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                                                                                                    PA1.nr.1935/22 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët Kadrije Goga 

Lubishtani - kryetare e kolegjit, Ferit Osmani dhe Zyhdi Haziri - anëtarë, me pjesëmarrjen e 

zyrtares ligjore Rrezarta Bala, në çështjen penale kundër të akuzuarve S.  U., V. S. A. S Xh D. , 

që të gjithë nga M.,  për shkak të veprës penale Vjedhje e rëndë, nga neni 327 par. 1 lidhur me 

nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur sipas ankesës së 

Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Pejë, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Pejë – Dega në Klinë, P.nr.220/17, datë 11.11.2022, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më datë 14.02.2023, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Pejë, kurse 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë – Dega në Klinë, P.nr.220/17, datë 11.11.2022,  

vërtetohet. 

   

A r s y e t i m 

  

Gjykata Themelore në Pejë – Dega në Klinë, me aktgjykimin P.nr.220/17, datë 

11.11.2022, sipas pikës I të akuzuarin S. U konform nenit 364 par. 1 nënpar. 1.3 të KPRK-së e 

ka liruar nga akuza, me arsyetimin që nuk është provuar që i akuzuari ka kryer veprën penale e 

cila i vihet në barrë. Sipas pikës II të dispozitivit ndaj të akuzuarve V. S. A. S Xh D.  është 

refuzuar akuza konform nenit 363 par. 1 nënpar. 1.1 të KPRK-së. Shpenzimet e procedurës 

penale kanë rënë në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. Kërkesë pasurore – juridike nga pala 

e dëmtuar nuk ka pasur. 
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Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka ushtruar: 

 

 Prokurori i Prokurorisë Themelore në Pejë, për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me 

propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës të e anulojë aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë 

ashtu që çështjen të e kthejë në rigjykim dhe rivendosje. 

 

Prokurori i Apelit në Prishtinë me parashtresën me shkrim PPA/II.nr.26/2023, datë 

12.01.2023, ka propozuar që ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Pejë të aprovohet 

si e bazuar, aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë 

në rigjykim dhe rivendosje.  

 

Gjykata e Apelit, pasi shqyrtoj të gjitha shkresat e kësaj çështje juridiko-penale, studioj 

aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitat e nenit 394 të KPP-së dhe pasi vlerësoj 

pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 

 

Ankesa nuk është e bazuar. 

 

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Pejë në ankesë pretendon që aktgjykimi i gjykatës 

së shkallës së parë është përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale sepse 

dispozitivi i aktgjykimit është i pa qartë dhe në kundërshtim me arsyetimin, gjykata nuk ka 

paraqitur në mënyrë të plotë dhe të qartë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i konsideron të 

vërtetuara dhe po ashtu nuk ka vlerësuar në mënyrë të veçantë saktësinë e provave që ka 

administruar në shqyrtim gjyqësor, në raport me mbrojtjen verbale, të cilën e ka dhënë i akuzuari 

S. , e të cilës mbrojtje verbale gjykata e shkallës së parë tërësisht ja ka falur besimin e duke ia 

dhënë besimin mbrojtjes verbale të të akuzuarit të pambështetur në asnjë provë tjetër dhe as në 

shënimet për të dhënat penale për të akuzuarin, ku në faqen 13 në rreshtin e 6 të procesverbalit 

të datës 17.10.2022 ku gjykata ka vazhduar me zbulimin e të dhënave penale ku i akuzuari S. U 

ka cekur se nuk ka qenë i dënuar më parë për vepër penale, ndërsa në rreshtin e 9 gjykata në bazë 

të dhënave të nxjerra ka vërtetuar se i njëjti ka qenë i dënuar me aktvendim të plotfuqishëm për 

dy vepra penale, prandaj dispozitivi i aktgjykimit dhe arsyetimi i tij kanë mos përputhje të 

rëndësishme e që është shkelje e dispozitave të procedurës penale nga neni 370 par.7 të KPPK-

së. 

 

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, pretendimet e lartë cekura nuk janë të bazuara. 

Aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga 

neni për të cilat pretendohet në ankesë, apo shkelje të tjera të cilat gjykata e shkallës së dytë në 

pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPP-së i vëren detyrimisht, e të cilat kishin me kushtëzuar 

anulimin e tij. Aktgjykimi i ankimuar është konkret dhe i qartë, dispozitivi i aktgjykimi është në 

përputhje të plotë me arsyetimin, në arsyetimin e aktgjykimit të kundërshtuar gjykata e shkallës 

së parë ka përshkruar gjendjen faktike të cilën e ka vërtetuar. Gjykata e shkallës së parë provat i 

ka vlerësuar në pajtim me dispozitat e nenit 361 par. 2 të KPP-së, kurse për provat kontradiktore 

ka vepruar në pajtim me dispozitat e nenit 370 par. 7 dhe 10 të KPP-së, duke paraqitur në mënyrë 

të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i merr si të provuara ose të pa provuara, pra ka bërë 
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vlerësimin dhe analizimin e të gjitha provave të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësorë, duke i 

paraqitur konkludimet e veta, të cilat si të drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe kjo gjykatë. 

 

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Pejë në ankesë pretendon që aktgjykimi i gjykatës 

së shkallës së parë është përfshirë në vërtetim të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike kur ka 

marrë aktgjykim lirues ndaj të akuzuarit dhe këtë vetëm duke ia falur besimin deklarimit verbal 

– mbrojtjes së të akuzuarit S. U edhe më shumë fjalës përfundimtare të mbrojtësit të tij, të pa 

argumentuar me asnjë provë tjetër dhe në kundërshtim me provat e bollshme si në shkresat e 

lëndës dhe ku mbrojtja e të akuzuarit ka qenë në kundërshtim me mbrojtjen dhe deklaratat që 

kanë dhënë tre të akuzuarit e tjerë, Gjykata ka bërë vërtetim të gabuar të gjendjes faktike duke u 

thirrur se në veprimet e të akuzuarit nuk janë përmbushur elementet e veprës penale për të cilën 

është akuzuar, duke interpretuar gabimisht dëshminë e të dëmtuarit – dëshmitarit M.G. në 

procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 19.09.2018, ku vetë në këtë procesverbal në rreshtin 

15 të faqes 5 gjykata ka marrë aktvendim nga përmbajtja e të cilit shihet qartë se i dëmtuari ka 

deklaruar se nuk i ka parë në fytyrë, por vetëm në konstruktin fizik pasi që i kishte parë në nate 

dhe në një distancë 20 metra dhe edhe pse i dëmtuari nuk ka qenë i sigurtë se ka mundur të 

identifikojë në fytyrë të akuzuarit S. U e të cilën arsye si bazë e ka marrë gjyqtari në aktgjykim 

lirues, konsideroj se nga provat tjera rrethanore është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se 

i akuzuari S. U e ka kryer veprën penale që i vihet në barrë dhe se është kryer vepra penale e 

tregon deklarata e të dëmtuarit M.G. e dhënë në shqyrtim gjyqësor të datës 19.09.2018 i cili ka 

deklaruar se “dera ka qenë e mbyllur me çelës”, “e kishin prishur derën e ahurit”, pra në veprimet 

e të akuzuarit janë përmbushur elementet e veprës penale vjedhje e rëndë. Po ashtu, sipas 

Prokurorisë kemi prova tjera rrethanore me të cilat është vërtetuar që i akuzuari e ka kryer veprën 

penale dhe atë dëshmia e dëshmitarit F. M, shitësi i veturës së braktisur afër shtëpisë afër shtëpisë 

së të dëmtuarit dhe e cila veturë vërtetohet se është blerë nga i akuzuari S. , po ashtu i akuzuari 

S.  ka deklaruar që përveç punëve të rregullta merret edhe me shitjen e bagëtive dhe për tre të 

akuzuarit tjerë nuk merren me shitjen e bagëtive, po ashtu vetura e braktisur pranë shtëpisë së të 

dëmtuarit në momentin e shitjes së dëshmitarit F. ka qenë automjeti i udhëtarëve më shumë 

karrige ndërsa në momentin e gjetjes ka qenë e tërhequr karriget dhe e modifikuar për bartjen e 

bagëtive, po ashtu edhe kur policia e Klinës në bashkëpunim me policinë e Mitrovicës pasi që 

kanë shkuar tek shtëpia e të akuzuarit S.  kanë gjetur një lopë e cila ishte vjedhur në Komunën e 

Lipjanit, ndërsa i akuzuari S. U ka deklaruar se e ka blerë nga njëri nga tre të akuzuarit e tjerë 

mirëpo deklarimi i tij është mohuar nga i akuzuari tjetër dhe meqenëse i akuzuari S.  me asnjë 

provë dhe asnjë përgjigje nuk ka deklaruar se vetura e braktisur nuk ja ka dhënë në shfrytëzim 

prej momentit të blerjes e deri në natën kritike kur është gjetur e braktisur edhe kjo është provë 

që tregon se pa dyshim i akuzuari S.  ka kryer veprën penale që i vihet në barrë më aktin akuzues, 

prandaj i ka propozuar kolegjit penal të Gjykatës së Apelit që të vendosë si në propozimin e 

lartcekur. 

 

Gjykata e Apelit gjen se këto pretendime ankimore të Prokurorit nuk qëndrojnë, ngase 

sipas shkresave të çështjes gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë nga ana 

e gjykatës së shkallës së parë dhe se kolegji penal i kësaj gjykate vlerëson se në këtë drejtim asnjë 

fakt nuk ka ngelur në mëdyshje sikurse pa të drejtë pretendohet në ankesën e ushtruar. Se te i 

akuzuari nuk janë gjetur elemente të kryerjes së veprës penale, gjendjen e tillë faktike gjykata e 
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shkallës së parë e vërtetoj nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor si ato personale dhe 

ato materiale e siç janë: dëshmija e dëshmitarëve M.G., Fazli Musliu dhe Xh. S. , raporti i policit 

hetues Xh. S.  # 3414 i dt. 03.10.2016, raporti ditor i policit hetues Xh. S.  #3414 i dt. 08.10.2016, 

shënim zyrtar i policit hetues Xh. S.  #3414 i dt. 01.10.2016, shënim zyrtar i policit hetues Xh. 

S.  #3414 i dt. 02.10.2016, shënim zyrtar i policit hetues Xh. S.  #3414 i dt. 11.10.2016, shënim 

zyrtar i policit hetues Xh. S.  #3414 i dt.10.10.2016, raporti i policit hetues dt. 21.10.2016 Lipjan, 

procesverbal i të dyshuarit S. U dhënë ne stacionin policor ne Lipjan me dt 01.06.2016, 

procesverbal mbi intervistimin e të dyshuarit S. U i dt. 01.10.2016 dhënë ne stacionin policor ne 

Klinë, procesverbal mbi intervistimin e dëshmitarit B. M. të dt. 02.11.2016, dhënë në stacionin 

policor në Klinë; Procesverbal mbi intervistimin e te dyshuarit Xh. D. i dt. 09.10.2016 ne 

stacionin policor ne Klinë, procesverbal mbi intervistimin e te dyshuarit V. S i dt. 10.10.2016 

dhënë në stacionin policor në Klinë, procesverbali mbi 4l identifikimin e personit në bazë të 

fotografisë i dt . 02.10.2016 me stacionin policor në Klinë, foto dokumentacioni si dhe shkresat 

tjera në lëndë. Andaj, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës i vlerëson si të drejta dhe të 

ligjshme 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 S. U ta ketë kryer veprën 

penale për të cilën është akuzuar, duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat e rastit konkret, të cilat 

janë të theksuara më lart, andaj kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës konstaton se gjykata 

e shkallës së parë drejtë ka vepruar kur të akuzuarin e lartcekur e ka liruar nga akuza, pasi që 

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

edhe ankesa e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë është refuzuar si e pabazuar. Konstatimin e 

gjykatës së shkallës së parë se pa asnjë dyshim se në kohën dhe vendin e përshkruar si në 

dispozitiv të aktakuzës janë tentuar që të vidhen viçat në stallën e të dëmtuarit M. G, mirëpo me 

të drejtë gjykata e shkallës së parë erdhi në përfundim se nuk është vërtetuar  fakti qendror se i 

akuzuari S. U është personi i cili në natën kritike ka ndërmarrë veprimet e përshkruara si në 

dispozitiv të aktakuzës. Me asnjë nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor nuk është 

vërtetuar se natën kritike ka qenë i akuzuari S. U ai i cili në natën kritike ka hapur me forcë derën 

e stallës së të dëmtuarit M. G dhe se nga aty është tentuar të marr 4 viça si në dispozitiv të 

aktakuzës. Gjithashtu konstatimin e gjykatës së shkallës së parë se vetura e cila është gjetur në 

vendin e ngjarjes është e njëjtë me veturën që i akuzuari e ka blerë nga dëshmitari F. M , mirëpo 

duke vlerësuar këtë fakt gjykata e shkallës së parë me të drejtë erdhi në përfundim se vetëm fakti 

se vetura është gjetur në vend të ngjarjes nuk është bazë e mjaftueshme për të hequr çdo dyshim 

se i akuzuari S. U e ka kryer veprën penale që i ngarkohet me aktakuzë. Me të drejtë gjykata e 

shkallës së parë ka konstatuar se duke u nisur nga parimi “In dubio pro reo” përcaktuar në nenin 

3 të KPRK-së i cili përcakton se mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për 

çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal interpretohen në favor të të akuzuarit 

dhe të drejtave të tij. Një gjendje të tillë faktike si të drejtë dhe të ligjshme e aprovoj edhe Kolegji 

penal i kësaj gjykate.  

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPP-së, është vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

     

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
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PA1.nr.1935/22, datë 14.02.2023 

 

      Zyrtarja ligjore                                  Anëtaret e kolegjit:               Kryetare e kolegjit 

 

      Rrezarta Bala                                         Ferit Osmani                      Kadrije Goga Lubishtani 

 

Zyhdi Haziri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


