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Numri i lëndës: 2018:023425 

Datë: 17.05.2022 

Numri i dokumentit:     03019167 

 

P.nr. 10/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Fatmir Krasniqi, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorës profesionale Majlinda Shala, në çështjen 

penale kundër të akuzuareve S.T., dhe B.C.,, që të dy nga fshati Gjonaj, Komuna e Prizrenit, me 

mbrojtesit e tyre av.S.H., dhe av.K.K., qe te dy nga Prizreni, për shkak të veprës penale vjedhje 

e rëndë nga neni 327 para.1 lidhur me nenin 31 të KPK-së, duke vendosur sipas aktakuzes së 

Prokurorisë Themelore te shtetit  në Prizren – Departamentit të Përgjithshëm-penal, me 

PP/II.nr.3123-7/14, të datës 10.01.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor në praninë e 

prokurorit të shtetit Atnor Skoro, të akuzuarve, me datë 27.04.2022 publikisht mori dhe shpalli, 

ndërsa më datë 12.05.2022, përpilojë këtë:  

 

A K T G J Y K I M 
 

Të akuzuarit:  

 

I.S.T.,, nga i ati ………. dhe e ëma ………., me mbiemër të vajzërisë ………., i lindur 

më ……….në ………., tani me banim në fshatin ………., Komuna e Prizrenit, ka të kryer 

shkollën fillore, i martuar, baba i dy (2) fëmijëve, punëtor, i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

II.B.C., , nga i ati ……….dhe e ëma ………., me mbiemër të vajzërisë ………., i lindur 

më ……….në fshatin ………., Komuna e Prizrenit, me vendbanim në ……….rr.“ ……….” nr. 

………., ka të kryer shkollën fillore, i martuar, baba i tre (3) fëmijëve, furrtar, i gjendjes së dobët 

ekonomike shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

-Në kuptim të nenit 364 par. 1 pika 1.3 të KPP-së-  

 

 

LIROHEN NGA AKUZA 
 

Se me datë 25.03.2014, në kohë të pacaktuar, në shtëpinë e të dëmtuarit M.T.,  e cila 

gjendet në fshatin ………., Komuna e Prizrenit, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për 

vete, apo për personin tjetër, në bashkëkryerje me të pandehurin B.C.,, kalojnë me force në 

oborrin e shtëpisë së të dëmtuarit, e marrin traktorin e markës “……….”, me ngjyrë të kuqe, me 

targa të regjistrimit ……….dhe largohen nga vendi i ngjarjes, me ç’rast të dëmtuarit M.T., i 

shkaktojnë dëm të konsiderueshëm material. 
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-Me këtë kishin për të kryer në bashkëkryerje veprën penale të vjedhjes së rëndë, nga 

neni 327 para. 1 lidhur me nenin 31 të KPK-së-.  

 

Ne kuptim te nenit 364 par.1 nenpar 1.3 te KPP-se,pasi që nuk është provuar se të 

akuzuarit kanë kryer veprën penale për të cilën akuzohen.  

 

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

 

- I dëmtuari M.T., nga fshati ………., Komuna e Prizrenit, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil.  

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i përgjithshëm, pranë kësaj gjykate, ka 

parashtruar aktakuzën PP/II.nr.3123-7/14, të datës 10.01.2018, kundër të akuzuareve S.T., dhe 

B.C.,, që të dy nga fshati ………., Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale vjedhje e 

rëndë nga neni 327 para.1 lidhur me nenin 31 të KPK-së.  

 

Prokurori i shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor ka ngelur në tërësi pranë aktakuzës, ndërsa 

në fjalën përfundimtare, të dhënë në formë të shkuar ka theksuar se nga administrimi i provave 

në seancat gjyqësore të zhvilluara, nga faktet dhe provat tjera është vërtetuar gjendja faktike e 

përshkruar në dispozitiv të aktakuzës PP.II.nr.3123-7/14, se të akuzuarit S.T., dhe B.C.,, kanë 

kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 327, paragrafi 1, lidhur me nenin 31 të KPPK-së, 

ku dhe mbesë në tërësi. E gjithë kjo vërtetohet edhe nga vet deklarimi i të dëmtuarit – dëshmitarit 

M.T., deklaratat e dëshmitarëve P.T., dhe D.D., deklarata nga mbrojtja e të akuzuarve, deklarata 

e të akuzuarve si dhe nga faktet dhe provat tjera, të cilat gjindjen në shkresat e lëndës. Prandaj, 

deklarimet e të pandehurve janë në drejtim të shmangies së përgjegjësisë penale nga ana e tyre, 

në kundërshtim me faktet dhe provat në të cilat është mbështetë aktakuza. Kjo gjendje faktike 

vërtetohet edhe nga faktet dhe provat e tjera, të cilat gjenden në shkresat e lëndës, ku vërtetohet 

gjendja faktike më për së afërmi si në dispozitivin e aktakuzës, andaj nga arsyet e lartëcekura 

kërkoj nga gjykata që të pandehurit t’i shpallë fajtor dhe ti dënojë sipas ligjit. 

 

I dëmtuari M.T., në fjalën e tij perfundimtare ka deklaruar se e mbështetë në tërësi fjalën 

perfundimtare të prokurorit të shtetit, njëherit sa i përket realizimit të kërkesës ka deklaruar se 

vetëm të i kthehet traktori si pasuri që e ka të vjedhur, ndërsa nga ndjekja penale për këta të 

akuzuar do të hjekë dorë dhe kur të i kthehet traktori do të propozon që të akuzuarit të mos 

dënohen).  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit S.T.,, avokati S.H., në fjalën e tij përfundimtare, të dhënë në 

formë të shkuar mes tjerash ka deklaruar se: pasë mbajtjes së shqyrtimit kryesor ku janë nxjerrë 

provat e parashtruara nga ana e prokurorisë dhe duke analizuar dispozitivin e aktakuzës, 

objektivisht shikuar, i mbrojturi im S.T.,, nuk ka ndërmarrë asnjë veprim që do të konsistonte në 

kryerjen e vepërs penale të vjedhjes së rëndë në bashkëkryerje nga neni 327 paragrafi 1, lidhur 

me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Në veprimet e të akuzuarit si për nga lloji, 

forma dhe mënyra e kryerjes së veprës penale nuk qëndrojnë elementet qenësore që formojnë 

firgurën e kësaj vepre penale, e cila i vihet në barrë të mbrojturit tim. Gjithashtu edhe nga 

deklarata e dëshmitarit D.D., , i cili në asnjë moment nuk ka deklaruar se i mbrojturi im është 

involvuar në këtë rast, por ka deklaruar vetëm për bisedat që janë zhvilluar me të dëmtuarin M. 

si dhe gjatë shkuarjes së tij në Shqipëri për të gjetur traktorin, i cili vetëm e ka shoqëruar këtu të 

dëmtuarin M.dhe asgjë tjetër, pra nga deklarata e tij shihet se i mbrojturi im nuk ka të bëjë me 
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këtë vepër penale. Poashtu edhe gjatë shiqimit të CD-së, nuk dihet se ky inçizim nga kush është 

bër, e njejta është e palejuar, ngase e njejta nuk është proceduar sipas aktit gjyqësor, respektivisht 

nuk është marrë conform dispozitës së nenit 88 të KPP-së, megjithatë nga shiqimi dhe dëgjimi I 

CD-së, në asnjë rast nuk përmendet emir i të mbrojturit S.k., Duke marrë parasysh faktin se me 

asnjë prove nuk është vërtetuar fakti I mbrojturi im S.T.,, të ketë kryer veprën penale të vjedhjes 

së rëndë në bashkëkryerje nga neni 327, paragrafi 1, lidhur me paragrafin 31 të KPK-së, kjo është 

e mbështetur më tepër në supozime pa mbështetjen e provave konkrete.   

 

I akuzuari S.T.,, në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se: në tërësi qëndroj pranë 

fjalës përfundimtare të mbrojtësit tim av.S.H., nuk kam asgjë tjetër për të shtuar.  

  

Mbrojtësi i të akuzuarit B.C.,, avokati K.K., në fjalën e tij përfundimtare, të dhënë në 

formë të shkuar mes tjerash ka deklaruar se:  nga provat e propozuara në aktakuzën e Prokurorisë 

Themelore në Prizren, PP/II.nr.3123-7/14, dhe gjatë administrimit të provave, dëgjimin e 

dëshmitarëve si dhe dëshmive të paraqitura dhe shkresave tjera të lëndës, mbrojtja konsideron 

se aktakuza e ngritur nuk është vërtetuar, apo argumentuar se i mbrojturi im B.C.,, të ketë kryer 

veprat penale për të cilat dhe ngarkohet me aktakuzën e Prokurorisë, respektivisht me veprën 

penale nga neni 327, paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. Gjithashtu edhe nga dëshmia 

e vet të dëmtuarit, i cili është dëgjuar në cilësinë e dëshmitarit, ku ndër tjerash i njejti gjatë 

dhënies së dëshmisë së tij ka deklaruar se ditën për të cilën i është vjedhur traktori është njoftuar 

nga nusja e tij, e cila me të vërejtur që traktori nuk është në garazh më ka njoftuar, poashtu i 

njejti me asnjë provë të vetme nuk e vërteton faktin se i akuzuari B.C.,, të ia ketë vjedhur 

traktorin. Pra, i dëmtuari me deklaratën e tij të dhënë në polici, prokurori si dhe në gjykatë, me 

asnjë prove bindëse nuk e bindë mbrojtjen se me të vërtetë e gjithë ngjarja është ashtu siç e ka 

përshkruar i njejit, por për të ia mbuluar këtë gjest, vepër të cilën e kishte bërë i biri i tij Përparim 

Totaj, për shkak të disa borxheve dhe rrethanave ekonomike, e kishte shitur traktorin vetë ai, 

këtë fakt e thotë edhe i pandehuri B.C.,. Gjithashtu edhe nga deklarata e dëshmitarit D.D., , në 

asnjë moment në dhënien e deklaratës së vet nuk e potencon faktin se B.C., të e ketë kryer këtë 

vepër penale . Poashtu i mborjturi im ka theksuar se në vitin 2014, as që kishte jetuar në atë kohë 

në fshat dhe se as që e dinë se a ka traktor, nëse po ku e ka, ku e len, poashtu ka theksuar se as 

që dinë të vozisë traktorin.         

 

I akuzuari B.C., në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se: ne teresi e mbeshtese fjalen 

perfundimtare te mbrojtesit tim av.K.K.,, tjeter per momentin nuk kam qka te shtoje, 

 

 Gjykata në shqyrtimin kryesor i administroi të gjitha provat e nevojshme si teresi dhe 

pas analizimit të secilës provë veç e veç dhe në bazë të gjithave vërtetoi këtë gjendje faktike:                                                      

 

Se me datë 25.03.2014, në kohë të pacaktuar, në shtëpinë e të dëmtuarit M.T.,, e cila 

gjendet në fshatin ………., Komuna e Prizrenit, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për 

vete, apo për personin tjetër, në bashkëkryerje me të pandehurin B.C.,, kalojnë me force në 

oborrin e shtëpisë së të dëmtuarit, e marrin traktorin e markës “……….”, me ngjyrë të kuqe, me 

targa të regjistrimit ……….dhe largohen nga vendi i ngjarjes, me ç’rast të dëmtuarit M.T., i 

shkaktojnë dëm të konsiderueshëm material. 

 

-Me këtë kishin për të kryer në bashkëkryerje veprën penale të vjedhjes së rëndë, nga 

neni 327 para. 1 lidhur me nenin 31 të KPK-së-.  

 

Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat e propozuara nga ana e Prokurorisë 

së Shtetit dhe atë: deklarata e të dëmtuarit M.T., e dhënë në polici në Prizren, datë 26.03.2014; 
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deklarata e të dyshuarit S.T.,, e dhënë në polici në Prizren, datë 25.06.2014; deklarata e të 

dyshuarit B.C.,, e dhënë në polici në Prizren, datë 26.06.2014; deklerata e te demtuarit M.T., e 

dhene si ne procesverbalin e Prokurorise Themelore ne Prizren e dt.20.04.2017, deklerata e te 

akuzuarit S.T., e dhene si ne procesverbalin e Prokurorise Themelore ne Prizren e dt.20.04.2017, 

deklerata e te akuzuarit B.C., e dhene si ne procesverbalin e Prokurorise Themelore ne Prizren e 

dt.01.12.2017 Fotodokumentacioni i mjejtit – traktorit, të markës “Ferguson”; CD-ja, me numër 

2014-GA-0849 si dhe shkresat e tjera të lëndës.  

 

I akuzuari S.T., ne shqyrtim gjyqesor kryesor deklaron se: qëndron fakti se me datë 

20.04.2017 deklaron se sa i përket vjedhjes së traktorit té dëmtuarit M.T.,, nga fshati ……….me 

datë 25.03.2014, nuk ka marr pjesë dhe as që është implikuar në këtë vjedhje të traktorit, këtë e 

ka deklaruar edhe me rastin e intervistimit tê tij në polici. I njëjti deklaron se nga bashkëfshatarët 

dhe bisedat nëpër kafene tê fshatit ka dëgjuar se traktorin e ka vjedhur Përparim Totaj, i biri i të 

dëmtuarit, i cili ka pasur shum borgj, i njëjti thekëson se me B.C., nuk shoqërohet, ndërsa sa i 

përket D.D., nga fshati ……….e njeh dhe se i njëjti i ka treguar se bashk me tê dëmtuarin dhe 

të pandehurin B.C., kishin shkuar në Shkodër në Shqipëri, në një bjeshkë ku kinse i ka treguar 

se ku është shitë traktori. 

I akuzuari B.C., ne shqyrtimin gjyqesor kryesor deklaron: i njëjti mohon në tërësi 

kryerjen e kësaj vepre penale të vjedhjës së rëndë, duke deklaruar se e gjithë kjo është e pavërtetë. 

I njëjti deklaron se M.T., ka kontaktuar me të njëjtin, ka shkuar e ka marrë dhe së bashku kanë 

shkuar në lokalin e vëllaut të tij ………., ku kanë pirë kafe dhe me atë rast e ka pyetur duke i 

thënë "Ma kanë vjedhë traktorin, mos ki ndonjë informacion në lidhje me këtë", ku i njëjti i është 

përgjigjur se nuk ka ndonjë informacion, i pandehuri deklaron se M………. nga ai ka kërkuar 

që shkojmë në Shqipëri, në Tropojë të cilit i ka thënë po, ku së bashku kanë shkuar me qëllim 

që Misini ta paraqesë rastin e vjedhjes në Shqipëri, i pandehuri deklaron se nuk i ka thënë 

M………. se traktorin ta ka vjedhë S.T.,, në lidhje me vjedhjen e traktorit i njëjti deklaron se 

nuk ka dijeni se kush ka mundur të bënë këtë vjedhje. 

Gjykata  ne cilesin e deshmitarit-te demtuar ka degjuar M.T.,, ngase i njëjti kishte 

deklaruar se është njoftuar nga nusja e madhe e shtëpisë se traktori nuk është në shtëpi dhe se i 

njejti ditën që i ka humbur traktori në fshatin Gorozhup të Hasit e ka parë duke rregulluar një 

gardh personin me emrin A.M., dhe ai i ka thënë se një traktor ka kaluar ka livadhi im dhe është 

nisur për në Shqipëri. 

 

 Gjykata ka degjuar ne cilesin e deshmitarit P.T., , i cili është edhe i biri i të dëmtuarit 

M.T.,, por gjykata në deponimin e këtij dëshmitari, të njejtit ia fali besimin, ngase në asnjë pike 

të deklaratës nuk thotë që S.T.,, apo B.C., ia kanë vjedhur traktorin. Ai këtu të akuzuarit i njeh, 

ngase i ka bashkëfshatarë, ndërsa dyshimin e ka treguar tek persona të ndryshëm, të cilët janë 

qytetarë nga Shqipëria, ngase të njejtit disa herë e kanë kaluar kufirin shtetëror, kanë ardhur në 

Kosovë dhe në fshatin tyre dhe nga bashkëfshatarët kanë pasur ankesa se janë vjedhur kafsh, 

lope, vetura etj., dhe se atij i ka lindur dyshimi edhepse vet nuk i ka parë se kush e ka vjedhur 

traktorin.    

 

Gjykata ne cilesin e deshmitarit ka degjuar D.D., i cili dëshmitar gjithashtu është 

propozuar nga ana e organit të akuzës, por gjykata në deponimin e këtij dëshmitari ia fali besimin, 

ngase i njejti S.T., dhe B.C.,, i njeh si bashkëfshatarë, të njejtit janë rritur bashkë dhe pak a shumë 

janë edhe si gjeneratë. Dëshmitari në asnjë pike të deklaratës nuk ka thënë se S.T., dhe B.C.,, ia 

kanë vjedhur traktorin, këtu të dëmtuarit M.T.,. Gjithashtu rreth bisedave që janë zhvilluar në 
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mes të M.T., dhe dëshmitarit D.D., I njejti vjedhjen e traktorit e ka dëgjuar vetëm si biseda, fjalë 

të lagjes të lokalit, apo edhe klubit sportive, ngase vellau I M……….e ka një lokal në fshatin 

……….dhe aty rrinë dhe është biseduar rreth rastit të traktorit dhe se nuk është e vërtetë se D.D., 

i ka thënë M.T., se S.T., ta ka marrë traktorin, andaj edhe vlerësojë se këto fakte nuk kanë 

ndihmuar në zbardhjen e çështjes.  

 

Gjykata duke i analizuar provat veç e veç dhe lidhshmërinë e provave në tërësi, duke i 

faluar besimin deshmitareve, si dhe degjimit te CD-se, gjeti se nuk ka prova të cilat e arsyetojnë 

se në veprimet e të akuzuareve S.T., dhe B.C., , formohen elementet qenësore të veprës penale 

vjedhje e rëndë nga neni 327 para.1 lidhur me nenin 31 të KPK-së.  

Gjykata kete bindje e ka vertetuar duke i administruar dhe analizuar te gjitha provat si 

nga shkresat e lendes, gjatë shqyrtimit kryesor, andaj edhe vendosi bindshëm dhe pa asnjë dilemë 

se te akuzuarit S.T., e B.C., nuk jane fajtor per vepren penale per te cilin i ngarkon aktatkuza, 

dhe  në mungesë të provave gjykata i lirojë të akuzuarit nga aktakuza në pajtim me dispozitën e 

nenit 364 par.1 nën par.1.3 të KPPK.  

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike është marrë në kuptim të nenit 463 par.3 të Kodit 

të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 454 par.1 

të KPPK.  

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si ne shqiptim të këtij aktgjykimi në pajtim me nenin 

364 par.1 nën par.1.3 të KPPK.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Deparatamenti i pergjithshem penal 

P.nr. 10/2018 me datë 13.05.2022 

 

 

Bashkëpunëtorja profesionale       Gjyqtari  

          Majlinda Shala                                 Fatmir Krasniqi  

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të ushtrojë ankesë në 

afat prej l5 ditëve, pas marrjes së të njëjtit – Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, e 

nëpërmjet të kësaj gjykate. 


