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Numri i lëndës: 2019:077350 

Datë: 21.07.2020 

Numri i dokumentit:     01032479 

 

P.nr.169/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Drilon Haraçia, me bashkëpunëtorin profesional Driton Sadiku, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit V.D nga Gjakova, për shkak të veprës penale: blerja, pranimi ose fshehja e 

sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 parg.2, i akuzuar sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm, me numër PP/II.nr.353/18, të 

datës 14.03.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësorë – publik me datën 18.02.2020, 11.03.2020 

dhe 18.06.2020, në prezencën e Prokurores së Shtetit Dëshire Jusaj, të akuzuarit, me datën 

19.06.2020, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 10.07.2020 e përpiloi këtë: 

  

     A K T G J Y K I M 

I  akuzuari: 

 

V.D., nga i ati Sh., e ëma K., e gjinisë S., data e  lindjes... në Gjakovë,  i pa martuar, ka të 

kryer Fakultetin Ekonomik në Tiranë, i gjendjes së mesme ekonomike, punon në biznesin e tij 

familjar në firmën “E”, shqiptar-shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ... 

   

 Në bazë të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPP. 

 

    L I R O H E T  N G A   A K U Z A 

 

 Sepse:në muajin dhjetor të vitit 2017, në kohë të pa caktuar, në Gjakovë, saktësisht tek 

hekurishtja “Sh”, në cilësinë e menaxherit nga i pandehuri F.Z blenë 7 (shtatë) kapak të pusetave të 

kanalizimit atmosferik për shumën prej 27 € edhe pse i pandehuri ka mund të ketë ditur se këta kapak 

janë siguruar me kryerjen e veprës penale të vjedhjes pasi kundërvlera e kapakëve të pusetave të 

kanalizimit atmosferik të blerë është dukshëm më e ulët se sa vlera e tyre e tregut. 

- Këso dore kishte për të kryer veprën penale: blerja, pranimi ose fshehja e sendeve 

të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 parg.2 të KPRK-së  

 

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

     

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën PP/II.nr.353/18, të datës 14.03.2018, kundër të akuzuarit F.Z nga Gjakova, 

për shkak të veprës penale vjedhja nga neni 325 par.1 të KPRK-së dhe kundër të akuzuarit V.D për 

shkak të veprës penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale 

nga neni 345 par.1 të KPRK-së. Gjatë shqyrtimit fillestar prokuroria e shtetit Dëshire Jusaj pas 

leximit të aktakuzës ka deklaruar se bëjë përmirësimin e aktakuzës ashtu që në dispozitivin e parë 
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që ka të bëjë me të akuzuarin në fund të përshkrimit faktik duhet ti shtohet edhe fjalia “me çka të 

dëmtuarës Komuna e Gjakovës, i ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale” dhe po ashtu në 

aktakuzë duhet të jetë e përfshirë si palë e dëmtuara Komuna e Gjakovës. Po ashtu në të njëjtën pikë 

bëjë përmirësimi n e kualifikimit juridik, ashtu që duhet ti shtohet edhe bashkëkryerja ngase është 

lënë vetëm vepra penale e vjedhjes nga neni 325 par.1 të KPRK-së, ashtu që vepra penale për të 

cilën akuzohet i akuzuari F.Z. duhet të jetë vepra penale e vjedhjes në bashkëkryerje nga neni 325 

par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, meqenëse në përshkrimin faktik thuhet se veprën penale e ka 

kryer në bashkëkryerje me të miturin Sh.M dhe I. M. Po ashtu edhe në dispozitvin e II që ka të bëjë 

me të akuzuarin V.D bëjë rikualifikimin e veprën penale ashtu që në vend të par.1 të nenit 345 të 

KPRK-së, i akuzuari V.D duhet të akuzohet për veprën penale nga par.2 të nenit 345 të KPRK-së, 

meqenëse edhe në dispozitiv të aktakuzës është shënuar se i pandehuri ka mundur të dije, e që 

përputhet me par.2 të këtij neni. 

 

Gjatë shqyrtimit fillestar të mbajtur me datë 26.02.2019, i akuzuari F.Z e ka pranuar fajësinë 

për veprën penale për të cilën akuzohet, ndërsa i akuzuari V.D ka deklaruar se nuk e pranoi fajësinë 

për veprën penale për të cilën akuzohem dhe ka shtuar se unë nuk i kam vjedhur nga ana e të 

akuzuarit hekurishtet për të cilat pretendohet meqenëse nuk e rrezikoi biznesin tim për 27 euro dhe 

po ashtu unë as nuk e njoh të akuzuarin që ka qenë më parë në biznesin tim familjar.   

 

Meqenëse i akuzuari F.Z ka pranuar fajësinë, ndërsa i akuzuari tjetër V.D. nuk e ka pranuar 

fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet, gjykata me propozimin e prokurores së shtetit, me 

aktvendimin P.nr.211/18 të datës 26.02.2019 ka bërë veçimin e procedurës penale ndaj të akuzuarit 

V.D dhe procedura penale ndaj tij ka vazhduar me numrin punues P.nr.169/19, për çka të akuzuarin 

V.D e ka njoftuar se para shqyrtimit të dytë mund të paraqesë kundërshtimet e tije për provat e cekura 

në aktakuzë, të paraqesë kërkesë për hedhjen e aktakuzë nëse është e ndaluar ligjërisht dhe të 

paraqesë kërkesë për hedhjen e aktakuzës për shkak të mos përshkrimit të veprës penale, ndërsa të 

akuzuarin F.Z me aktgjykimin P.nr.211/18 e ka shpallur fajtor dhe e ka gjykuar me dënim me gjobë 

në shumë prej 300 (treqind) €uro dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, të cilët 

dënime nuk do të ekzekutohen nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej 2 (dy) vitesh nuk kryen 

vepër tjetër penale. 

 

Prokuroria e Shtetit Dëshire Jusaj në fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar se: në këtë 

shqyrtim gjyqësor dispozitivi i dytë që ka të bëjë me të pandehurin V.D. u argumentua me ligj dhe 

kjo me deklarimin e dëshmitarit në këtë seancë gjyqësore nga deklarimi i të cilit vijmë në përfundim 

se këtu i akuzuari në muajin dhjetor 2017 ka pranuar shatkat e blerë nga dëshmitar dhe kjo për 

gjykatën dhe prokurorinë jep qartë dhe bindshëm për të vërtetuar se dispozitivi i aktakuzës ka bazë 

ligjore, meqenëse dëshmitari askund nuk ishte i përafërt me deklaratën që kishte dhënë në polici dhe 

se deklarata e sotme e të njëjtit kishte mos përputhje të plotë ku kishin kaluar dy vite nga koha e 

deklarimit. Mbi këtë bazë dhe bazuar në shkresat e lëndës e mbështesin aktakuzën për veprën penale 

të të pandehurit se ka kryer veprën penale blerje, pranim ose fshehje të sendeve të përfituara me 

kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.2 të KPRK-së, e të cilën gjë na bërë edhe një fakt tjetër 

për të mbështetur dispozitivin e aktakuzës lidhur me dispozitivin e dytë me vetë deklarimin në 

mënyrë të heshtur të këtu të akuzuarit i cili nuk pati vullnetin të ballafaqohej me Prokurorinë dhe 

Gjykatën. Andaj, në bazë të analizave të të gjitha shkresave dhe deklaratës së dëshmitarëve kërkoi 

nga gjykata që i akuzuari të përgjigjet penalisht, të shpallet fajtor dhe të obligohet në kompensimin 

e shpenzimeve procedurale për veprën për të cilën i vihet në barrë. 

 

I akuzuari V.D më fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se mbes pranë atyre që i kam thënë 

se nuk i kam blerë shatkat dhe kurrë nuk e rrezikoj biznesin me blerë sende të vjedhura. 
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Gjykata gjatë shqyrtimin gjyqësorë i ka nxjerr të gjitha provat e nevojshme dhe pas vlerësimit 

të secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari V.D nuk është 

kryes i veprës penale që i ngarkohet me aktakuzë meqenëse nuk është provuar se i njëjti ka kryer 

veprën penale. Andaj konform nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPP gjykata ndaj të akuzuarit V.D për 

veprën penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga 

neni 345 parg.2 të KPRK-së, ka marr aktgjykim lirues. 

 

 Gjatë shqyrtimeve gjyqësore të datës 18.02.2020, 11.03.2020 dhe 18.06.2020, gjykata ka 

dëgjuar dëshmitarin S.I, dëshmitarin F.Z dhe dëshmitarin I. M, po ashtu ka administruar provat 

materiale dhe atë:  Raporti fillestar i incidentit të Policisë së Kosovës me numër të rastit 2017-EA-

1371 të datës 17.12.2017, deklarata e ankuesit S.I të dhënë në Polici me datë 17.12.2017, raporti i 

oficerit të Policisë së Kosovës të datës 17.12.2017, 24 foto ne formatin A4 në fotokopje, me ngjyra 

bardh e zi, lidhur me vendin e ngjarjes sa i përket pusetave, deklarata e dëshmitarit B.F të dhënë me 

datë 10.01.2018 pranë Policisë së Kosovës, intervista e marrjes në pyetje të dyshuarit I.M të datës 

20.02.2018, intervista e marrjes në pyetje të dyshuarit Sh.M e datës 21.02.2018, intervista e marrjes 

në pyetje e të dyshuarit F.Z të datës 26.02.2018, dhe intervista e marrjes në pyetje të dyshuarit V.D 

me datë 28.02.2018. 

  

Dëshmitari S.I, gjatë shqyrtimit gjyqësorë të datës 18.02.2020 ka deklaruar se:  mbes pranë 

deklaratës së dhënë në Stacionin Policor në Gjakovë me datë 17.12.2017, në të cilën ka deklaruar se 

me datë 12.12.2017, rreth orës 06:40, kam qenë duke shkuar për punë në rrugën...– Gjakovë, kam 

vërejtur se në rrugë mungojnë dy kapak-hekuri të pusetave të kanalizimit atmosferik, kurse të 

nesërmen kam vërejtur se edhe në rrugën tjetër “D.V” mungojnë shtatë të tillë, për këtë rast unë kam 

biseduar me fqinjët ku njeri prej tyre S.B, i cili ka një market, më tha se kamerat e marketit të tij 

kanë kapur tre persona që duken të jenë të mitur, me datë 12.12.2017 rreth orës 02:50 të mëngjesit, 

ku shihen se janë me një karrocë dore duke marrë kapakët e pusetave, mirëpo të njëjtit nuk po i 

njohim. Ne jemi munduar që ti identifikojmë personat e dyshimtë, ku disa të rijnë të lagjes na kanë 

thënë se sipas videos dyshohen se janë njëri djali i A., njëri djali i H., kurse tjetri është i komunitetit 

RAE. Dy të paret banojnë në rr. ..., në lagjen tonë kurse i treti mendojmë se banon në rr..... Unë pas 

konsultimit me disa prej fqinjëve, vendosa që të vij të ankohem në polici për rastin. Gjatë shqyrtimit 

ka shtuar se jetoj në rrugën ..., kam vërejtur se mes datës 12-17.12.2017 kanë munguar pusetat e 

kanalizimit atmosferik, përafërsisht sa më kujtohet 8 copa në dy rrugët, kam dyshuar në disa persona, 

por policia ka zbuluar se kanë qenë disa persona tjerë. Kapakët nuk janë kthyer dhe nuk kam ndonjë 

informacion se ku kanë mundur të përfundojnë këta kapak. Ka deklaruar se nuk e njeh F.Z i cili ka 

qenë i akuzuar për vjedhjen e pusetave ku edhe i njëjti është shpallur fajtor prej kësaj gjykate. 

 

Dëshmitari F.Z , gjatë shqyrtimin gjyqësorë të datës 11.03.2020 ka deklaruar se: lidhur me 

rastin e datës 12.12.2017 jam akuzuar për veprën penale të vjedhjes, kam pranuar fajësinë dhe jam 

dënuar për shkak të vjedhjes së nëntë kapakëve të pusetave. Kapakët nuk e di se ku i kam lënë, pasi 

që i kemi marr bashke dhe i kemi dërguar në shtëpi të I., dhe pastaj nuk e dije se ku i ka shitë, nuk e 

kam pyetur I., se ku i ka shitur. Ka shtuar se e di ku ndodhet hekurishtja Sh., dhe kam dërguar 

ndonjëherë hekura për të shitur. Nuk kam marr para për shitjen e pusetave. Në pyetjen e gjykatës se 

sipas deklaratës së I., të dhënë në polici, ku ka deklaruar se daja së bashku me Sh., të nesërmen i 

kanë dërguar në hekurishte Sh., për ti shitur, a është e vërtetë, dëshmitari është përgjigjur se jo nuk 

është e vërtetë. Unë nuk i kam thyer shaktat, por Sh., më ka thënë se i kemi thyer. Në pyetjen e 

gjykatës se sipas deklaratës së Sh.M. i cili ka deklaruar se babës tim ia ke dhënë 3 euro pas shitjes 

së këtyre pusetave, a është e vërtetë, dëshmitari ka deklaruar se jo nuk është e vërtetë. Në pyetjen e 

prokurorit të shtetit se sipas deklaratës së I., i njëjti ka deklaruar se së bashku me ju i ka dërguar në 

hekurishten Sh., dhe i ka shitur në vlerë prej 27 €, a është e vërtetë, dëshmitari është përgjigjur se 

nuk është e vërtetë dhe se planin për shitje nuk e kam bërë un. 
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Dëshmitari I.M në dëshmimin e tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësor të datës 18.06.2020 ka 

deklaruar se: me datën 12.12.2017 kemi marrë shatka bashkë me F., dhe Sh., në nëpër rrugë, shatkat 

i kemi marrë të tre së bashku, pra unë bashkë me vëllain tim dhe dajën, me sa më kujtohet i kemi 

marrë 26 shatka, të cilët i kemi mbledhur për një ditë dhe të cilët iu kemi shitur atyre që shesin hekra 

me kamion, para se me shku te E.,-ja, të cilët para se ti shisnim i kemi shkatërruar me çekiç dhe i 

kemi shti në thasë së bashku me Sh., dhe i kemi dërguar te E,.-ja dhe ua shitem personave që shesin 

hekra me kamion. Në pyetjen e prokurorit se personat që i kanë blere shatkat a kanë ndonjë objekt 

aty te E.,, dëshmitari është përgjigjur se jo. Me tej ka shtuar se i kemi shitur të gjithë shatkat për 26 

€, pasi i kemi shitur i kemi marr paret dhe kemi blerë gjëra për shtëpi. Atë ditë nuk kemi shkuar në 

L., planin për të marrë shatkat e kam bërë unë me vëllain, F., ia kemi dhënë 2€ që të vij me neve. 

Shatkat i kemi bartur me karrocë dhe i kemi dërguar në shtëpinë tonë, atë ditë ka qenë hera e parë 

që kemi marr shatka, më parë kam mbledh hekura dhe i kam shitur nëpër hekurishte tek E.,-ja, tek 

firma Sh., dhe kam dërguar shpesh. Shatkat nuk i kam dërguar te Sh.,, sepse atë ditë e pamë atë me 

kombi dhe i shitem shpejt pasi ishim të lodhur. Të akuzuarin e njoh sepse i pata dërguar hekura në 

hekurishte. Në pyetjen e Prokurores se në Polici ti ke thënë se me dajën F., i kemi quar në hekurishten 

Sh., 9 shatka dhe i kemi shitur 27 €, tani po thua ndryshe, dëshmitari është përgjigjur se atëherë kemi 

qenë të vegjël, kemi pas frikë prej policisë. Ka shtuar se F.Z e kam dajë, kur i kemi marr shatkat 

F.,na ka ndihmuar deri tek shtëpia pastaj të nesërmen ne i kemi shit, unë e kam bërë pazarin me 

blerësin e hekurave – shatkav. Prokurorja e ka pyetur dëshmitarin se kush punon në hekurishte herav 

tjera kur ke shkuar, dëshmitari është përgjigjur se punojke Sh., si punëtori si dhe V., është si shef, 

mbas shaktave kemi dërguar hekura për të shitur të Sh., pas 2-3 jave, tek kombi nuk kam shitur më 

shatka, ai kombi ka qenë afër hekurishtes Shemsi, por ka qenë më afër E.,-së dhe distanca ka qenë 

rreth 20 metra. Gjykata ka pyetur dëshmitarin se ju në deklaratën e dhënë në polici keni thënë se 

keni marrë 9 shatka, ndërsa sot thatë 26 shatka, cila është e vërteta, dëshmitari është përgjigjur se sa 

me kujtohet mua kanë qenë 26 shatka por ka mundësi se kam harruar, të cilët pasi që i kemi dërguar 

në shtëpi i kemi thyer me çekiç atë ditë, i kemi bërë copa të vogla. 

 

 Nga leximi i raportit fillestar të incidentit me numër të rastit 2017-EA-1371 të datës 

17.12.2017, është konstatuar se me datës 12.12.2017 në ora 02:30/h, në– Gjakovë, ka ndodhur vepra 

penale e vjedhjes, ndaj pronës publike, përkatësisht janë vjedhur nëntë kapak hekuri i pusetave të 

kanalizimit atmosferik. 

 

Nga leximi i deklaratës së ankuesit S.I. të dhënë në Stacionin Policorë në Gjakovë me datë 

17.12.2017, i njëjti ka bërë paraqitjen e rastit  se me datë 12.12.2017 i njëjti ka vërejtur se në rrugën 

... mungojnë dy kapak- hekuri të pusetave të kanalizimit atmosferik, kurse të nesërmen ka vërejtur 

se edhe në rrugën ... mungojnë shtatë të tillë. 

 

Nga Raporti i Oficerit të Policisë së Kosovës, A.M me numër të rastit 2017-EA-1371 të dt. 

17.12.2017, i njëjti kë bërë përshkrimin e rastit sipas ankuesit S.I lidhur me kryerjen e veprës penale. 

 

Nga fotot në formatin A4 në fotokopje bardhë dhe zi, të bëra nga Policia e Kosovës, dhe të 

nxjerra nga kamerat e shitores së G.B, vërehet se në lagjen ...– Gjakovë në rr... dhe në rr....mungojnë 

9 kapaket e pusetave të ujërave atmosferike dhe nga fotot e nxjerra nga video kamerat vërehen tre 

persona të cilët bartin diçka të rëndë në karrocë e cila është e mbuluar me një mbulesë apo thes, të 

cilët bartin kapela në kokë. 

 

Nga Deklarata e dëshmitarit B.F të dhënë në Stacionin Policor në Gjakovë me dt.10.01.2018, 

ka deklaruar se: në lidhje me rastin për shaktat e vjedhur jam i informuar nga I.M nga Lagja ... se i 

ka vjedh së bashku me dajën e tij, të cilit emrin nuk ja di dhe se nuk e di se ku i ka shitur shaktat. 
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 Nga intervista e marrjes në pyetje të dyshuarit I.M të dhënë në Stacionin Policorë në Gjakovë 

me datë 20.02.2018, ka deklaruar se: është e vërtetë se unë së bashku me vëllain tim Sh.M dhe me 

Dajën tim F.Z. nga fshati ...e Gjakovës i kemi vjedhur shaktat, data nuk më kujtohet por e di që para 

vitit të ri që të tre në orët e vona të natës e kemi marr një karrocë dorë dhe daja im F., na tha që ti 

vjedhim shaktat e rrugës dhe ashtu vepruam, i kemi marr diku rreth nëntë shakte dhe i kemi bartur 

me karrocë dore dhe i kemi dërguar në shtëpinë time në Lagjen ..., ku i kemi dëmtuar me një çekiç 

për të mos e kuptuar që janë shakte dhe të nesërmit unë së bashku me dajën F., i kemi dërguar në 

hekurishten te Sh., ku i kemi shitur në vlerë prej 27 €, planin për ti vjedhur e ka bërë daja F.,, shakta 

kemi vjedhur vetëm njëherë atë natë që kemi qenë të tre. 

 

Nga intervista e marrjes në pyetje të dyshuarit Sh.M të dhënë në Stacionin Policorë në 

Gjakovë me datë 21.02.2018, ka deklaruar se: është e vërtetë se unë së bashku me vëllain tim I.M 

dhe me Dajën tim F.Z. nga fshati ....e Gjakovës i kemi vjedhur shaktat, data nuk më kujtohet por e 

di që para vitit të ri unë i kam propozuar vëllait tim që ta thërrasim dajën dhe të na ndihmojë ti 

marrim shaktat e rrugës për ti shitur pasi që i kemi kushtet e dobëta ekonomike, pasi që erdh daja e 

kemi marr një karrocë dore dhe në orët e vona të natës kemi shkuar dhe i kemi marr rreth nëntë 

shakta të cilët i kemi bartur me karrocë dore dhe i kemi dërguar në shtëpinë tonë dhe i kemi dëmtuar 

me një çekiç, për të mos u hetuar se çka janë dhe të nesërmit vëllai im I., dhe daja F., i kanë dërguar 

në hekurishten të Sh., dhe me kanë informuar që i kanë shitur por nuk e di se sa, mua nuk më kanë 

dhënë para, por babait tim ja kanë dhënë 3 euro. Planin për ti vjedhur shaktat e kam bërë un, shakta 

kemi vjedhur vetëm një herë, vetëm atë natë që kemi qenë të tret, të cilët pasi i kemi dërguar në 

shtëpi i kemi dëmtuar me çekiç që të mos vërehen se çka janë.  

 

Nga intervista e marrjes në pyetje të dyshuarit F.Z të dhënë në Stacionin Policorë në Gjakovë 

me datë 26.02.2018, ka deklaruar se: është e vërtetë se unë me dy djemtë e motrës time Sh., dhe I.M 

nga Lagja... – Gjakovë i kemi vjedhur shaktat, data nuk më kujtohet por e di që para vitit të ri, që të 

tre, rreth orës 01:00-02:00 të natës e kemi marr një karrocë dore dhe kemi vendosur ti marrim shaktat 

e rrugëve në lagjen ..., aty kemi filluar ti hekim dhe i kemi marr diku rreth 9 shakta dhe i kemi bartur 

me karrocë dore dhe i kemi dërguar në shtëpinë e motrës T.M. në Lagjen ..., të nesërmen i kanë 

dërguar në hekurishte I., dhe Sh., kurse unë kam shkuar në shtëpinë time, për të cilët mi kanë dhënë 

11 €, shakta kam vjedhur vetëm një here, atë natë që kemi qenë të tretë, nuk e di se ku i kanë dërguar 

shaktat për ti shitur. 

 

Nga intervista e marrjes në pyetje të dyshuarit V.D. të dhënë në Stacionin Policorë në 

Gjakovë me datë 26.02.2018, ka deklaruar se: i njoh djemtë e A.M nga Lagja ... të cilët janë 

minoritet, nuk me kujtohet se më kanë sjellë shakta të rrugës me datë 13.12.2017 në hekurishten 

time, më kanë sjelle sende tjera, por mesë shumti në prezencën e prindit të tyre A.., të cilin e kam 

edhe klient të rregullt, shton se po të kisha vërejte se janë shakte menjëherë i kisha lajmëruar në 

polici. 

 

I akuzuari V.D gjatë shqyrtimit të datës 18.06.2020, ka deklaruar se do të shfrytëzoj të drejtën 

time duke u mbrojtur në heshtje. 

 

Gjykata pas vlerësimit dhe analizimit të provave veç e veç dhe të gjitha së bashku ka ardhur 

në përfundim se ndaj të akuzuarit V.D duhet te merret aktgjykim lirues në mungesë të prova për 

faktin se nga provat e administruara nuk është vërtetuar se i njëjti ditën kritike të ketë kryer veprën 

penale për të cilën ngarkohet, për çka gjykata ia fali besimin deklarimit të akuzuarit i cili gjatë 

shqyrtimit gjyqësore ka deklaruar se “nuk i kam blerë as nuk blej shatka kurrë dhe nuk e rrezikoj 

biznesin me blerë sende të vjedhura”, gjithashtu në deklaratën e dhënë në Stacionin Policor në 
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Gjakovë me datë 26.02.2018 ka deklaruar se “nuk me kujtohet se më kanë sjellë shakta të rrugës me 

datë 13.12.2017 në hekurishten time, më kanë sjelle sende tjera, por mesë shumti në prezencën e 

prindit të tyre A.M, të cilin e kam edhe klient të rregullt, shton se po të kisha vërejte se janë shakte 

menjëherë i kisha lajmëruar në polici”, po ashtu me deklaratat e dëshmitarëve të dëgjuar gjatë 

shqyrtimit gjyqësore nuk është vërtetuar se i akuzuari V.D ka kryer veprën penale blerja, pranimi 

ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.2 lidhur me par.1 

të KPRK-së, pasi që, dëshmitari S.I në dëshminë e tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësorë të datës 

18.02.2020, ka deklaruar se këta kapak nuk janë rikthyer dhe nuk kam marr ndonjë informacion se 

ku kanë mundur të përfundojnë këta kapak, dëshmitari F.Z në dëshminë e tij të dhënë gjatë shqyrtimit 

gjyqësorë të datës 11.03.2020, ka deklaruar se kapakët e pusetave i kemi marr së bashku me Sh., dhe 

I., dhe i kemi dërguar në shtëpi tek I., dhe pastaj nuk e dije se ku i ka shitë, nuk i kam pyetu, dëshmitari 

I.M në dëshminë e tij të dhënë shqyrtimit gjyqësorë të datës 18.06.2020, ka deklaruar se shaktak i 

kemi shitur para se me shku te E..-ja, iu kemi shitur këtyre që shesin hekura me kamion, atë dit i 

pamë ata me kamion dhe i shitem më shpejtë pasi ishim të lodhur, sipas këtyre deklaratave nuk mund 

të vërtetohet se i akuzuari V.D ditën kritike ka blerë pusetat nga F.Z. dhe ka konsumuar veprën 

penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 

par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, andaj pretendimi i Prokurorisë Themelore në Gjakovë duke u 

bazuar në provat siç u ceken me lartë nuk qëndron, pasi që nuk është vërtetuar se i akuzuari është 

kryes i veprës penale. Ky pretendim për gjykatën është i pa bazuar dhe jo i argumentuar mirë, pasi 

që janë vetëm deklaratat e dëshmitarëve I. dhe Sh.M të dhëna në polici në cilësinë e të dyshuarve, 

ku dëshmitari I., ka deklaruar se i kemi marr diku rreth nëntë shakte dhe i kemi bartur me karroc 

dore dhe i kemi dërguar në shtëpinë time në Lagjen ..., ku i kemi dëmtuar me një çekiç për të mos e 

kuptuar që janë shakte dhe të nesërmit unë së bashku me dajën F., i kemi dërguar në hekurishten te 

Sh., si dhe dëshmitari Sh., ka deklaruar se i kemi marr rreth nëntë shakta të cilët i kemi bartur me 

karrocë dore dhe i kemi dërguar në shtëpinë tonë dhe i kemi dëmtuar me një çekiç, për të mos u 

hetuar se çka janë dhe të nesërmit vëllai im I., dhe daja F., i kanë dërguar në hekurishten të Sh.,, të 

cilave deklarata gjykata nuk ua ka falur besimin, pasi që të njëjtat janë kontradiktore në mes vete, sa 

u përket deklarimeve tjera ku dëshmitari I.,thotë se planin për ti vjedhur shaktat e ka bërë daja F., 

ndërsa dëshmitari Sh., thotë se unë i kam propozuar vëllait tim që ta thërrasim dajën dhe të na 

ndihmojë ti marrim shaktat e rrugës për ti shitur pasi që i kemi kushtet e dobëta ekonomike, 

gjithashtu dëshmitari I.M gjatë dëshmisë së tij të  dhënë në shqyrtimin gjyqësore të datës 18.06.2020, 

e ka mohuar deklaratën e tij të dhënë në polici ku kishte thënë se shaktat i kishin dëmtuar dhe të 

nesërmen me dajën F., i kemi dërguar në hekurishte të shemsi, se atëherë kemi qenë të vegjël, kemi 

pas frikë prej policisë, dhe ka deklaruar se shaktat iu kemi shitur atyre që shesin hekura me kamion, 

para se me shku te E.,-ja, shaktat nuk i kam dërguar te Sh., sepse atë ditë e pamë atë me kombi dhe 

i shitem shpejt pasi ishim të lodhur. 

 

Duke pas parasysh të gjitha këto rrethana, faktet të shqyrtuara dhe me provat e vërtetuara, 

Gjykata morri aktgjykim lirues për faktin se aktakuza ka mbetur në nivelin e dyshimit të arsyeshëm 

dhe jo të bazuar mirë në prova të artikulueshme dhe të besueshme se i akuzuari të ketë kryer veprën 

penale për të cilin ngarkohet, pasi që në fjalën përfundimtare prokuroria e shtetit ka theksuar se është 

vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale, por nga të gjitha provat e administrua gjykata nuk ka 

mundur të vërtetoj faktin se i akuzuari V.D, nga i akuzuari F.Z të ketë blere shaktat e vjedhur, 

Gjykata vlerëson se edhe nën supozimin se i akuzuari i kishte blerë këto puseta sipas deklarimeve 

të dëshmitarëve të njëjtat kanë qenë të dëmtuara të thyera me çekiç dhe të bëra copa të vogla dhe 

meqë i akuzuari merret me skrap i njëjti nuk ka mundur të dijë se kanë qenë të vjedhura si njëri 

nga elementet kryesore të veprës penale, andaj me asnjë provë qoftë direket apo indirekte por edhe 

me dëgjimin e dëshmitarëve nuk ka mundur të vërtetoj faktin se i akuzuari V.D në kohen dhe vendin 

e përshkruar si në dispozitiv të kwtij aktgjykimi të ketë kryer veprën penale për të cilën akuzohet, 

andaj gjykata në mungesë të provave duke u bazuar në nenin 364 par.1 pika 1.3 të KPP, të akuzuarin 
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V.D e ka liruar nga akuza për veprën penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me 

kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.2 lidhur me par 1 të KPRK-së, të përshkruar si në 

dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Në bazë të nenit 454 par. l të KPP është vendosur që shpenzimet e procedurës penale ti bijën 

në mjetet buxhetore të gjykatës. 

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 364 par.1 

nënpar.1.3 të KPP-së. 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.169/19, me datë 10.07.2020 

 

Bashkëpunëtori profesional,                                         Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Driton Sadiku                                      Drilon HARAÇIA 

 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 

15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

Gjykate. 


