. në P., kanë kryer vjedhjen duke marrë pasurinë e 

lëvizshme të personit tjetër me qëllim të përvetësimit të pasurisë së palujtshme dhe këtë stoli ari 

në vlerë prej 165 mijë euro, në mënyrë që kanë shfrytëzuar momentin e duhur mungesën e të 

dëmtuarit kalimtarëve arritën deri në katin e katërt dhe iu ofruan derës së banesës të dëmtuarit H. 

J. dhe pastaj me mjete të përshtatshme kanë thyer derën e hyrjes kanë hyrë në hapsirë kanë marrë 

stolitë e arit të lartcekura në vlerë prej 165 mijë euro dhe pastaj kanë ikur nga vendi i ngjarjes  .   

-me kёtё kishte për te kryer veprën penale Vjedhje e rëndë nga neni 253 par.3 lidhur me 

nenin 23 te KPK-së. 

Shpenzimet e procedurës penale  bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

Pala e dëmtuar  për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet ne kontest të rregullt 

civil . 
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Prokuroria e Qarkut në Prishtinë me aktakuzën PP.nr.336-2/2012 e datës 06.07.2012 ka 

akuzuar S. S.R. me vendbanim në P. lagja .... E ... nr..., e F.S. B. nga P. rruga ” ...” nr..., pranë 

Gjykatës së Qarkut në Prishtinë për shkak të veprёs penale  Vjedhje e rëndë nga nga neni  253 

par.3 lidhur me nenin 23 te  KPK-së, kurse Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti për 

Krime të Rënda me aktakuzën PP.nr.336/2012 të dt.20.11.2013   ka akuzuar L. R. H. me 

vendbanim në fshatin Sh. komuna e P., pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë Departamenti për 

Krime të Rënda, për shkak të veprёs penale  Vjedhje e rënd nga nga neni  253 par.3 lidhur me 

nenin 23 te  KPK-së. 

Pranë Gjykatës së Qarkut më datën 29.08.2012 për të pandehurit S. R. dhe F. B. është 

konfirmuar aktakuza, si dhe është mbajtur shqyrtimi kryesor më datë 06.11.2012 dhe më datë 

22.11.2012, ku të pandehurit F. B. me aktvendimin P.nr.590/2012 i është ndërprerë masa e 

paraburgimit me arsyetimin se edhe pas qëndrimit prej gjashtë muajve në paraburgim nuk është 

bërë identifikimi i të pandehurve potencial për të cilët dyshohet se kanë kryer veprën penale. 

Ndërsa shqyrtimi kryesor është shtyrë në kohë të pa caktuar.  

Me hyrjen në fuqi të Ligjit mbi Gjykatat e Kosovës nr.03/L-199 kjo vepër penale ka kaluar në 

kompetencë lëndore të Departamentit të Përgjithshëm Divizioni Penal që në bazë të kompetencës 

territoriale të dy lëndët janë përcjellë në Gjykatën Themelore Prishtinë Dega Podujevë. 

Meqenëse në këtë çështje penale janë zbatuar procedura të ndara kundër të pandehurve për 

kryerjen në bashkëveprim të veprës së njëjtë penale konkretisht ndaj të pandehurve S. R., F.  B. 

dhe L. H. për shkak të veprёs penale Vjedhje e rëndë nga neni 253 par.3 lidhur me nenin 23 te 

KPK-së, kjo gjykatë sipas detyrës zyrtare me aktvendimin P.nr.1/2014 të datës 20.03.2014 ka 

bërë bashkimin e procedures për lëndët P.nr.1/2014 dhe P.nr.2/2014 nën numrin P.nr.1/2014.  

Gjykata ka mbajtur shqyrtimin gjyqësorë më datat 15.04.2014, dt. 16.06.2014, dt.27.06.2014, 

dt.16.12.2014 ku janë dëgjuar dëshmitarët H. J., B. M., B.H. e B. B., ndërsa lidhur me fajësinë 

janë deklaruar edhe tre të pandehurit si dhe kanë paraqitur fjalën hyrëse.  Pas seancës së 

dt.16.12.2014 gjykata nuk ka arritur të vazhdoj me shqyrtimin gjyqësorë për shkak të mungesës 

së palëve në procedurë, gjykata disa herë ka shtyrë shqyrtimin gjyqësorë dhe ka ndërmarrë 

veprimet për sigurimin e tyre në procedure derisa ka siguruar informata zyrtare nga Policia e 

Kosovës për të pandehurit S. R. dhe L. H. të cilët ishin të pa arritshëm për gjykatën ngase 

ndodhen jashtë Kosovës. 

Në shqyrtimin gjyqësorë të datës 20.05.2016 prokurori i shtetit Gjejrone Alaj e cila ka 

përfaqësuar akuzën i ka propozuar gjykatës që të bëjë veçimin e procedurës penale ndaj të 

pandehurve S. R. e L.H. dhe vazhdimin e procedurës për të pandehurin F. B., në funksion të 

zbatimit të procedures pa zvarritje. 

Me veçimin e procedurës ndaj ndaj të pandehurve S. R. e L. H. dhe vazhdimin e procedurës për 

të pandehurin F. B. nuk janë pajtuar i dëmtuari H. J. dhe përfaqsuesi i tij avokat Xh. R. të cilët i 

kanë propozuar gjykatës që shqyrtimi gjyqësorë të shtyhet sepse me veqimin e procedures nuk 

do të arrihej efekti i kësaj procedure. 



 

 

 

3 

 Veqimin e procedures nuk e kanë kundërshtuar i pandehuri F. B. dhe mbrojtësi i tij avokat M. S. 

të cilët i kanë propozuar gjykatës që të aprovohet propozimi i prokurorit të shtetit për veqimin e 

procedures. 

Gjykata për shkak të efikasitetit të procedures penale ka aprovuar propozimin e prokurorit të 

shtetit për veqimin e procedures penale penale ndaj të pandehurve S. R. e L.H. dhe vazhdimin e 

procedurës për të pandehurin F. B., me të cilin vendim të gjykatës nuk janë pajtuar i dëmtuari H. 

J. dhe përfaqsuesi i tij avokat Xh. R. të cilët në shenjë pakënaqësie u larguan nga shqyrtimi 

gjyqësorë. 

Gjykata ka vazhduar me shqyrtimin gjyqësorë për të dëgjuar dëshmitarin A. V. i propozuar nga 

prokuroria. 

Në shqyrtimin gjyqësor të datës 20.05.2016 në gjykatë këtё aktakuzë e përfaqësoj prokurori i 

shtetit Gjejrone Alaj, e cila ne fjalën e saj përfundimtare mbeti në tërësi pranë aktakuzës së 

ushtruar ndaj të akuzuarit F.B. dhe i propozoi gjykatës që ta shpallë fajtorë dhe ta dënoj në bazë 

të ligjit si dhe ta obligoj në pagesën e shpenzimeve të procedurës penale.  

Mbrojtësi i te pandehurit F. B. av. M. S., ne fjalën e tij përfundimtarë deklaroj; Duke i shfletuar 

shënimet e mia në këtë rast penal hasa në një shprehje prezente në lëmin e drejtësisë dhe atë e 

përdorim edhe në jetën tone të përditshme ku thuhet “Më jep fakte – të ndaj drejtësi”. Kjo thënje 

tani është sanksionuar edhe me dispozitat e Kodit të Procedurës Penale ku në mënyrë të qartë 

është përcaktuar detyrimi i prokurorisë që gjykatës ti ofroj prova që mbështesin dyshimin e mirë 

bazuar se personi ndaj të cilit është duke u zhvilluar procedura penale e ka kryer veprën penale të 

pretenduar. Provat duhet të jenë bindëse të kjarta dhe logjike, e që vërtetojnë fakte dhe rrethana 

konkrete se personi është kryes i veprës penale, në rastin konkret them se prokuroria nuk e ka 

përmbushur këtë detyrim ligjorë për faktin se me asnjërën prej provave të administruara nuk 

është vërtetuar se i mbrojturi im F. B. e ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar pa të 

drejtë për një vepër penale që nuk ka qenë në natyrën e tij si person e aq më pak e familjes së tij. 

Andaj F. dhe familja e tij mbi vete kanë pasur një barrë shumë të rëndë prej vitit 2012, në këtë 

çështje penale u administruan provat u dëgjuan një numër i madh i dëshmitarëve, ashtu siq u 

konstatua në procesverbal i mbrojturi im në të gjitha fazat e procedurës ka mohuar kategorikisht 

se është kryesi i kësaj vepre penale. Mbrojtja e tij nuk është vën në pyetje asnjëher prej provave 

të administruara, i dëmtuari në këtë rast asnjëher nuk ka thënë se e ka parë të mbrojturin tim se 

ka frekuentuar e aq më pak se e ka parë duke e thyer objketin, apo ta ketë marrë arin që 

pretendohet se është vjedhur, pa ju referuar në tërësi deklaratës së tij , unë po e citoj vetëm një 

pjesë të deklaratës së të dëmtuarit të dhënë në shqyrtimin gjyqësor më datë 06.11.2012, ku thotë 

“ Unë kam pasur rast me i parë inqizimet që kanë bërë inqizimin e terenit dhe të njëjtat inqizime 

mi ka treguar R. B. që është inspektor në Podujevë në sekretariatin e punëve të brendshme edhe 

shiheshin fytyrat dhe unë atij i kam deklaruar se nuk po i njoh askënd nga këta persona, dhe tani 

po i them gjykatës se nuk i njoh kush janë ata persona”. Mendoj se nuk ka nevojë për ndonjë 

koment më tepër për të konkluduar se nga dëshmia e të dëmtuarit nuk është vërtetuar se F. B. e 

ka kryer veprën penale të pretenduar. I njëjti konstatim vlenë edhe sa i përketë dëshmisë së  tij të 
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dhënë në shqyrtimin gjyqësor para kësaj gjykate ku është evidentuar në procesverbal. 

Dëshmitarët tjerë B. M., B. H., A. V. dhe B. B., që janë dëgjuar në këtë gjykatë nuk kanë 

deklaruar në asnjë rrethanë se i mbrojturi im ka qenë i implikuar në kryerjen e kësaj vepre 

penale. Kjo nuk është vërtetuar as me provat materiale që janë administruar në këtë rast penal, 

duke përfunduar sa i përketë provave është e pa shmangshme që mos ti referohemi asaj që është 

konstatuar në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësorë të datës 22.11.2012 në faqen 11, pasusi i 4 

ku edhe vet prokurori i qështjesi cili është edhe autori i akuzës, dyshimin për kryerjen e kësaj 

vepre penale e ka orientuar krejtësisht në persona tjerë, e jo në të mbrojturin tim, për këto arsye 

gjykatës i propozoi që të mbrojturin tim në mungesë të provave ta liroj nga aktakuza.  

  I pandehuri F. B. ne fjalën përfundimtare fillimisht e përkrahi fjalën përfundimtare te dhënë 

nga  mbrojtësi i tij dhe me tej shton se e ndiej vehten plotësisht të pafajshëm lidhur me këtë 

akuzë, ngase nuk kam pasur asgjë me këtë rast dhe nuk e di pse më kanë akuzuar. 

Gjykata në procedurën e nxjerrjes se provave nё kёtё çështje penale dëgjoi ne cilësinë e 

dëshmitareve: të dëmtuarin H. J. ,B. M. ,B. H., B. B. dhe A. V., si dhe i administroi provat tjera 

materiale si ishte : Fotodokumentacioni i krimteknikës nga policia e Kosovës, Raporti i 

Forenzikës mbi gjurmët e gishtrinjëve, Transkriptet mbi dëgjimet nga bisedat telefonike, 

Fotokopja e procesverbalit të shërbimit doganor, Fotokopja e Aktvendimit nga Shërbimi 

Doganor, Dy CD që janë në lëndë që kanë bërë inqizimin e objektit para zyres së IPKO-s , 

deklaratat e të pandehurit  gjithashtu e lexoj edhe  verifikimin e dosjes kriminale pёr te 

pandehurin F. B..  

I dëmtuari H. J. i dëgjuar në cilësinë e dëhmitarit në shqyrtimin gjyqësorë të datës 27.06.2014 

deklaroi se më datën 05.01.2012 prej orës 10:00 deri në ora 11:00 i kam thënë vëllaut tim H. që 

të dërgoj mallin në katin e epërm të ndërtesës ku është një vend më i sigurt për ta siguruar mallin 

sepse në atë kohë ishin festat e vitit të ri dhe nuk kishte punë. Vëllau im H. e ka marrë arin dhe 

ka dërguar në këtë dhomë e cila gjindet në katin e epërm të ndërtesës të ndërtesës sonë e cila e ka 

derën e blinduar dhe ka qenë më e sigurt, dikund pas gjysëm ore 40 minuta përafërsisht përsëri i 

kam thënë H. që të shkoj për të marr diqka prej arit për të sjellë në lokal, H. ka shkuar i ka pru 

diqka prej mallit përsëri po të njëjtën ditë pas një gjysëm ore edhe unë kam shkuar lart, deri te 

zyret e L.-së, që gjenden në atë objekt. Kam shiquar lart nuk ka pasur asgjë krejt ka qenë në 

rregull. Dikund rreth orës 13:00 i kam thënë që të shkoj edhe njëher lart H., ndërkohë e kam 

thirrë në telefon që të kthehet, është kthyer dhe gjithqka ka qenë në rregull. Objekti është pronë e 

dy pronarve e E. Sh. dhe i imi i cili ndahet në mes të korridorit, pjesa e majtë është e imja e 

djathta është e E. Sh., dyqani im gjendet pran rrugës në katin përdhesë ku ushtroj veprimtarinë e 

artarit, pas lokalit tim ka qenë butiku me pronar J. G., pasandej ka qenë Mobi shop”L.” me 

pronar F. B., gjysëm kati më lart ku ajo pjesë është katër katëshe, ka qenë e zbrasur dhe mbi 

dyqanin tim ka qenë e zbrazur më lart vinë zyret e L.-së, gjysëmkati më poshtë është përfaqsia e 

I.-s, ndërsa një kat më lart ka qenë depoja-dhoma ku ka qenë i vendosur ari, që nga zyret e I.-s 

deri te kjo dhomë është një distancë prej 3-4 metra, edhe mund të shihet me sy dera e asaj dhome 

dhe shkallët. Dhoma ku ka qenë i vendosur ari ka qenë e mbyllur ndërsa vëllau im H. e ka parë i 

pari derën e kësaj dhome të dëmtuar dhe pas kësaj ka ardhur dhe më ka lajmëruar kjo ka ndodhur 
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më datën 10.01.2012, për këtë e kam njoftuar ploicin R. B. me telefon, ndërsa zyret e I.-s ruhen 

24 orë pa ndërprerë dhe janë në vëzhgim të kamerave. Sa i përket furnizimit me mall zakonisht 

furnizohem nga Turqia dhe blej ari të vjetër nga qytetarët. Sa i përket inqizimit të kamerave të 

cilat janë dy CD thotë se e kam parë inqizimin e kamerave të asaj dite, mirëpo nuk kam mundur 

ti identifikoj se janë këta persona. Prej datës 05.01.2012 rreth orë 13 e deri më 10.01.2012 nuk 

kemi shkuar tek kjo dhomë ku është ari, çelsat e kësaj dere i kemi pasur vetëm unë dhe vëllau im 

H., policia më ka njoftuar që të shikoj disa bizhuteri se mos janë të miat mirëpo ai mall që  mu ka 

prezantuar nuk ka qenë ari dhe nuk ka qenë i imi, ndërsa për të shkuar tek dhoma ku ka qenë ari 

nuk ka mundësi për të kaluar dikush pa e parë sigurimi që ka qenë aty për shkak të afërsisë së 

lokaleve dhe hapsirës së dukshme. Sa i përketë deklaratës që kam dhënë në polici më datën 

10.01.2012 se  tek dhoma ku ka qenë ari gjithqka ka qenë në rregull me 06.01.2012 , saktë është 

ajo që po deklaroj sot para gjykatës se prej 05.01.2012 e deri më 10.01.2012 askush nga ne nuk 

ka shkuar tek dhoma lart. CD me inqizimet e marra nga kamerat i ka marr polici R. B. dhe nuk 

mi ka kthyer asnjëher.Ndërsa personat të cilët i kam parë në inqizim duke zbritur shkallëve nuk 

kam mundur ti identifikoj aty kam identifikuar vetëm rojet e sigurimit të objektit B. B. dhe A. V.. 

Dëshmitari B. M.  ne dëshminë e tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësorë deklaroj se në kohën kur 

ka ndodhur vjedhja  ka qenë puntorë i I.-së dhe ka qenë përgjegjës për kontraktues të I.-s, zyrat e 

së cilës gjenden në objektin ku ka ndodhë vjedhja ,me dt.05.01.2012 ka qenё ne orarin e  punës 

prej 08:30 deri në ora 16:30, ndërsa nuk e dij se kush ka qenë roje i objektit më datat 5 dhe 6 

janar 2012, më datën 05.01.2012 nuk kam dëgjuar ndonjë zhurmë në vendin  ku punoj dhe se nga 

vendi i punës ku punoj nuk duket vendi ku është kryer vjedhja , sa i përket objektit e kam ditur se 

gjysma e objektit është e H. J. dhe kam pasur njohuri se janë vendosur kamerat të cilat kanë qenë 

të vendosura një në koridor dhe nga një në dy zyret, ne nuk kemi pasur qasje në inqizimin e 

kamerave ngase këto inqizime drejpërdrejt shkojnë në Kompaninë I. në P., ndërsa nuk kam pasur 

njohuri se në katin e tretë H. J. ka një depo për ruajtjen e arit.  

 Dëshmitari B. H. ne dëshminë e tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësorë deklaroj se në I. kam 

qenë i punësuar prej janarit 2007 si punetorë teknik në mirëmbajtjen e rrjetit, më datën 

05.01.2012 kam qenë në orarin e punës dhe zakonisht prej orës 13:00 e kemi kohën e pauzës prej 

një ore, F. B. e njoh sepse e kemi pasur në hymje të objektit dhe e njoh vetëm si kojshi dhe nuk 

më lidhë asgjë me të, ndërsa nuk e kam parë duke lëvizur poshtë e lartë në objekt, prej vendit ku 

unë punoj nuk mund të shihet dera e objektit e cila është thyer edhe pse distanca është 3-5 metra 

por është një kat më lart dhe po të kishte ndonjë zhurmë të madhe ka pasur mundësi të dëgjohej, 

gjatë kohës sa unë kam punuar në zyre po flas me përgjegjësi të plotë unë nuk kam dëgjuar asnjë 

zhurëm, edhe pse po të kishte pasur zhurmë të madhe është dashur të dëgjohet. Në objektin ku 

punoj janë të vendosura katër kamera e njëra prej tyre është e vendosur në koridor që shihen 

vetëm shkallët që të dërgojnë në atë vend, ndërsa në çdo kohë objekti është i siguruar nga rojat,  

gjatë punës sime nga viti 2007 nuk i kam parë të pandehurit që janë ngjitur lart shkallëve . 

 Dëshmitari B. B. ne dëshminë e tij të dhënë në këtë gjykatë deklaroj se ka qenë puntorë i 

sigurimit për I. në P. dhe se më datën 05.01.2012 ka qenë në vendin e tij të punës atë ditë kam 

qenë vetëm unë në sigurim të objektit, gjatë orarit të punës personat që ju kanë drejtuar I.-s i 
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kemi pyetur se çfar mund të ju ndihmoj ndërsa për të tjerët nuk mund ti legjitimojmë, ngase 

sigurimi ka qenë përgjegjës vetëm për sigurimin e tri zyreve të I.-s, nga vendi im i punës ku kam 

punuar deri te dera e objektit që është thyer është një distancë prej pesë metra por dera nuk është 

dukur nga aty , e po të kishte zhurmë aty do të dëgjohej e unë nuk kam dëgjuar zhurmë, F. B. e 

kam njohur ngase e ka pasur lokalin afër nesh ndërsa më datën 05.01.2012 personat që janë në 

sallë nuk i kam vërejtur të jenë ngjitur lart shkallëve mirëpo mund të them se vëllau i H., H. ka 

bërë lëvizje të shpeshta atyre shkallëve sepse objekti është i tij, ndërsa nuk më kujtohet se me 

kënd kam biseduar tek shkallët e objektit më datën 05.01.2012. 

   Dëshmitari A. V. gjate dëshmisë se tij ne shqyrtim gjyqësor deklaroj se në atë kohë ka 

punuar puntor sigurimi në “K. S.” për sigurimin e zyreve të I.-s në P. në rrugën “...” se detyrat e 

mija gjatë orarit të punës kanë qenë sigurimi i tri zyreve të I.-s gjatë 12 orëve sa ka zgjatë 

ndrrimi. Në atë pikë kemi punuar katër puntorë dhe se gjatë orarit tim të punës nuk kam vërejtur 

ndonjë parregullsi sepse nuk ka pasur kurrfar rasti, për vjedhjen që ka ndodhë kam dëgjuar më 

datën 10.01.2012 kur janë ardhë policia, më datën 05.01.2012 nuk kam punuar, me datën 

06.01.2012 kam qenë ditën, me datë 7 kam qenë natën më datë 8 dhe 9 i lirë ndërsa më datën 

10.01.2012 kam qenë ditën.  Unë gjatë punës sime nuk kam parë asgjë të dyshimt nuk kam 

dëgjuar asgjë jasht normales. Për sa ka qenë i hapur një kafiq në atë objekt në ora 24 janë mbyllë 

dyert e objektit tërsisht dhe përpos rojtarit të kafiqit askush nuk ka mundur të ketë qasje në atë 

objekt, mirëpo pasi është ndërruar pronari i kafiqit atë kafiq e ka marrë pronari i objektit djemt e 

E. Sh. që është edhe objekti i tyre dhe e kanë banesën për banim lart atëher kanë qarkulluar në 

çdo kohë dhe ne nuk na ka interesuar kush po hyn dhe kush po del nëpër ato shkallë se nuk kemi 

pasur kompetencë për me i ndalë me shkuar në shtëpinë e tyre. Nga vendi i punës ku kam punuar 

deri te dera e thyer është një distancë afër 6-7 metra dhe po të kishte zhurmë do të dëgjohej, 

mirëpo gjatë orarit tim të punës nuk kam dëgjuar kurrfar zhurme. Personi që gjendet në sallë e 

kam njohur vetëm si shitës që ka pasur lokalin në objektin tonë ku ka shitur telefona , mirëpo 

asnjëher nuk e kam parë të jetë ngjitur shkallëve lartë në objekt ku ka ndodhë vjedhja apo thyerja 

e derës së blinduar , ndërsa personi që ka shkuar më së shumti lartë është H. J. vëllau i H. J. që 

punojnë së bashku me H. te shitorja e arit. Edhe po të ishte polici profesionalist roje te dera në 

koridor e ka pasur të vështirëse se sa herë ka shkuar lartë dhe poshtë shkallëve, si dhe mbetem 

pranë deklaratave të dhëna më heret në këtë procedurë. 

 Gjykata ka bërë shikimin e dy/CD/ që gjenden në lëndë, të cilat CD i kanë poseduar edhe 

policia, i dëmtuari dhe prokurori i shtetit, në të cilat ёshtё e gjiruar pjesa e koridorit para zyreve 

të I.-s dhe një pjesë e shkallëve që dërgojnë lartë në objekt, ndërsa nuk ka pamje te objekti ku 

është thyer dera e blinduar për shkak të pozitës së kamerës. Ashtu si policia dhe si ka deklaruar i 

dëmtuari gjykata nuk ka arritur të bëjë identifikimin e personave që dyshohet se kanë kryer 

vjedhjen, gjatë shikimit të këtyre dy CD-ve, gjykata ka arritë të identifikoj puntorët e  sigurimit 

B. B. e A. V., puntorin e I.-s B. M. dhe vëllaun e të dëmtuarit H. J.. 

Gjykata ka lexuar edhe transkriptet mbi bisedat telefonike të akuzuarit F. B. që gjinden në 

shkresat e lëndës dhe nuk ka mundë të gjejë se i akuzuari të ketë biseduar lidhur me kryerjen e 

veprës penale më datë 05.01.2012. 
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Sipas raportit të Njësisë së Teknikës Kriminalistike Sektori i AFIS-it i Policisë së Kosovës nr. i 

evidencës së Afisit 2012-008 data e ekzaminimit 12.09.2012 pas analizës gjurmët e fiksuara me 

A1, A2,A3,A4,A5 dhe A6 të marrura në vendin e ngjarjes në rastin Vjedhje e rëndë më datë 

10.01.2012,  nuk janë të përshtatshme për punë të mëtutjeshme. 

Nga fotokopja mbi deklarimin e sasisë së mallit në Shërbimin Doganor të UNMIK-ut Prishtinë 

me numër të protokollit 166 e dt.31.01.2007 ku i dëmtuari H. J. pronar i DPZ F. në P. ka 

deklaruar se në atë kohë ka poseduar në stok sasinë e arit prej 3.718.69 gr. Ku siq ka deklaruar 

nuk posedon dokumentacion të nevojshëm për këtë mall sepse këtë zeje e ka ushtruar me vite të 

tëra e për shkak të luftës i ka humbur dokumenti. 

Nga fotokopja e Aktvendimit të Shërbimit Doganor të UNMIK-ut Departamenti i Përmbushjes 

Sektori i Auditimit 04.3.2 nr.166/44 dt. 01.03.2007 Prishtinë RF CS 0004, me të cilin Obligohet 

subjekti DPZ “F.” me seli në P. të paguaj detyrimet doganore për mallin metale të çmuara me 

ngjyrë, stoli të ndryshme prej arit apo argjendit në sasi  prej 5036.94 gr. Ari të vet deklaruar pa 

mbulesë dokumentacioni dhe pa dëshmi mbi përmbushjen e detyrimeve doganore. Obliguesi 

DPZ F. me seli në P. detyrohet të paguajë shumën prej 9.343.50 euro në afat prej 10 ditësh. Po 

sipas këtij aktvendimi shihet se subjekti në procedurë ka zhvilluar aktivitetin e tij afarist në 

kundërshtim me dispozitat, jo vetëm të Kodit Doganor, por edhe të Ligjit mbi tregtinë e 

brendshme  (Rregullorja nr.2004/43), Ligji mbi Zejtarinë (Rregullorja nr.2005/37), si dhe në 

kundërshtim me dispozitat e Ligjit mbi produktet e çmueshme metalike (Rregullorja 2004/33), 

mbi obligimin e mbajtjes së evidencave dhe mbulesën dokumentare mbi prejardhjen e mallit . 

Nga fotodokumentacioni në shkresat e lëndës, gjykata nuk ka mundur të bëjë identifikimin e të 

akuzuarit F. B. . 

Nga raporti i shkrimores penale të Gjykatës Themelore në Prishtinë Dega në Podujevë shihet se 

ndaj F. B. nuk zhvillohet procedurë tjetër penale dhe nuk është i evdidentuar si kryes i ndonjë 

vepre tjetër penale përveq kësaj që është në procedurë. 

I pandehuri F. B. mbrojtjen e tij pas konsultimit me mbrojtësin e tij e ka shfrytëzuar të drejtën 

për tu mbrojtur në heshtje duke mbetur pran asaj që ka thënë në deklaratat e dhëna në polici, 

prokurori dhe në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur ne Gjykatën e Qarkut në Prishtinë.  

Gjykata ne vështrim te nenit 361 par.1 dhe 2 te KPP-ës aktgjykimin e bazoj vetëm ne faktet 

dhe ne provat e proceduara ne shqyrtim gjyqësore, te cilat prova i vlerësoi me ndërgjegje një nga 

një dhe ne lidhje me provat e tjera dhe ne baze te vlerësimit te tille, erdhi ne përfundim për 

pafajësinë e të akuzuarit për veprën penale për te cilën akuzohet . 

Gjykata me rastin e vlerësimit te përgjegjësisë penale për te akuzuarin pasi beri vlerësimin e te 

gjitha provave gjeti se nuk ka prova te mjaftueshme për te vërtetuar se i akuzuari e ka kryer 

veprën penale për te cilën akuzohet ngase me asnjë provë të vetme nuk u vërtetua fakti se i njëjti 

është kryes i kësaj vepre penale ngase dëshmitaret te cilët janë dëgjuar gjatë shqyrtimit gjyqësor 

vetëm e shpjeguan procedurën e punës së tyre, ndërsa nuk dhanë asnjë element të rëndësishëm në 
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drejtim të zbulimit të kryerësve te kësaj vepre penale, po ashtu edhe nga administrimi i provave 

tjera materiale nuk u vërtetua se i pandehuri është kryes i kësaj vepre penale ngase ne video-

incizimin CD, shihen dy persona të cilët janë futur brenda ne objektin ku dyshohet se ka ndodhë 

vjedhja të cilët duke zbritur nga shkallët njëri prej tyre mbanë diçka në dorë, por të njëjtëve nuk 

iu ёshtё parë fytyra mirë për shkak të pozitës së kamerës dhe reflektimit nga xhamat dhe drita, 

nga kjo gjykata nuk mundi qe te konstatojë se njëri nga ata persona ishte i pandehuri F.B., ashtu 

siq nuk kanë mundur ta konstatojnë policia, prokuroria dhe i dëmtuari pas shikimit të inqizimeve 

, andaj duke u bazuar ne te gjitha këto prova te cekura me lartë e të cilat janë shqyrtuar gjatë 

shqyrtimit gjyqësorë nuk ёshtё provuar se i akuzuari e ka  kryer veprën penale për te cilën 

akuzohet, andaj gjykata vendosi me aktgjykim lirues.  

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata e mori ne bazë te nenit  454 par.1 të 

KPP-ës. 

Vendimin për udhëzimin e palës se dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike  ne 

kontest civil gjykata e mori ne bazë te nenit 463 par.3 të KPP-ës. 

Nga si u tha me lartë u vendos si ne diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË-DEGA NË PODUJEVË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr. 1/2014, dt.06.06.2016 

 

Procesmbajtësja                                        Gjyqtari i vetëm gjykues 

Fatmire Podvorica                                                  Minir Hoti 

 

         

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa ne afati prej 

15 ditësh nga dita e pranimit ,përmes kësaj gjykate për gjykatën e Apelit ne Prishtinë. 


