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Numri i lëndës: 2018:024560 

Datë: 01.04.2020 

Numri i dokumentit:     00902562 

 

    P.nr.68/15 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

i vetëm gjykues Drilon Haraçia, me procesmbajtësen - sekretare juridike Valbone Hoxha, 

pranë kësaj gjykate në lëndën penale kundër të akuzuarit A.Gj. nga Gjakova, për shkak të 

veprës penale vjedhja e rëndë nga neni 327 par.1 nën parg 1.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas 

aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Gjakovë - Departamenti i përgjithshëm, me numër 

PP.nr.1995/14, të datës 23.01.2015, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësorë – publik me datën 

29.01.2020, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Armend Zenelaj, të akuzuarit si dhe mbrojtësit 

të tij, avokat Genc Juniku nga Gjakova, me datën 31.01.2020, mori dhe publikisht shpalli, 

ndërsa u përpilua   me dt.03.03.2020 këtë: 

  

     A K T G J Y K I M 

I  akuzuari: 

 

A.GJ., nga i ati S., e ëma V., e gjinisë H., data e lindjes..., në Gjakovë, i martuar, atë i 

një fëmijë, ka të kryer shkollën e mesme, mekanik, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar-

shtetas i Republikës së Kosovës.   

   

 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 me datën 30.03.2013, rreth orës 05:50/h, në Gjakovë me qëllim të përvetësimit 

pasuror të kundërligjshëm, ka hyrë në shtëpinë e të dëmtuarit B.B. nga Gjakova, në atë mënyrë 

që nga shtëpia e të dëmtuarit ka marr një dukat balli, dy lira, unazë si dhe të holla në vlerë 

2.000.00 €, gjithashtu ka marr edhe veturën e tipit “Mercedes”, me targa regjistrimi ..., e cila 

është gjetur në oborrin e të dëmtuarit dhe i është kthyer të dëmtuarit me datë 02.04.2013. 

 

Këso dore kishte për të kryer veprën penale vjedhje e rendë nga neni 327 par.1 nën 

parg. 1.1 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.nr.1995/14, të datës 23.01.2015, kundër të akuzuarit A.Gj. nga 
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Gjakova, për shkak të veprës penale vjedhja e rëndë nga neni 327 par.1, nënparg. 1.1 të KPRK-

së.  

 

Prokurorit të Shtetit Armend Zenelaj në fjalën përfundimtare ka deklaruar se gjatë këtij 

shqyrtimi gjyqësor në çështjen penale ndaj këtu të akuzuarit A.Gj., u vërtetua në tërësi se këtu i 

akuzuari A. me dt. 30.03.2013, rreth orës 15,00, në Gjakovë, me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm të pasurisë së personit tjetër, ka hyrë në shtëpinë e të dëmtuarit B.B., po ashtu 

nga Gjakova dhe në shtëpinë e të njëjtit, i akuzuari ka marrë një sasi ari, konkretisht një dukat 

të ballit, dy lira, unaza, po ashtu edhe një sasi të të hollave konkretisht shumën prej 2.000 €. Po 

ashtu i njëjti kur ka dalë nga shtëpia ka marrur edhe veturën e tipit Mercedes me targa të 

regjistrimit ..., e cila veturë në ato momente ishte gjendur në oborrin e shtëpisë së të dëmtuarit, 

e cila veturë më pas është gjetur dhe është kthyer pronarit, konkretisht të dëmtuarit B.B.. Pra 

gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor u vërtetua se i akuzuari është kryes i veprës penale të vjedhjes së 

rëndë, nga neni 327 par. 1 nën par. 1.1 të KPRK-së. Gjendja e plotë dhe e drejtë faktike si në 

dispozitivin e kësaj aktakuze gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor u vërtetua nga provat materiale dhe 

personale. Kjo gjendje faktike u vërtetua nga deklaratat e dëshmitarëve të dëmtuarve, po ashtu 

edhe nga provat materiale siç është raporti i oficerit policore, vërtetimi mbi kthimin e sendeve, 

raporti mbi ekzaminimin e veturës, si dhe foto dokumentacioni i cili gjendet në shkresat e 

lëndës. Andaj jam i bindur se pas administrimit të gjitha këtyre provave, vërtetohet në tërësi se 

këtu i akuzuari A.Gj. është kryes i veprës penale për të cilën edhe është akuzuar nga ana e 

Prokurorisë, pasi që ekziston dyshimi i bazuar mirë, i cili është kryes i kësaj vepre, andaj i 

propozoi gjykatës që i akuzuari të shpallet fajtor për veprën penale të cilin akuzohet dhe të 

dënohet sipas ligjit, po ashtu edhe i njëjti të obligohet për pagesën e shpenzimeve procedurale. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A.Gj., Av. Genc Juniku nga Gjakova, në fjalën  përfundimtare e 

ka dhënë me shkrim. Po ashtu ka shtuar se është një provë latine që do të thotë bjerë ti prova se 

të deklaroi unë drejtësi. Unë shtoi se aktakuzën e PTHGJ me nr. PP.nr.1995/14 dt. 23.01.2015, 

të refuzoi se nuk ka mbështetje në prova të mjaftueshme, dhe Gjykatës i propozoi që nëse gjënë 

që në këtë çështje ka prova apo elemente të veprës penale ndaj kryesit A.Gj. gjatë vlerësimit 

dhe shqiptimit të dënimit ti caktoi një dënim të kushtëzuar, i cili kishte me arrit qëllimin e 

ndëshkimit. I akuzuari A. më parë ka qenë i njohur në kryerjen e veprave të tilla dhe se për ato 

është dënuar me burgim të cilin e ka vuajtur para dy vite dhe prej asaj kohe e gjer tani nuk ka 

kryer vepër penale tjetër. 

  

I akuzuari A.Gj. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështesë në tërësi falën 

përfundimtare të mbrojtësit tim. 

 

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 

A.Gj. 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 A.Gj., për veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 nënparg.1.1 të 

KPRK-së, ka marr aktgjykim lirues. 

 

 Gjatë shqyrtimeve gjyqësore të datës 29.11.2019, 24.12.2019 dhe 13.01.2020 dhe 

29.01.2020, gjykata ka dëgjuar të dëmtuarin B.B. nga Gjakova në cilësinë e dëshmitarit, 

dëshmitarët A.Gj. nga Gjakova dhe O.M. nga Gjakova, po ashtu ka administruar provat 

materiale dhe atë:  Raporti fillestar i incidentit me nr. 2013-DB-458 të dt. 30.03.2013, 

Intervista i marrjes në pyetje të të pandehurit – dyshuarit A.Gj. të dhënë në polici me dt. 

02.04.2013, Deklaratën shtesë të dëmtuarit B.B. të dhënë në policinë e Kosovës, me dt. 
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02.04.2013, Kërkesa për bastisje e PK me nr. të rastit 2013 DB-058, Flesh Raporti i lëshuar 

nga Policia e Kosovës, me numër të rastit 2013 – DB – 0458, Urdhëresa e lëshuar nga kjo 

Gjykatë lidhur me bastisjen me numër PN.nr. 80/13 të dt. 02.04.2013, Aktvendimi mbi lirimin 

e personit të arrestuar me numër të rastit 2013 DB 458, Vërtetimi për bastisjen e shtëpisë me 

nr. PN.nr. 188/13 të dt. 03.04.2013, 18 Foto në formatin A4, në fotokopje bardh e zi, të cilat 

janë përpiluar gjatë bastisjes në shtëpinë e të akuzuarit, Vërtetimi së bashku me lejen e 

qarkullimit të automjetit të dëmtuarit, Raporti i kryerjes së vendit të ngjarjes të përpiluar nga 

Policia e Kosovës, me numër të rastit 2013-DB-0458 të dt. 30.03.2013, fotoalbumi i përpiluar 

nga Policia e Kosovës – Njësia e Forenzikës me numër të rastit 2013 – DB- 0458 të dt. 30.03 

2013, Vërtetim mbi kthimin e sendeve të lëshuar nga Policia e Kosovës, të dt. 05.04.2013, 

Kërkesa e Policisë së Kosovës, drejtuar Prokurorisë Themelore në gjakove, së bashku me 

urdhëresën e Gjykatës Themelore në Gjakovë, me nr. PN.nr. 2613/13 dt. 16.05.2013, që ka të 

bëjë me urdhëresë për masa të hetimit të fshehtë, Raporti i ekzaminimit të veturës me numër ..., 

të dt. 02.04.2013, Foto album i përpiluar nga Policia e Kosovës Njësia e Forenzikës me numër 

të rastit 2013 – DB – 0458 të dt. 02.04.2013, që i referohet automjetit, Deklarata e të dyshuarit 

A.Gj. të dhënë në Polici, me dt. 03,04,2013, Deklarata e viktimës B.B. të dhënë pranë Policisë 

me dt. 30.03.2013, Raporti i Oficerit të Policisë së Kosovës, B.B. me numër të rastit 2013-DB-

458 të dt. 30.03.2013, Polica e sigurimit e lëshuar nga KS ”S.” të dt. 08.08.2012, 

Memorandumi zyrtar i Policisë së Kosovës, me numër 2013-DB-458 të dt. 30.03.2013, 

Deklarata shtesë e të dëmtuarit B.B. të dhënë pranë Policisë me dt. 30.03.2013, Vendimi mbi 

ndalimin e personit të arrestuar A.Gj. të dt. 02.04.2013, Raporti i oficerit K.G. të dt. 

30.03.2013, Raporti i Oficerit R.Sh. me numër të rastit 2013-DB-458 të dt. 02.04.2013, 

Deklarata e të dyshimtit A.Gj. të dhënë në polici me dt. 02.04.2013, Deklarata e dëshmitarit 

O.M. të dhënë në polici e dt. 02.04.2013, Deklarata e ankuesit B.B. të dt. 02.04.2013, Raport 

hetues – Njoftim i lesuar nga Stacioni Policor në Gjakovë, me dt. 03.04.2013, nga oficeri D.B., 

Flesh Raporti i lëshuar nga Stacioni Policor në Gjakove, me numër të rastit 2013 – DB – 458 të 

dt. 30.03.2013, Marrja në pyetje e të pandehurit në Polici me numër të rastit 2013-DB-458 të 

dt. 03.04.2013, Vërtetimi për bastisjen e shtëpisë sipas Urdhëresës PPN.nr. 188/13 dt. 

03.04.2013, Aktvendimi mbi fillimin e hetimeve PTHGJ me nr. PP/I.nr. 140-A/13 të dt. 

16.12.2013, Procesverbal për marrjen në pyetje të dëshmitarit – të dëmtuarit B.B. pranë 

PTHGJ, me dt. 13.08.2014, Procesverbal për marrjen në pyetje të dëshmitarit – të dëmtuarit 

O.M. pranë PTHGJ, me dt. 14.08.2014. 

  

I dëmtuari B.B., në cilësi të dëshmitarit gjatë shqyrtimit gjyqësorë të datës 29.11.2019 

ka deklaruar se: atë natë kur ka ndodhë vjedhja kam qenë në gjumë duke fjetur është ardh nëna 

ime më ka zgjuar prej gjumit dhe më pyeti se vetura nuk qenka në oborr dhe dera e korridorit 

qenka pak e hapur, nuk e ka ditë se ka qenë vjedhje, jam zgjuar kam kontrolluar e kam parë që 

vetura nuk është në oborr, çelësi i automjetin nuk ka qenë aty në korridor ku e le zakonisht, 

dyert kanë qenë të hapura, dhe dera e korridorit ka qenë pak e hapur dhe në atë moment e kam 

lajmëruar menjëherë Policinë, ora ka qenë përafërsisht 05:10 në mëngjese, Policia kanë ardhur 

menjëherë dhe mandej i kemi kontrolluar komplet shtëpinë, janë vërejte dy tri çanta në 

korridor, kuletat kanë qenë të zbrazëta. Me policë së bashku jemi ngjitë së bashku në katin e 

dytë, kemi kontrolluar nëpër dollapa dhe është vërejtur që mundojnë dy lira dhe një dukat, 

rrobat kanë qenë vetëm pak të skajuara dhe jo lëmsh, dhe dollapi ka qenë i mbyllur. Në pjesën 

tjetër në korridor dollapi ka qenë i hapur komplet ka pas gjësende në tokë, mirëpo aty nuk ka 

pas kurrgjë të vlefshme për me u marrë, pastaj jam interesuar për me e gjet veturën, kam 

kontaktuar me hetues të policisë, më kanë pyet a ke dikën të dyshimtë, mirëpo i kam thënë se 

jo, mi kanë prezantuar disa fotografi, prej të cilave asnjë nuk e kam njohur. Pastaj gjatë 

interesimit tim për me gjet veturën, kam dyshuar se kanë qit jashtë kufirit, në mbrëmje më ka 

thirre djali i dajës ka qenë ora 12:00  i natës më ka thënë se ta kemi gjete indeksin e fakultetit 
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(të cilin e kisha në veturë). Ma kanë sjellë indeksin dhe kam shkuar në polici, aty ka qenë një 

oficer dhe i kam deklaruar se ky indeks ka qenë në veturë të unë. I kam thënë nëse mundet me 

pas gjurmë të gishtërinjve, i njëjti më ka thënë se është e pamundshme dhe më ka thënë të vie 

nesër në mëngjes. Aty ka filluar mllefi pasi që kjo ishte hera e gjashtë që kishe ndodhur vjedhja 

në shtëpi dhe lokal dhe asnjëra nuk është zbuluar, atëherë kam menduar se duhet vet me 

vazhduar me hyr pak më detalisht. Kam shkuar me indeks te zyra e B. dhe kam kërkuar ndonjë 

çelës apo dokumentet personale, patentë dhe dokumente të automjetit dhe gjatë investigimit të 

atij vendi nuk kam gjetur asnjë gjë, ndërkohë duke shkuar kah drejtimi i Postës, i kam parë disa 

vetura të parkuara dhe një moment e shoh veturën time të parkuar për muri dhe afrona te vetura 

ka qenë edhe djali i dajës tim me mua, dhe i tregova se vetura u gjet. Ndërkohë në atë moment 

dikush ka ik i cili ka qenë më larg dhe kemi vrapuar dhe kemi zënë dhe më ka thënë se kam 

dikën timin dhe nuk mu ka dok se ka qenë djali i cili kam dyshuar duke u bazuar në sjelljet e 

tij, ndërkohë dikush e ka ftuar policinë ku edhe kanë ardh dhe personin e kanë marrë dhe e 

kanë shti në veturë. Pastaj policia na thanë se duhet të vini e të jepni deklaratë. Kjo ka qenë e 

tëra. Dëshmitari ka deklaruar se nuk e ka vërejtur se i pandehuri ka pasur diçka ne dorë, mirëpo 

pyetjen e parashtruar në lidhje me shumën të cilën i është vjedhur, është deklaruar se nuk e di 

sa ka qenë shuma, mirëpo vlera e arit dhe të hollave ka qenë rreth 2.000.00€. Në natën kur 

është marr vetura në shtëpi kam qenë unë me bashkëshorten, nënën dhe dy fëmijët dhe se 

askush nga anëtarët e familjes nuk e kanë dëgjuar zhurmën e automjetit kur është nxjerrë nga 

shtëpia. Dëshmitari deklaron se i mbyllim me çelës dyert e shtëpisë, mirëpo dera e oborrit ka 

qenë pa çelës. Pastaj, ka shtuar se dera është hapur me anë të shafsigerit pasi që e njëjta ka 

qenë dy kapakësh, derë e vjetër, ku është hequr llajsnja dhe janë ngre nga naltë e poshtë shulat 

dhe pastaj e njëjta është hapur. 

 

Dëshmitari A.Gj. , gjatë shqyrtimin gjyqësorë të datës 24.12.2019 ka deklaruar se: të 

pandehurin e ka vëlla dhe se me dt. 30.03.2013, kam qenë në ndalim policor në Stacionin 

Policor në Gjakovë, prej orës 21,00 ku kam qëndruar dy ditë për shkak të disa dënimeve në 

kundërvajtje, të cilat nuk i kam paguar. Në lidhje me vjedhjen që është kryer në shtëpinë e të 

dëmtuarit B.B. nga Gjakova, dëshmitari ka shtuar se nuk kam dëgjuar pasi që kam qenë në 

ndalim në Stacion Policor. Në lidhje me vendndodhjen e tij me dt. 01.04.2013 gjatë orëve të 

mbrëmjes, dëshmitari ka deklaruar se ka shkuar në kafe te tyrbja – te shkolla Z.R., ka qenë ora 

11:30-12:00 natës, duke ardhur ka qenë duke ra shi, jam ndalur te hyrja e banesës për të 

urinuar, dhe para se me hy në hyrje ka qenë guzhb e madhe, jam dal dhe i kam parë 4-5 vetë 

duke vrapuar, ka qenë O.M. dhe B.B. më kanë kap dhe më kanë thënë ma ke vjedh automjetin 

dhe më kanë sharë dhe unë nuk kam reaguar, dhe ka ardhur Policia më kanë hyp në xhip, 

ndërsa ata kanë dal me kontrolluar, ndërsa unë nëpërmjet telefonit i kam shkruar vëllaut A. se 

ik nga shtëpia, ku ka ardh polici dhe më ka zënë telefonin duke shkruar dhe ma ka marrë. 

Lidhur me lajmërimin që i është bërë të akuzuarit, dëshmitari ka deklaruar se arsyeja e 

lajmërimit ishte pasi që i njëjti ka pas flet arrest dhe ka qenë i arratisur prej burgut S.. Me datën 

30.03.2013, dëshmitari deklaroi se i akuzuari A. po këtë ditë ka qenë në shtëpi, pasi që në atë 

kohë kam punuar në top Taksi dhe e dijë se ka qenë në shtëpi se i kam lyp pare, për me mi pru 

në Stacion Policisë për me paguar dënimet dhe me sa më kujtohet se A.K. më duket se ka qenë 

me A. dhe  më ka paguar dënimi dhe ma ka pru letrën dhe se të akuzuarin A., kur ka ardhur për 

ti sjellë paratë nuk e kam takuar. 

Dëshmitari O.M., në dëshmimin e tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësor të datës 

13.01.2020 ka deklaruar se me se unë me këtë datë 30.03.2013, nga djali i axhës në telefon dhe 

meka thënë se baba e ka gjet indeksin e B.  prapa kafes L., e kam thirre B., pasi që e kam djalë 

të hallës dhe kemi shkuar e kemi shkuar në vendin e ngjarjes dhe kemi këqyr vendin, dhe duke 

kërkuar e këna parë automjetin e B., kurse afër 10-15 metrave, e kemi parë A.Gj. afër banesës 

duke qëndruar, pastaj unë kam njoftuar policinë, kanë ardhur policia e kanë marrë automjetin 
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me merimanga dhe unë kam shkuar me dhënë deklaratë në polici. Pastaj  kur është parë A. në 

afërsi të veturës së të dëmtuarit B., dëshmitari ka deklaruar se tanë kanë ngajt duke thënë se që 

hajni, e kanë nxënë dhe unë me që e njihesha ju kam thënë mes e prekni se e njoh dhe i kam 

thënë mos lëvizë prej këtu deri sa të vjen policia dhe telefonin e ka pas në dorë, ndërsa B. ia 

kërkoi telefonin, mirëpo ai nuk ja japi. Me sa më kujtohet ka shkruar sms në telefon. Se kush e 

ka vjedhur veturën e të dëmtuarit B., nuk kam pasur njohuri dhe nuk kam dëgjuar asgjë. Për më 

shumë, në pyetjen se a është pyetur A. se pse po vraponte, dëshmitari ka deklaruar se ai i ka 

thënë, nuk e dijë se pse ka ik dhe i njëjti ka deklaruara se u tuta dhe ka thënë se nuk kam bërë 

kurrgjë se kisha frikë pasi që keni qenë shumë vet. 

 

 Nga leximi i raportit fillestar të incidentit 2013-DB-458, është konstatuar se në ora 

05:50/h, ka ndodhur vepra penale vjedhja e rëndë, ndaj të dëmtuarit B.B. nga Gjakova. Sipas 

këtij raporti i dyshuar është A.Gj. nga Gjakova. 

 

Nga intervistën e marrjes në pyetje të të pandehurit – dyshuarit A.Gj. të dhënë në polici 

me dt. 02.04.2013, nuk ka deklaruar asgjë, përveçse shënimeve personale dhe deklarimit se nuk 

dëshiron që të angazhoj mbrojtës.  

 

Nga Letër rreshtimi i lëshuar nga Shërbimi Korrektues i Kosovës, konstatohet se ndaj të 

akuzuarit A.Gj. është lëshuar letër reshtim pasi që i njëjti me dt.22.03.2013 është larguar nga 

Qendra Korrektuese para orës 06.00 në drejtim të panjohur. 

 

Në deklaratën shtesë e të dëmtuarit B.B. të dhënë në policinë e Kosovës, me 

dt.02.04.2013, vërtetohet se me datë 02.04.2013 është gjetur indeksi i të dëmtuarit, i cili kishte 

qenë në veturën “Mercedes” të të dëmtuarit e cila ishte vjedhur, e më pas është paraqitur në 

polici, më tutje ka shtuar se pastaj kam shkuar tek kafja e L. pasi që aty ishte gjetur indeksi ku 

në një qoshe pastaj e kam vërejtur veturën time me targa dhe ishte e mbyllur, kur kemi filluar 

që të bisedojmë kemi vërejtur një person i cili në moment që nga ka vërejtur ka filluar të ikë 

me vrap. E kemi ndal e kemi afruar tek vetura e kemi pyetur për çelësin dhe pastaj e kemi 

lajmëruar policinë ku e kanë dërguar në stacion Policor. Pastaj është bërë kontrollimi i veturës 

ku e kam vërejtur se nuk janë dokumentet e veturës, po ashtu mungonte një usb si dhe një flesh 

mp3 me telekomande, po ashtu një blok me mbishkrim humana si dhe çelësi origjinal i veturës. 

Po ashtu pas verifikimit në shtëpi është vërejtur se mungojnë një dukat balli, dy lira dhe unaza, 

po ashtu edhe të hollat rreth 260 €. 

 

Nga Kërkesa për bastisje e PK me nr. të rastit 2013 DB-058, dhe Urdhëresa e lëshuar 

nga kjo Gjykatë lidhur me bastisjen me numër PN.nr. 80/13 të dt. 02.04.2013, Vërtetimi për 

bastisjen e shtëpisë me nr. PN.nr. 188/13 të dt. 03.04.2013, 18 Foto në formatin A4, në 

fotokopje bardh e zi, të cilat janë përpiluar gjatë bastisjes në shtëpinë e të akuzuarit; është bërë 

kërkesë për bastisje të dy lokacioneve shtëpi e të dyshuarit dhe shtëpia e S.V. e fejuara e të 

dyshuarit A.Gj., gjatë bastisjes në shtëpinë e të akuzuarit A.Gj. janë konfiskuar disa sende të 

cilat nuk kanë të bëjnë me sendet të cilat kanë qenë objekt i kësaj vepre penale, ndërsa në 

lokacionin e dytë tek shtëpia e S.V. nuk është gjetur asnjë send i dyshimtë. 

 

Nga Vërtetimi së bashku me lejen e qarkullimit të automjetit të dëmtuarit, janë dhënë 

shënimet e automjetit pasi që i dëmtuari nuk e ka gjetur lejen e qarkullimit me rastin e gjetjes 

së veturës. 

 

Nga Raporti i kryerjes së vendit të ngjarjes të përpiluar nga Policia e Kosovës, me 

numër të rastit 2013-DB-0458 të dt. 30.03.2013, fotoalbumi i përpiluar nga Policia e Kosovës – 
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Njësia e Forenzikës me numër të rastit 2013 – DB- 0458 të dt. 30.03 2013, nga veprimet e 

ndërmarra është konstatuar se është kryer fotografimi i vendit të ngjarjes, pastaj kemi kërkuar 

për gjurmë të gishtërinjve në pjesët e vendeve ku kemi muajt me dyshuar se ka pasur kontakt i 

dyshimti, por nuk kemi gjetur gjurmë të gishtërinjve të përshtatshme për punë. 

 

Nga Vërtetim mbi kthimin e sendeve të lëshuar nga Policia e Kosovës, të dt. 

05.04.2013, e rastin e konfiskimit iu janë kthyer sendet e përshkruara të akuzuarit A.Gj., pasi 

që nuk kishin të bëjmë me veprën e cila ka qenë objekt i kësaj çështje. 

 

 Nga Kërkesa e Policisë së Kosovës, drejtuar Prokurorisë Themelore në Gjakove, së 

bashku me urdhëresën e Gjykatës Themelore në Gjakovë, me nr. PN.nr. 2613/13 dt. 

16.05.2013, që ka të bëjë me urdhëresë për masa të hetimit të fshehtë, është nxjerr listingu dhe 

mesazhet për O.M., A.Gj. dhe A.Gj., mirëpo nuk është gjetur asnjë pasi që nga Prokuroria 

Themelore në Gjakovë nuk është sjell asnjë prove – raport se çka është vepruar në këtë drejtim.  

 

Nga Raporti i ekzaminimit të veturës me numër 2013 – DB – 0458 të dt. 02.04.2013, 

Foto album i përpiluar nga Policia e Kosovës Njësia e Forenzikës me numër të rastit 2013 – 

DB – 0458 të dt. 02.04.2013, që i referohet automjetit, nuk janë gjetur gjurmë latente.  

 

Nga Deklarata e të dyshuarit A.Gj. të dhënë në Polici, me dt. 03.04.2013, i cili a ka 

mohuar veprën penale dhe ka theksuar se që nga momenti kur jam arratisur nga Burgu i S. ka 

qëndruar në shtëpi pa dal fare dhe me atë datë vëllau im A. ka qenë në ndalim policor për një 

dënim me të holla, nuk ka qenë në shtëpi. Ka shtuar se nuk e kam vozitur veturën Golf 2 me 

dt.30.03.2013, por e ka sjell një shok i vëllait T.B.. Me dt.02.04.2013 vëllait në ora 01:30 min 

më ka dërguar një sms dhe me ka thënë se ik prej shtëpisë dhe më pas me ka treguar se ishte 

arrestuar nga Policia. 

 

Nga Deklarata e viktimës B.B. të dhënë pranë Policisë me dt. 30.03.2013, i njëjti ka 

deklaruar se me dt.30.03.2013 në ora 02.45 jam kthyer në shtëpi dhe automjetin e kam parkuar 

në oborr brenda, në ora 06:00 kam dal dhe e kam vërejte se në oborr më mungon makina dhe e 

kam njoftuar Policinë, me pas e kom vërejte se me forcë është hap dera e hyrjes, ku pastaj e 

kam vërejtur se në korridor i kam pas lanë çelësat e veturës, në katin e II-të kanë marrë në 

dhomën time ari me sasi dy lira me vlerë prej 5.500-6000 euro, ndërsa në katin e I-rë në 

tavoline në qantë kanë marrë 450-500 euro, për momentin nuk ka dyshuar në askënd. 

 

 Nga Raporti i Oficerit të Policisë së Kosovës, B.B. me numër të rastit 2013-DB-458 të 

dt. 30.03.2013, i njëjti kë bërë përshkrimin e rastit sipas ankuesit B.B. lidhur me mënyrën e 

kryerjes së veprës penale dhe marrjen e sendeve. 

 

Nga Polica e sigurimit e lëshuar nga KS ”S.” të dt. 08.08.2012, konstatohet se automjeti 

ka qenë në emër të dëmtuarit dhe ka qenë i siguruar. 

 

Nga Deklarata shtesë e të dëmtuarit B.B. të dhënë pranë Policisë me dt.30.03.2013, i 

cili ka deklaruar se përveç gjërave të deklaruara më herët , në veturën time të cilën është 

vjedhur kam pas dokumentet e veturës, Indexin e Fakultetit, një flash disk (usb) dhe gjerat tjera 

të veturës, po ashtu i ka përshkruar disa dëmtime ne veturë, po ashtu në shtëpi mungojnë edhe 

dy dukat të ballit si dhe dy apo tri lira si dhe unaza, vath dhe gjëra tjera. 

 

Nga Raporti i oficerit K.G. të dt.30.03.2013, i njëjti ka dhënë raport se me 

dt.29.03.2013 rreth orës 04:12 kam kaluar me biçiklete në rrugën L., përball parkut të kësaj 
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rruge pash  të parkohet një automjet Golf 2, me ngjyrë të kuqe dhe xhama të errëta pjesërisht 

nga automjeti ka dal një person rreth 175 cm, me jakne me kapulaq ngjyrë hiri, personi u fut në 

rrugicën e ngushtë që del tek rruga me pisha, veprimi i këtij personi mu duk i dyshimtë, 

prandaj i morra tabelat ..., më vonë rreth orës 07:40 të datës 30.03.2013 pashë të njëjtin 

automjet duke kaluar kryqëzimin e rrugës M. me rrugën e Spitalit, ngasësi i këtij automjeti 

ishte A.Gj., po ashtu gjatë udhëtimin me autobus për në punë e pash të njëjtin duke u kyçur në 

rrugën Y.M. dhe vinte nga tregu i gjelbër, pra ishte duke u endur në këtë lokacion për çka 

dyshoj se i njëjti është kryes i vjedhjes së automjetit. 

 

Nga Raporti i Oficerit R.Sh. me numër të rastit 2013-DB-458 të dt. 02.04.2013, është 

konstatuar se me dt.02.04.2013 rreth orë 01:00 kemi shkuar para ish shtëpisë së mallrave A., ku 

aty kemi takuar viktimën, një dëshmitar dhe në person të dyshimit, ku nga viktima jemi 

njoftuar se kishte gjetur veturën e tij e cila ishte vjedhur me dt.30.03.2013 dhe se në afërsi të 

veturës së tij kishte vërejtur një person i cili qohet A.Gj.. I dëmtuari në deklaratën e dhënë në 

polici kur e kemi gjetur veturën e kemi vërejte një person në shkallët e banesës në afërsi të 

veturës dhe i njëjti si na ka vërejtur ka filluar të ikë dhe kur e kemi ndalur personin e dyshimit i 

njëjti kishte një telefon në dorë dhe ishte duke i dërguar sms dikujt. Pas intervistimit të 

dyshuarit A.Gj. i njëjti e ka mohuar veprën, ku ka deklaruar se ishte duke shkuar në shtëpi dhe 

kur ishte afruar në afërsi të postës kishte hyrë në një hyrje të banesës për të urinuar dhe në atë 

moment kishin dal dy persona ku menjëherë kishin filluar ta kontrolluar dhe duke e pyetur ku e 

ke çelësin e veturës, ku pastaj e kanë marrë për krahë dhe e kanë dërguar parapa banesës në 

vendin ku ishte parkuar një veturë Mercedes, po ashtu ka deklarata se natën kur është vjedhur 

vetura i njëjti ka qenë i arrestuar dhe ishte i ndalur në dhomat e ndaljes në Stacionin Policor ne 

Gjakovë, po ashtu kemi kontrolluar telefonin e të dyshuarit A., dhe e kemi vërejte se në shportë 

të telefonit kishte dërguar një sms vëllait të tij A. largohu nga shtëpia. 

 

Nga Deklarata e të dyshimtit A.Gj. të dhënë në polici me dt.02.04.2013, me 

dt.01.04.2013 kam dal nga shtëpia, po tjerash ka deklaruar se me të dashurën time kemi beri 

gjiro me automjetin Golf 2, nëpër qytet deri ka ora 23:30-24:00, pastaj e kam dërguar të 

dashurën në shtëpi, kam shkuar në shtëpi e kam lënë automjetin pasi që nuk kisha karburant, 

prape kam dal kam shkuar në një kafiteri përball shkollës Z.R. ku kam pirë kafe me dy shokët 

të cilët janë kamerier në atë lokal me U. dhe Rr., pasi kam dal nga lokali kam shkuar rrugës dhe 

diku pas pa arritur tek Posta kam hyrë në një hyrje të banesës për të urinuar, aty kanë ardhur dy 

persona dhe më kanë kapur për trupi ku më kanë kontrolluar dhe kanë filluar duke me sharë me 

nënë e fjalë tjera, ata më kanë akuzuar për vjedhjen e veturës, më kanë tërhequr për krahu me 

kanë dërguar prapa banesës ku ishte e parkuar vetura Mercedes, personat në fjalë dyshonin në 

mua për vjedhjen e veturës, më kanë mbajtur deri sa ka ardhur policia, ka shtuar se natën kur 

është vjedhur vetura unë kam qenë në ndalim policor për një dënim të pa paguar dhe atë natë 

kam qenë në paraburgim tërë natë në stacionin policor në Gjakovë.  

 

 Nga Deklarata e dëshmitarit O.M. të dhënë në polici e dt. 02.04.2013, i cili ka 

deklaruar se axha im Xh. me dt.01.04.2013 e kishte gjetur indeksin e djalit të hallës B.B. prapa 

ish shtëpisë së mallrave. Ia dërgova B. indeksin dhe menjëherë kemi shkuar tek vendi ku ishte 

gjetur indeksi ku e pam veturën e parkuar, duke shikuar për rreth pamë një person tek një hyrje 

e banesës i cili na përcillte, ku unë i thash ti çka po bon aty aj filloj me vrapuar dhe unë pas tij 

dhe në momentin se e takova e vërejta se është vllau i A.Gj. dhe i thash pse ike, i cili tha nuk 

kam bërë asgjë, ku i thash prit deri sa të vie policia, ku priti deri sa erdhën policia ku edhe e 

morën me veti. 
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 Nga Deklarata e ankuesit B.B. të dt. 02.04.2013, i cili ka deklaruar se me dt.02.04.2013 

me ka thirre O.M. i cili me ka thënë se ta kom gjete indeksin prapa shtëpisë së mallrave A., ku 

së bashku kemi shkruar aty dhe pasi që kemi shikuar në parking e kemi vërejtur veturën time të 

parkuar, në afërsi të veturës kemi vërejtur një person dhe i njëjti sa po e kemi vërejtur i njëjti ka 

filluar të vrapoj, unë dhe O. e kemi ndjekur, pastaj O. e ka arritur personin në fjalë he e kemi 

lajmëruar policinë. Personi i dyshimtë ka qenë tek shkallët e banesës, ku ishte parkuar vetura, 

nuk e njoh personin e dyshimtë e as që e kam parë ndonjëherë, personi në fjalë e kishte në 

telefon në dorë dhe i njëjti ishte duke shkruar sms dikujt. 

 

Nga Raporti hetues – Njoftim i lëshuar nga Stacioni Policor në Gjakovë, me dt. 

03.04.2013, nga oficeri D.B., ku kanë njoftuar se pas bastisjeve të bëra në dy lokacionet njëri 

tek shtëpi e të akuzuarit A.Gj., ku janë konfiskuar disa gjëra nga shtëpia e tij që dyshohen të 

jenë pjesë e gjerave ët vjedhura. Po ashtu është kontrolluar lokacioni i dytë tek e fejuara S.V. (e 

fejuara e A.Gj.) mirëpo nuk është gjetur asgjë e dyshimtë.  

 

Nga Flesh Raporti i lëshuar nga Stacioni Policor në Gjakove, me numër të rastit 2013 – 

DB – 458 të dt. 30.03.2013, i dyshuari i dytë A.Gj. është arrestuar edhe përkundër përpjekjeve 

për të ikur. Ku ndaj tij ka qenë i lëshuar urdhër arrest pasi që i njëjti kishte ikur nga Burgu i S. 

me dt.22.03.2013.  

 

Nga Vërtetimi për bastisjen e shtëpisë sipas Urdhëresës PPN.nr. 188/13 dt. 03.04.2013, 

gjatë bastisjes nga ana e zyrtarëve policor është konstatuar se nuk është gjetur asgjë 

 

Nga Aktvendimi mbi fillimin e hetimeve PTHGJ me nr. PP/I.nr. 140-A/13 të dt. 

16.12.2013, fillimi i hetimeve ndaj të akuzuarit A.Gj. ka filluar me dt.16.12.2013 

 

Nga procesverbali për marrjen në pyetje të dëshmitarit – të dëmtuarit B.B. pranë 

PTHGJ, me dt. 13.08.2014, i njëjti ka deklaruar si në shqyrtimin gjyqësor pranë kësaj Gjykate.   

 

Nga procesverbal për marrjen në pyetje të dëshmitarit – të dëmtuarit O.M. pranë 

PTHGJ, me dt.14.08.2014, i njëjti ka deklaruar si në shqyrtimin gjyqësor pranë kësaj Gjykate. 

 

I akuzuari A.Gj. në mbrojtje të tij duke mos e pranuar fajësinë në shqyrtimin gjyqësor 

të datës 13.01.2020, ka deklaruar se ka qenë në vuajtje të dënimit në Institucioni korrektues 

Burgu S., ku edhe është arratisur dhe për të njëjtin ka qenë i lëshuar urdhër arrest. Për të i ikur 

kë fshehur prej këtij urdhër arresti i akuzuari A. ka deklaruar se është fshehur për 5-7 ditë. Sa i 

përket datës 30.03.2013 se a ka qenë në shtëpi, I akuzuari ka deklaruar se kam qenë në shtëpi 

gjatë tërë kohës këtë fakt e vërteton nëna ime, vajza dhe vëllai, por ka shtuar se gjatë kësaj 

kohe kam lëvizur pasi që vajza ka qenë në shkollën Y.M., në mëngjes. I akuzuari ka deklaruar 

se ka marrë një sms nga vëllai A., ka qenë natë me tekst se ik nga shtëpia se janë ka vijnë 

policia dhe këtë e ka bërë për faktin se kam qenë i arratisur prej Burgut dhe nuk kam dashtë që 

të stresohet nëna e cila ishte e sëmur, por prapë se prapë më kanë zënë në shtëpi. I njëjti ka 

deklaruar se nuk e din ku gjendet shtëpia e B.B. 

 

Gjykata pas vlerësimit dhe analizimit të provave veç e veç ka ardhë në përfundim se 

ndaj të akuzuarit A.Gj. 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 pasi që në gjatë ekzaminimit te vendit të ngjarjes dhe automjetit te 

vjedhur nuk është gjetur asnjë gjurmë latente të akuzuarit pas ekzaminimit nga krim teknika e 

Policisë së Kosovës, po ashtu gjatë bastisjeve të dy lokacioneve te dyshuar si në shtëpinë e të 
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akuzuarit dhe të personit tjetër S.V. (e fejuara e A.Gj.) nuk janë gjetur sendet e vjedhura apo 

asnjë gjë e dyshimtë lidhur me këtë rast, po ashtu nga deklarata e të dëmtuarit B.B. i njëjti ka 

deklaruar se nuk dyshoj në askënd të akuzuarin nuk e kam parë, provat të cilat e inkriminojnë 

të akuzuarin janë se vëllau i tij është hasur në vendin kur është gjetur vetura e vjedhur i cili ka 

deklaruar se kam hyrë për të urinuar në një hyrje ku me kanë ndjekur dy persona i dëmtuari 

B.B. dhe dëshmitari O.M. dhe me kanë kontrolluar duke me akuzuar se e kam vjedhur 

automjetin ku nuk iu është gjetur asnjë gjë e dyshimtë, ku i njëjti gjatë kësaj kohe ia ka dërguar 

sms të akuzuarit ik nga shtëpia se jon ka vijnë policia, ku i akuzuari e ka arsyetuar se sms ka 

qenë më qëllim me ikë prej shtëpisë pasi që kam qenë i arratisur nga vuajta e dënimit nga 

Burgu i S., ndërsa A.Gj. në kohën e kryerjes së kësaj vepre penale ka qenë në ndalim policor 

për dënim të pa paguar në Stacionin Policor në Gjakovë, po ashtu prova tjetër që e inkriminon 

të akuzuarin ka qenë raporti i oficerit K.G. i dt.30.03.2013, i cili  ka dhënë raport se me 

dt.29.03.2013 rreth orës 04:12 kam kaluar me biçikletë në rrugën L., përball parkut të kësaj 

rruge pash të parkohet një automjet Golf 2, me ngjyrë të kuqe dhe xhama të errëta pjesërisht 

nga automjeti ka dal një person rreth 175 cm, me jakne me kapulaq ngjyrë hiri, personi u fut në 

rrugicën e ngushtë që del tek rruga me pisha, veprimi i këtij personi mu duk i dyshimtë, 

prandaj i morra tabelat 03-942-AN, më vonë rreth orës 07:40 të datës 30.03.2013 pashë të 

njëjtin automjet duke kaluar kryqëzimin e rrugës M. me rrugën e Spitalit, ngasësi i këtij 

automjeti ishte A.Gj., po ashtu gjatë udhëtimin me autobus për në punë e pash të njëjtin duke u 

kyçur në rrugën Y.M. dhe vinte nga tregu i gjelbër, pra ishte duke u endur në këtë lokacion për 

çka dyshoj se i njëjti është kryes i vjedhjes së automjetit, Gjykata raportin e oficerit pas 

vlerësimit konsideron se është në kundërshtim me provat tjera pasi që fillimisht vjedhja ka 

ndodhur me dt.30.03.2013, për të cilin oficeri aludon se e ka parë të akuzuarin, pastaj me 

dt.30.03.2013 ka deklaruar se e ka parë të akuzuarin në ora 07:40 duke kaluar kryqëzimin apo 

duke kaluar afër lokacionit të vendit të ngjarjes, ndërsa nga ana e deklaratës së dëmtuarit i 

njëjti ka deklaruar se me dt.30.03.2013 në ora 06:00 kam vërejtur se automjeti nuk është në 

oborrin e shtëpisë, pra raporti nuk përputhet me gjendjen faktike po ashtu duhet shtuar faktin se 

nëse është marrë automjeti Mercendes nga viktima ku mbete automjeti i të akuzuarit Golf 2, po 

ashtu duhet të ceket fakti se nëse është parë i akuzuari duke lëvizur me automjet siç e 

përshkruar oficeri kjo Gjykatë konsideron se lëvizja ka qenë në rrugë publike pasi që edhe 

shtëpia e viktimës gjendet në rrugë publike ku ka shumë lëvizje të automjeteve, po ashtu nga 

ana e oficerit nuk është parë i akuzuari të ketë hyrë në shtëpinë e viktimës dhe meqë sipas tij ka 

qenë personi i dyshimtë pse atëherë nuk është njoftuar stacioni policor që të ndërmerr veprime, 

andaj pretendimet e Prokurorisë Themelore në Gjakovë duke u bazuar në provat siç u ceken me 

lartë nuk është vërtetuar se i akuzuari është kryes i veprës penale. Ky pretendim për gjykatën 

është i pa bazuar dhe jo i argumentuar mirë, për faktin se është vetëm një provë për të cilën 

gjykata nuk mundi ta marr për bazë dhe të akuzuarin ta shpall fajtorë nga se me anë të kësaj 

prove, prandaj e bënë jo provë të besueshme për gjykatën. Në këtë drejtim edhe për gjykatën 

nuk ka qenë kontestuese fakti se A.Gj. i ka dërguar sms të akuzuarit ngase këtë fakt e pranon 

edhe vet i akuzuari, pra në bazë të kësaj analize të bërë kjo Gjykatë konsideron se nuk ka prova 

në bazë të cilave mund te vërtetohet se i akuzuari A.Gj. të jetë kryer i kësaj vepre penale.   

 

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 

prokurori 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 nga i dëmtuari 

kishte marr automjetin Mercedes dhe të ketë hyrë në shtëpinë e tij dhe të ketë marrë sasinë e 

arit dhe të hollave, ngase me asnjë provë qoftë direket apo indirekte por edhe me dëgjimin e 
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dëshmitarëve nuk ma mundur të vërtetoj faktin se i akuzuari kishte qenë i natën kritike në 

kohen dhe vendin e përshkruar si në dispozitave të aktakuzës, andaj gjykata në mungesë të 

provave duke u bazuar në nenin 364 par.1 pika 1.3 të KPP, të akuzuarin A.Gj. e ka liruar nga 

akuza për veprën penale vjedhja e rëndë nga neni 327 par.1, pika 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.68/15, me datë 03.03.2020 

 

Procesmbajtësja,                        Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Valbone Hoxha                             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. 
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