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NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVES – kolegji i përbërë nga gjyqtarët, Hashim Çollaku 

kryetar i kolegjit, Ferit Osmani dhe Biljana Rexhiq, anëtarë, me zyrtarin ligjor Shaban Prekalla, 

në çështjen penale kundër të akuzuarën L.B., nga Mitrovica, për shkak të veprës penale Vjedhja, 

nga neni 325 par. 1 të KPRK-së, duke vendosur sipas ankesës së Prokurorit të Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, 

P.nr.538/16, datë 26.11.2018,  në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 14.03.2019, mori këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

            Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, P.nr.538/16, datë 26.11.2018, vërtetohet.  

 

 

    A r s y e t i m i 

 

 

 Gjykata Themelore në Mitrovicë, P.nr.538/16, datë 26.11.2018, të akuzuarën L.B. , për 

shkak të veprës penale Vjedhje e pyllit, nga neni 358 par. 2 lidhur me nenin 81 të KPRK-së, 

konform dispozitës së nenit 364 par 1 nën par 1.3. të KPPK-së, e ka liruar nga akuza, për shkak 

se nuk është provuar se i njëjti ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. E dëmtuara për 

realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil. Shpenzimet e procedurës 

kanë rënë në ngarkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka ushtruar Prokurori i Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 

shkeljes së ligjit penal  me propozim që Gjykata e Apelit në Prishtinë, aktgjykimin e ankimuar ta 

anuloj dhe çështjen penale ta kthej në rigjykim dhe vendim. 

 

Prokurori i Apelit në Prishtinë me parashtresën PPA/II.nr.230/2019, datë 05.03.2019, ka 

propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorit së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë 

dhe aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe lënda ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim dhe rivendosje. 

 



 Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj shkresat e 

lëndës,  vlerësoj aktgjykimin e kundërshtuar në kuptim të nenit 394  të KPP, dhe pas vlerësimit 

të pretendimeve në ankesë gjeti se:  

 

Ankesa e prokurorit të shtetit, nuk është e bazuar.  

 

   Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk  ankimohet për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit të njëjtin sipas detyrës zyrtare e 

shqyrtoj edhe në këtë aspekt, konform dispozitës se nenit 394 të KPPK-së dhe konstatoj se ai 

nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, e të cilat kishin me 

kushtëzuar anulimin e tij, si dhe as shkelje të ligjit penal. 

 

Sa i përket vërtetimit  të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, prokurori  në ankesë 

pretendon se gjykate e shkallës së parë nuk ka vepruar drejtë kur të akuzuarën e ka liruar nga 

përgjegjësia për veprën penale për të cilën është ngarkuar e nga provat e bashkangjitura në 

aktakuzë e posaçërisht nga vërtetimi mbi marrjen e sendeve e dt.12.12.2013, vërtetimin mbi 

kthimin e sendeve, pjesërisht nga deklarata e dëshmitarit S.B., raportet e policeve dhe foto 

dokumentacioni i bashkangjitur u vërtetua se e akuzuara kishte kryer veprën penale për të cilën 

është akuzuar. Po ashtu gjykata e shkallës së parë nuk mori për bazë deklaratën e dëshmitarit 

S.B. i cili në deklaratën e dhënë në polici me datë 12.12.2013, ka deklaruar se në ditën kritike në 

Qendrën Tregtare “ETC” deri sa ky ka qenë punëtor i sigurimit me dt.12.12.2013, ka vërejtur se 

mungonin disa gjëra në raftet e kësaj qendre dhe pas shikimit të kamerave ka vërejtur se e 

akuzuara L.B. së bashku me motrën e saj SH.B. dhe dy fëmijë kanë qenë prezent në kohën kur 

është bërë vjedhja dhe pas inspektimit të objektit kanë vënë re se mungonin dy copë depilator 

dhe dy kuti të figaros të gjetura të boshatisura në raftet e sektorit. I njëjti ka deklaruar se e 

akuzuara L.B. ka qenë në qendrën tregtare “ETC” në Mitrovicë, ku ky ishte punëtor i sigurimit 

së bashku me motrën e saj dhe fëmijët dhe i kanë përcjell kamerat të cilën punë e bënë për të 

përcjellë personat që janë të dyshuar dhe pasi kishin kaluar një kohë e gjatë prej atij momenti kur 

kishte ndodhur ngjarja i kujtohet se fëmijët kanë hy në kabinë me shportë dhe sende dhe kanë 

dalur pa to, mirëpo nuk i kujtohet saktë se çka ka qenë, dhe në deklaratën e tij ka qenë konfuz 

duke u thirrur në atë se kanë kaluar kohë dhe nuk ju kujtohet saktë se çka ka ndodhur, ndërsa në 

pyetjen nga Prokurori se a keni mbajte ndonjë procesverbal për sendet e vjedhura i njëjti ka 

deklaruar se nuk kanë mbajtur procesverbal mirëpo rastin e ka lajmëruar në polici. Po ashtu e 

akuzuara L.B. në deklaratën e dhënë në polici me dt.12.12.2013, e ka mohuar në tërësi me 

pretendime se ka qenë në “ETC”, së bashku me motrën e saj Sh. dhe me vajzën 11 vjeqare, ka 

shkuar që të blej një nxemëse e cila ka qenë në aksion 15.99 euro, dhe të cilën nxemëse nuk e ka 

paguar pasi që e njëjta nuk ishte me çmim të aksionit dhe të njëjtën e ka kthyer. Në maketin e 

“ETC” ka qenë së bashku me motrën Shqipe dhe vajzën e saj 11 vjeqare S. Në deklaratën e dt. 

15.12.2013 të dhënë në polici ka deklaruar se po ka dalë nga policia ka shkuar në shtëpi dhe ka 

biseduar me vajzën D. e cila i ka treguar se deri sa kjo ka qenë duke pirë kafe në “Emona 

Center”, D. ka shkuar në ETC, së bashku me vajzën tjetër dhe e kanë marrë dy depilator dhe i ka 



fshehur përballë ETC-ës. Ajo ka shkuar në vendin së bashku me vajzën dhe i ka marr sendet dhe 

i ka dorëzuar në polici. Po ashtu, në deklarimin e saj në shqyrtim gjyqësor ka dekalruar se ka 

qenë në ETC së bashku me motrën e saj dhe dy vajzat S. dhe D. dhe ka ble një nxemëse e nga aty 

kanë shkuar në qendrën tregtare” Emona”. Siç shihet e akuzuara ka dhënë deklarime 

kontradiktore me qëllim që të ik përgjegjësisë penale për veprën penale për të cilën është 

akuzuar. Po ashtu në raportin e policëve hetues K.SH. me nr.KI 7110, vërtetohet se kanë qenë në 

qendrën tregtare ETC, së bashku me kolegun e saj M.B. me rastin e  njoftimit se atje ka ndodhur 

një vjedhje ku janë kontaktuar nga punëtorët e sigurimit S.B. dhe XH.K. se disa femra të moshës 

madhore së bashku me dy fëmijë të gjinisë femërore kanë kryer vjedhje brenda qendrës. Ndërsa 

të njëjtit janë njoftuar se peronat e dyshuar kanë qenë të njohur për ta, sepse edhe në vitin 2012 i 

kishin zënë duke vjedhur por nuk i kanë lajmëruar. Konsideroj se gjendja faktike është vërtetuar 

në mënyrë jo të drejtë në bazë të provave të cilat janë administruar në shqyrtimin gjyqësor, 

provave të bashkangjitura në shkresat e lëndës, të cilat rezultonin se në veprimet e të akuzuarës 

qëndrojnë elementet qenësore të veprës penale për të cilën është akuzuar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Gjykata e Apelit vlerëson se pretendimet e mësipërme të prokurorit  nuk qëndrojnë nga se 

gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, prandaj pa të drejtë ankimohet 

aktgjykimi në këtë pjesë sepse gjykata e shkallës së parë drejtë i ka vlerësuar provat e 

administruara të propozuara në aktin akuzues dhe ato në shqyrtimin gjyqësor dhe në bazë të 

provave të administruara dhe fakteve të vërtetuara drejtë dhe plotësisht ka vlerësuar gjendjen 

faktike dhe ka gjetur se nuk është vërtetuar se e akuzuara L.B.  ka kryer veprën penale Vjedhja, 

nga neni 325 par. 1 të KPRK-së, kështu që në mungesë të provave të akuzuarën me të drejtë e ka 

liruar nga akuza. Sipas shkresave të lëndës rezulton se gjykata e shkallës së parë ka administruar 

provat e propozuara në aktin akuzues dhe ato të propozuara gjatë shqyrtimit gjyqësor, dhe me të 

drejtë këto prova i ka vlerësuar secilën veç e veç dhe të gjitha së bashku, me ç’rast ka dëgjuar  

përfaqësuesin e të dëmtuarit- dëshmitarin S.B., i cili është dëshmitari i vetëm në këtë procedurë 

penale, marrjen në pyetje të akuzuarën, e  po ashtu ka vlerësuar edhe provat materiale të cila 

gjenden në shkresat e lëndës si vërtetimi mbi marrjen dhe kthyerjen e sendeve si dhe foto 

dokumentacionin që vërteton që gjërat e vjedhura të cilat janë përshkruar në aktakuzë i janë 

kthyer të dëmtuarit “ETC”. Nga dëshmia e dëshmitarit S.B.  gjykata e shkallës së parë me të 

drejtë ka vlerësuar se nga dëshmia e të njëjtit nuk ka mundur të vërtetoj se e akuzuara L.B. ka 

kryer veprën penale Vjedhja, nga neni 325 par. 1 të KPRK-së sepse po i njëjti ka cekur që rasti 

kritik ka ndodhur prej relativisht kohe të gjatë dhe që nuk mund të kujtoj të gjitha mirë. I 

kujtohet që e akuzuara atë ditë ka ardhur në ETC me fëmijët e saj dhe me motrën, dhe që 

punëtorët e sigurimit pas shikimit të inqizimit kanë vërejtur që mungojnë disa gjëra. Për gjërat e 

vjedhura nuk kanë përpiluar asnjë procesverbal sepse ekziston inqizimi. I kujtohet se si në 

inqizim është parë, që fëmijët kanë hyrë në kabinë me shportë dhe me gjëra, e që janë dalur pa 

gjëra. Në atë shportë ka pasur diçka prej mallrave teknike, nuk i kujtohet saktë se çfarë ka 

mundur të jetë por sa më kujtohet ka qenë një depilator dhe mallra teknikë. Në inqizim nuk 

shihet që e dëmtuara ka marrë ato sende por fëmijët e saj, dhe që të nesërmen në mëngjes policia 



ka kthyer gjërat e vjedhura, e me të drejtë kjo gjykatë ka vlerësuar se me asnjë fakt nuk 

vërtetojnë përtej dyshimit të bazuar mirë se e akuzuara të ketë kryer veprën penale për të cilën 

akuzohet, sepse me këto dëshmi të dëshmitarit të vetëm gjykata e shkallës së parë nuk ka mundur 

të vërtetoj se e akuzuara i ka vjedhur gjërat nga dyqani por ka qenë fëmijët e saj që e kanë bërë 

atë si dhe të nesërmen i kane kthyer në polici. E me të drejtë gjykata e shkallës së parë këtë  

dëshmi të dëshmitarit e ka pranuar duke konsideruar që dëshmitari nuk ka asnjë arsye për të 

fshehjen e pabazuar të personit të cilin nuk e njeh personalisht e sidomos kur bëhet fjalë për 

sigurinë e gjërave kur ai punon. Gjykata e shkallës së parë duke  marrë vendimin mbi 

aktgjykimin lirues për shkak të mungesës së provave ka marrë në bazë të faktit që dëshmitari ka 

vërtetuar të cekurat e të akuzuarës që ajo nuk i ka vjedhur gjërat ashtu siç është përshkuar në 

aktakuzë por fëmija e saj. Një vlerësim të tillë si të drejtë dhe të ligjshëm e aprovon edhe kjo 

gjykatë. 

 

  Prokurori i shtetit po ashtu aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë e ankimon edhe sa 

i përket shkeljes së ligjit penal, duke pretenduar se është tejkalimi i kompetencave ligjore që i 

janë dhënë gjyqtarit duke e liruar të akuzuarën nga akuza përball provave me të cilat prova e 

kanë vërtetuar gjendjen faktike dhe e provojmë mjaftueshëm se e njëjta e ka kryer këtë vepër 

penale. 

 

Kjo gjykatë pretendimet e lartcekura të prokurorit të shtetit për shkelje të ligjit penal i 

vlerëson si të pabazuara, pra kjo gjykatë vlerëson se gjykata e shkallës së parë me vërtetimin e 

drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, drejtë ka aplikuar edhe ligjin penal kur të akuzuarën L.B., 

në kuptim të dispozitës së nenit 364 par. 1 pika 1.3 të KPPK-së, e ka liruar nga akuza ngase nuk  

është provuar se ka kryer veprën penale Vjedhja, nga neni 325 par. 1 të KPRK-së e cila i është 

vënë në barrë me akuzë. Kolegji i kësaj gjykate, ka ardhur në përfundim se nuk është shkelur 

ligji penal në favor të akuzuares. 

 

Gjykata e shkallës së parë me të drejtë ka konstatuar se në rastin konkret se e akuzuara 

nuk është përgjegjës për veprën penale për të cilën akuzohet, se nga faktet e ofruara nga 

prokurori nuk vërtetojnë se e akuzuara ka kryer veprën penale e cila i është vënë në barrë. Po 

ashtu gjykata në rastin konkret drejt ka aplikuar nenin 3 par. 2 të KPPK-së ku thuhet “se 

mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë 

dispozite të Ligjit Penal interpretohen në favor të akuzuarit dhe të drejtave të tij”. Sipas 

vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pas vlerësimit të provave materiale, gjykata e shkallës së parë 

drejtë ka konstatuara se në veprimet e të akuzuarës nuk përmbahen elementet e veprës penale për 

të cilën është akuzuar nga ana e prokurorit, vlerësime këto si të drejta dhe të ligjshme  i aprovon 

edhe kjo gjykatë.  

 

Nga sa u tha më lartë,  konform dispozitave të  nenit 401 të KPP,  u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 



 

      GJYKATA E APELIT E KOSOVES 

                    PA1.nr.210/19, datë 14.03.2019 

 

Zyrtari ligjor,                                                       Kryetar i  kolegjit 

Shaban Prekalla                                                                   Hashim Çollaku 

  

                                                           Anëtarët e kolegjit: 

              Ferit Osmani 

              Biljana Rexhiq 


