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          PA1.nr.1133/2019 

 NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Përgjithshëm, në kolegjin penal 

të përbërë nga gjyqtarët Gani Zabeli, kryetar i kolegjit, Afrim Shala dhe Shqipe 

Qerimi, anëtarë të kolegjit, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Kimete 

Veseli, si procesmbajtëse, në çështjen penale ndaj të pandehurit D.S. nga Mitrovica, 

për shkak të veprave penale vjedhje e rëndë e mbetur në tentativë nga neni 327 

paragrafi 1 lidhur me nenin 28 dhe nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK) dhe vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK, 

duke vendosur sipas ankesës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 

PP.II.nr.1251/2016, të datës 9 gusht 2019, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, P.nr.1121/2019, të datës 25 korrik 2019, në seancën e kolegjit 

të mbajtur më datën 31 janar 2020, mori këtë: 

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, P.nr.1121/2019, i datës 25 korrik 2019, 

VËRTETOHET.  

 

 

A r s y e t i m  

 

 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktgjykimin e lartcekur, përkatësisht me 

aktgjykimin e ankimuar, të pandehurin D.S., në bazë të nenit 364 paragrafi 1 nën-

paragrafi 1.3. të Kodit të Procedurës Penale (KPP) e ka liruar nga akuza për shkak të 

veprave penale vjedhje e rëndë e mbetur në tentativë nga neni 327 paragrafi 1 lidhur 

me nenin 28 dhe nenin 31 të KPRK dhe vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 1 

lidhur me nenin 31 të KPRK. 

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVO 
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Koha e kaluar në arrest shtëpiak nga data 15 tetor 2016 deri më datën 28 tetor 2016 

datë kur ju ka zëvendësuar masa e arrestit shtëpiak me masën e paraburgimit, e kur 

është konstatuar se i njëjti është në arrati, si dhe nga kapja e serishme e të pandehurit 

dhe dërgimi i tij në paraburgim, nga data 5 mars 2019 deri më datën 3 korrik 2019 do 

t’i llogaritet si kohë e kaluar në paraburgim. 

Shpenzimet e procedurës penale është vendosur që të paguhen nga mjetet buxhetore të 

gjykatës. 

I dëmtuari E.Y., për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest 

civil. 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë Prokuroria Themelore në 

Prishtinë, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, shkeljes 

së ligjit penal dhe vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, duke i 

propozuar Gjykatës së Apelit të Kosovës që ankesa të aprovohet, ndërsa aktgjykimi i 

ankimuar të ndryshohet, ashtu që i pandehuri të shpallet fajtor për veprat e kryera 

penale apo aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe kjo çështje t’i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë në rigjykim dhe vendim. 

Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA/II.nr.1149/2019, të datës 30 tetor 

2019, ka propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe kjo çështje penale t’i kthehet 

gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe vendim. 

Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës, pasi mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj 

shkresat e lëndës, vlerësoj pretendimet ankimore dhe analizoj aktgjykimin e ankimuar 

në kuptim të nenit 394 paragrafi 1 të KPP, konstatoj se :  

- ankesa është e pabazuar.  

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë theksohet se gjykata e shkallës së 

parë me rastin e vendosjes së kësaj çështje penale ka bërë shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, për faktin se në arsyetimin e bërë lidhur me 

dispozitivin e aktgjykimit kemi paqartësi dhe kundërshtim mes provave, pasi që 

arsyetimi nuk është i arsyetuar mjaftueshëm sa i përket fakteve vendimtare dhe gjykata 

e shkallës së parë nuk i ka falur besimin deklaratës së të dëmtuarit të dhënë në 

shqyrtimin gjyqësor, i cili ka deklaruar se “gjatë periudhës sa e kam pas veturën 

vazhdueshëm e kam parë te udhëkryqi te stacioni i autobusëve në “...” tek banesat e 

bardha, rruga “XH.H.”. Dhe për këtë ë të jem korrekt me gjykatën dhe me të gjithë, 

nuk e di a e kam thënë në prokurori, por kam dëshmitar që u ka thënë policëve 

hetues”. Po ashtu, në deklarimin e tij në prokurori i dëmtuari kishte deklaruar se vetura 

..., me ngjyrë të bardhë me targa të regjistrimit ..., e njëjta i është vjedhur edhe më 

parë, e që i dëmtuari kishte shkuar në Mitrovicë për ta gjetur dhe se pasi kishte dhënë 
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8.000 €, e kishte kthyer, e pastaj me datat 27-28 korrik 2015 gjatë mes natës në lagjen 

“...” në Prishtinë, i është tentuar t’i vidhet përsëri, por që vetura kishte një bllokadë 

dhe përkundër përpjekjeve për ta ndezur nuk kishin mundur ta vidhnin. Edhe 

përkundër të gjitha këtyre deklarimeve të të dëmtuarit, gjykata e shkallës së parë ja ka 

falur besimin të pandehurit, duke mos e analizuar CD e rastit në të cilën shihen 

personat e maskuar me kapele, por që në aspektin vizual njëri është më i gjatë e tjetri 

është më i shkurtër. Duke u bazuar në këto deklarime, mund të përfundohet se 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është shumë kontradiktor, i përgjithësuar dhe 

në kundërshtim me vetveten dhe se si rezultat i këtyre është vërtetuar në mënyrë të 

gabuar dhe jo të plotë gjendja faktike dhe është shkelur ligji penal. Andaj, duke u 

bazuar në të dhënat e lartcekura, Prokuroria Themelore në Prishtinë, i ka propozuar 

Gjykatës së Apelit të Kosovës si më lart. 

Sipas vlerësimit të kolegjit penal të Gjykatës së Apelit të Kosovës, pretendimet e 

paraqitura në ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë janë të pabazuara për 

arsyet që do të paraqiten në vijim.  

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë nuk ceken saktësisht se ku 

qëndrojnë shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe cilat dispozita 

konkrete janë shkelur nga ana e gjykatës së shkallës së parë, përveç se është theksuar 

se kemi të bëjmë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 383 

paragrafi 1 nën-paragrafi 1.1. të KPP. Sidoqoftë, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të 

Kosovës vlerëson se aktgjykimi i ankimuar nuk është përfshirë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, për shkak se i njëjti është përpiluar në harmoni me 

ligjin, përkatësisht në harmoni me nenin 370 të KPP. Aktgjykimi i ankimuar ka 

përmbajtje dhe formë të përcaktuar, ashtu siç parashihet në dispozitën e lartcekur 

ligjore. Dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është i qartë dhe i kuptueshëm, si dhe 

nuk është në kundërshtim me vetveten e as me arsyetimin e të njëjtit. Në arsyetim të 

aktgjykimit të ankimuar, gjykata e shkallës së parë ka paraqitur arsye për çdo pikë të 

aktgjykimit, arsye këto bindëse dhe të mbështetura në baza ligjore, mbi të cilat ka 

nxjerr konkludimet e saj përkitazi me veprat penale për të cilat ishte akuzuar i akuzuari 

D.S.. Konkludimet e gjykatës së shkallës së parë në lidhje me faktet vendimtare në 

këtë çështje penale gjejnë mbështetje në prova të administruara gjatë seancave të 

shqyrtimit gjyqësor dhe të njëjtat janë të bazuara edhe në dispozitat përkatëse ligjore. 

Vlerësimi dhe analizimi i të gjitha provave është bërë në mënyrën e duhur, duke u 

mbështetur në dispozita ligjore dhe pas një vlerësimi dhe analizimi të tillë, gjykata e 

shkallës së parë ka nxjerrë konkludimet e caktuara lidhur me faktet vendimtare, që i 

referohen përgjegjësisë penale të të akuzuarit të lartcekur, me të cilat konkludime 

pajtohet edhe kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës. Përveç këtyre, kolegji 

penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës duke vepruar sipas detyrës zyrtare, në bazë të 

nenit 394 paragrafi 1 nën-paragrafët 1.1.-1.3. të KPP, konstatoj se aktgjykimi i 

ankimuar nuk është përfshirë as në shkelje tjera esenciale të dispozitave të procedurës 

penale.  
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Edhe gjendja faktike në këtë çështje penale është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të 

plotë, sepse me provat e administruara gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor nuk është 

vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari D.S. t’i ketë kryer veprat penale 

për të cilat është akuzuar. Në këtë çështje penale, gjykata e shkallës së parë kishte 

administruar disa prova, duke e dëgjuar në radhë të parë të dëmtuarin E.Y., provat 

materiale, duke përfshirë këtu edhe CD, si dhe kishte marrë në pyetje të akuzuarin 

D.S., i cili e kishte mohuar përfshirjen e tij në këto vepra penale. Pas administrimit dhe 

vlerësimit të të gjitha këtyre provave, gjykata e shkallës së parë kishte ardhur në 

përfundim se i akuzuari D.S. nuk i ka kryer veprat penale të cilat i janë vënë në barrë, 

ku me atë rast edhe kishte marrë aktgjykim lirues. Deri te ky përfundim, gjykata e 

shkallës së parë kishte ardhur pas analizimit dhe vlerësimit të të gjitha provave të 

cekura më lart. Nuk qëndron pretendimi ankimor se në rastin konkret nuk është 

vlerësuar dhe marrë për bazë edhe CD-ja e lartcekur, ngase siç rezulton edhe nga 

aktgjykimi i ankimuar dhe nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor, gjykata e shkallës 

së parë kishte bërë shikimin e video-incizimeve nga kjo CD, mirëpo nga e njëjta nuk 

ka mundur të identifikohen fizionomitë apo përmasat trupore të kryerësve, në mënyrë 

që të vihet deri në përfundimin se i akuzuari D.S. së bashku me M.D. të kenë kryer 

veprimet inkriminuese për të cilat ngarkohen sipas aktakuzës. Pra, nga video-incizimet 

nuk ka mundur të bëhet identifikimi i kryerësve të veprave penale për të cilat është 

akuzuar i akuzuari D.S., kurse në anën tjetër prokuroria kishte hequr dorë nga dëgjimi 

i dëshmitarit R.ZH., pasi që është konstatuar se i njëjti gjendet jashtë Republikës së 

Kosovës dhe është i pa mundur sigurimi i prezencës së tij. Andaj, duke i pasur 

parasysh të dhënat e lartcekura dhe duke udhëhequr sipas parimit të prezumimit të 

pafajësisë dhe“In dubio pro reo”, gjykata e shkallës së parë kishte marrë aktgjykim 

me të cilin të akuzuarin D.S. e kishte liruar nga akuza, pasi që me provat e 

administruara nuk ka mundur të vërtetohet përtej dyshimit të bazuar mirë se i njëjti i 

ka kryer veprat penale për të cilat është akuzuar. Duke u bazuar në këto që u thanë më 

lart, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës i vlerëson si të drejta përfundimet e 

gjykatës së shkallës së parë, përkitazi me faktet vendimtare në këtë çështje penale, 

ngase me provat e administruara gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor nuk ka mundur 

të provohet përtej çdo dyshimi të bazuar mirë se i akuzuari D.S. t’i ketë kryer veprat 

penale për të cilat është akuzuar. Arsyet për të cilat i akuzuari D.S. është liruar nga 

akuza nga ana e gjykatës së shkallës së parë, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të 

Kosovës i vlerëson si bindëse dhe të mjaftueshme për të vendosur në mënyrën se si 

është vendosur me aktgjykimin e ankimuar. Prandaj, duke u bazuar në të dhënat e 

lartcekura, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës konstatoj se gjendja faktike 

në këtë çështje penale është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, kështu që edhe 

përkitazi me këtë bazë ankimore pretendimet e Prokurorisë Themelore në Prishtinë 

nuk qëndrojnë dhe se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vepruar kur të akuzuarin e ka 

liruar nga akuza. Kurse, në anën tjetër, duke ju referuar atyre që u cekën më lart, në 

rastin konkret gjykata e shkallës së parë nuk e ka shkelur as ligjin penal siç 

pretendohet në ankesën e paraqitur. 
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Duke u bazuar në këto që u thanë më lart e në bazë të nenit 401 të KPP, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

Departamenti i Përgjithshëm 

PA1.nr.1133/2019, më datën 31 janar 2020 

Bashkëpunëtorja profesionale,             Anëtarët e kolegjit:                 Kryetar i kolegjit,                                                    

          Kimete Veseli                                 Afrim Shala                           Gani Zabeli 

      ________________                       _______________                ________________ 

                  

           Shqipe Qerimi 

                                                             ________________ 

 

 


