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GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

DIVIZIONI PENAL, sipas gjyqtares së vetme gjykuese Lumnije Krasniqi, me bashkëpunëtoren 

profesionale Dafina Ymeri, në lëndën penale kundër të pandehurit B. C.nga P.,  për shkak të 

veprës penale Vjedhje  nga neni 325 par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.2259/2016 të 

dt.24.02.2017, në seancën publike të shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 21.01.2021, në 

prezencën e Prokurores së Shtetit Elza Bajrami, dhe të pandehurit, të njëjtën ditë mori dhe 

publikisht shpalli aktgjykimin, ndërsa më datë 26.01.2021 përpiloi, këtë: 

 

 

 A K T GJ Y K I M  

 

 

I pandehuri: B. C. i biri i S. dhe F., i lindur me data e lindjes..., në fshatin M. Komuna e P. me 

vendbanim në fshatin H. banesat e veteranëve, rr.’’....’’, Hy....., nr...., i papunë, merr pensionin e 

veteranëve, i martuar, baba i katër fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, me nr. personal 1011352304.  

 

Ne bazë te nenit 364 par.1, nën par.1.3 KPPRK-ës  

 

LIROHET  NGA AKUZA 

 

Sepse:   

Më 15.03.2015, rreth orës 00:43, në rr.’’Ali Pashë Gusia’’, në Prishtinë, me qëllim që vetes apo 

personit tjetër t’i sjell dobi pasurore të kundërligjshme, në shtëpinë e të dëmtuarit Sh. Q., ka marr 

telefonin e tipit Nokia, ngjyrë e bardhë, me kartel me numër ..., dhe me kredi prej 6 euro, ndërsa 

me datë 21.03.2015 6 euro i ka transferuar në numrin e tij të telefonit ..., prej numrit të tel ..., me 

ç’ rast të njëjtit i ka shkaktuar dëm material në vlerë të konsiderueshme, 

- me çka  kishte për të kryer veprën penale Vjedhje  nga neni 325 par.1 të KPRK-së, 

 

Sepse gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është provuar se ka kryer këtë vepër penale. 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


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

 

Përfaqësuesi ligjor i të dëmtuarit Sh. Q., rr.....’’, P., për realizimin e kërkesës pasurore juridike, 

udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

A r s y e t im 
 

Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzën 

PP.II.nr.2259/2016, të dt.24.02.2017, ka akuzuar të pandehurin B. C. nga P., për shkak të veprës 

penale Vjedhje  nga neni 325 par.1 të KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata me datë 21.01.2021 ka mbajtur seancën e shqyrtimit 

gjyqësor, të hapur për publikun, ku kanë prezantuar Prokurorja e Shtetit Elza Bajrami, dhe i 

pandehuri, ndërsa për të dëmtuarin Sh. Q. Gjykatën e kanë njoftuar Stacioni Policor Veriu në 

Prishtinë se i njëjti ka vdekur para një viti. Gjykata ka aprovuar propozimin e Prokurores së 

Shetit që të lexohet deklarata e të dëmtuarit e dhënë në Polici me dt.04.04.2015, me të cilin është 

pajtuar edhe i pandehuri, dhe ka lexuar deklaratën e të njëjtit. 

 

Në fjalën përfundimtare Prokurorja e Shtetit Elza Bajrami ka  deklaruar se pas administrimit të 

provave është vërtetuar se i pandehuri ka kryer veprën penale e cila i ngarkohet, dhe i ka propozuar 

gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënojë sipas ligjit. 

 

I pandehuri B. C. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nuk e ndin veten fajtor për veprën penale 

për të cilën akuzohet, prandaj ka kërkuar nga Gjykata që ta liroj nga akuza. 

 

Gjykata pas administrimit të provave në seancën e shqyrtimit gjyqësor, të njëjtat i vlerësoi me 

vëmendje një nga një dhe në lidhmëri me njëra tjetrën në kuptim të nenit 361 të KPPRK-së dhe si 

rezultat i vlerësimit të tyre, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se në veprimet e të akuzuarit B. C. 

të përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës, me provat e administruara, nuk u vërtetua se i akuzuari 

B. C. e ka kryer veprën penale për cilën akuzohet. 

 

Gjykata për ta vërtetuar këtë gjendje faktike ka administruar provat si: deklaratën e të dëmtuarit-

dëshmitarit Sh. Q. të dhënë në polici e dt.04.04.2015 dhe Raportin ligjor të PTK-Vala, të 

dt.05.05.2015. 

 

Meqenëse i dëmtuari Sh. Q. nuk është në jetë, është lexuar deklarata e tij e dhënë në Polici me datë 

04.04.2015, ku ka deklaruar se me datë 15.03.2015 i është vjedhur telefoni i tij Nokia në vlerë prej 

100 Euro, të cilin e ka lënë në tavolinën e kuzhinës dhe ka shkuar në Gjermani, dhe se për herë të 

fundit në shtëpi kanë qenë edhe fëmijët e qiraxhiut të tij M. dhe E., fëmijët e  tani të pandehurit, 

dhe kur është kthyer nga Gjermania me dt.28.03.2015, nuk e ka gjetur telefonin, ku ka dyshuar se 

fëmijët e qiraxhiut të tij mund t’ia kenë marr telefonin, në të cilin i ka pasur edhe 6 euro mbushje.  

 

Nga Raportin ligjor të PTK-Vala, të dt.05.05.2015, është vërtetuar se më 21.03.2015 nga telefoni 

me kartel numër ..., pronë e të dëmtuarit Sh. Q., janë transferuar 6 Euro mbushje në numrin e 

telefonit ..., pronë e të pandehurit B. C.  

 



I pandehuri B. C. në mbrojtjen e tij në tërësi e ka mohuar se e ka kryer veprën penale, i njëjti ka 

deklaruar se ditën kritike nuk ka qenë në shtëpi por ka qenë në fshatin M. ku ka pasur rast vdekje, i 

kishte vdekur babai, si dhe në shtëpi kanë qenë dy vajzat e tij dhe djali, M. në atë kohë 13 vjeç dhe 

E. në atë kohë 12 vjeçe, si dhe djali E. në atë kohë 10 vjeç, dhe se atë ditë iu ka thënë fëmijëve të 

tij që t’ia dërgojnë një mbushje në telefon, dhe fëmijët e tij ia kanë dërguar 6 Euro mbushje. Ka 

sqaruar se shpesh ka marrë mbushje nga një shitore dhe nuk e ka ditur se nga cili telefon i janë 

dërguar mbushjet. I njëjti ka deklaruar se për vete garanton se nuk e ka marr telefonin, por të 

njëjtën nuk ka mundur ta thotë për fëmijët e tij, sepse edhe djali i djalit të të dëmtuarit e ka pasur 

qelbësin dhe fëmijët kanë luajtur bashkë, dhe se nuk e din kush ia ka marr telefonin të dëmtuarit 

Q., i cili asnjëherë nuk e ka kontaktuar për këtë çështje, dhe për këtë rast është njoftuar vetëm në 

Polici. 

 

Nuk është kontestuese se më 21.03.2015 nga telefoni me kartel numër ..., pronë e të dëmtuarit Sh. 

Q., janë transferuar 6 Euro mbushje në numrin e telefonit ..., pronë e të pandehurit B. C., këtë nuk 

e ka mohuar as i pandehuri, i cili ka pohuar se ka pranuar 6 Euro mbushje të cilat ia kanë dërguar 

fëmijët e tij, pasi që i njëjti uak kishte kërkuar. 

 

Gjykata pas vlerësimit të të gjitha provave, një nga një, dhe në lidhmëri me njëra tjetrën kësaj 

mbrojtje ia fali besimin pasi që e njëjta ishte e arsyeshme dhe bindëse për gjykatën, pasi që kjo 

mbrojtje ishte në harmoni edhe me deklaratën e të dëmtuarit Sh. Q. e dhënë në Polici me datë 

04.04.2015, kjo për faktin se vet i dëmtuari nuk e ka akuzuar personalisht të pandehurin B. C., 

qiraxhiun e tij, por i njëjti ka deklaruar se ditën kritike telefonin e tipit Nokia me 6 euro mbushje e 

kishte lënë në tavolinën e kuzhinës dhe kishte shkuar në Gjermani, dhe se për herë të fundit në 

shtëpi kanë qenë edhe fëmijët e qiraxhiut të tij, M. dhe E., fëmijët e  tani të pandehurit, dhe kur 

është kthyer nga Gjermania me dt.28.03.2015, nuk e ka gjetur telefonin, dhe ka dyshuar se fëmijët 

e tij M. dhe E., kanë mundur t’ia marrin telefonin. Këtë fakt nuk e ka mohuar as vet i pandehuri, i 

cili në mbrojtjen e tij, i deklaroi se ditë kritike nuk ka qenë në shtëpi, ku ka banuar me qira në 

shtëpinë e të dëmtuarit Sh., ka qenë në fshatin M., ka pasur rast vdekje, por aty kanë qenë tre 

fëmijët e tij, dy vajzat e tij dhe djali, M. në atë kohë 13 vjeç dhe E. në atë kohë 12 vjeçe, si dhe 

djali E. në ët kohë 10 vjeç, duke shtuar se për vete garanton se nuk e ka marrë telefonin, por këtë 

nuk mund ta thot edhe për fëmijët e tij.  

 

Andaj, Gjykata ia fali besimin deklaratë së të dëmtuarit dhe mbrojtjes së të pandehurit, për arsye se 

i dëmtuari askund nuk e ka përmendur se i pandehuri B. C. ia ka vjedhur telefonin, por i njëjti ka 

dyshuar tek fëmijët e tij, të cilat ishin në harmoni me njëra tjetrën 

 

Nga të gjitha të cekurat më lartë, Gjykata edhe pse analizoi dhe vlerësoi të gjitha provat e 

administruara nuk gjeti se i pandehuri B. C. nuk e ka kryer veprën penale Vjedhje  nga neni 325 

par.1 të KPRK-së, e cilai i vhet në barrë sipas aktakuzës. 

 

Andaj, në mungesë të provave e konform nenit 364 par.1, nën par.1.3 të KPRK-së, të pandehurin e 

liroi nga akuza. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 454 par. 1 të KPPK-ës. 

 



Vendimin për kërkesën pasurore juridike gjykata e ka marrë në bazë të nenit 463 par. 2 të KPPK-

së. 

 

 Nga çka ku tha me larte u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NËPRISHTINË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, DIVIZIONI PENAL 

P.nr.958/2017 dt.26.01.2021 

 

Bashkëpunëtorja profesionale,                                                                   Gjyqtarja, 

           Dafina Ymeri                                                                    Lumnije Krasniqi 

__________________                          ________________ 

 

 

 

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

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 
 


