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P.nr.581/2013 
  

NË EMËR TË POPULLIT 
  

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC/Divizioni Penal, 
gjyqtari i vetëm gjykues Ilir Rashkaj, me procesmbajtësin Shani Canziba, sekretar juridik i kësaj 

gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarit B. A. nga Mitrovica, për shkak të veprës të 

vjedhjes nga neni 252 paragrafi 1 të KPK-së, dhe veprës penale të vjedhjes në tentativë nga neni 

325 paragrafi 1 lidhur me nenin 28 paragrafi 1 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, PP.nr.505/2013 të datës 

14.11.2013, pas mbajtjes së seancës publike të shqyrtimit gjyqësor, në prezencën e Prokurorit të 

Shtetit Dëshire Jusaj, dhe të akuzuarit, respektivisht me datën 12.10.2016, mori dhe publikisht 

shpalli, këtë: 

  

A K T G J Y K I M  

 

Ndaj të akuzuarit, 
  

B. A., nga i ati I. dhe e ëma A., e lindur Sh., i lindur me datë ..., në fshatin P., komuna e 

Vushtrisë, tani me banim në Mitrovicë, rruga “...” nr...., me numër personal të identifikimit ..., ka 

të kryer shkollën fillore, bujk, i gjendjes së dobët ekonomike, i martuar, i ati i dy (2) fëmijëve, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

I. 

 

Në kuptim të nenit 364 paragrafi 1 nënparagrafi 1.3 të KPPK-së,    

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

Sepse me dt.20.12.2012, në Rahovec, respektivisht në xhaminë e qytetit me qëllim të 

përvetësimit të kundërligjshëm për vete ishte futur brenda në xhami kinse për tu falur ka marr në 

Xhepat e palltos së të dëmtuarit V. G. portofolin në të cilin gjendeshin 240 Euro dhe më pastaj 

ishte larguar nga vendi i ngjarjes.  

  

Këso dore kishte për të kryer veprën penale të vjedhjes nga neni 252 paragrafi 1 të 

KPK-së.   

 

- Për shkak se nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.  

 

I dëmtuari V. G. nga fshati D., komuna e Rahovecit, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në kontest civil. 

  

Shpenzimet e procedurës penale për këtë vepër penale paguhen nga mjetet buxhetore të 

kësaj  gjykate. 

 

II. 

Në kuptim të nenit 364 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 të KPPK-së,    
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LIROHET NGA AKUZA 

 

Sepse me datën 22.02.2013, rreth orës 11:00, në Rahovec, respektivisht në xhaminë e 

qytetit me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete ishte futur brenda në xhami kinse 

për tu falur dhe kishte tentuar të i marr gjësendet personale në xhepat e palltos së të dëmtuarit H. 

V. dhe pasi ishte vërejtur nga ana e dëshmitarit O. H. kishte tentuar që të dal nga xhamia por 

ishte kapur nga imami i xhamisë N. A., i cili e kishte mbajtur aty gjersa kishte mbërritur policia.  

 

Këso dore kishte për të kryer veprën penale të vjedhjes në tentativë nga neni 325, 

paragrafi 1 lidhur me nenin 28 paragrafi 1 të KPRK-së.   

 

- Për shkak se vepra me të cilën i akuzuari akuzohet nuk përbën vepër penale.  

 

 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore e Gjakovës-Departamenti i Përgjithshëm, në këtë gjykatë ka 

paraqitur aktakuzën PP.nr.505/2013 të datës 14.11.2013, me të cilën e ka akuzuar të pandehurin 

B. A., për shkak ka kryer veprën penale të vjedhjes nga neni 252 paragrafi 1 të KPK-së, dhe 

veprën penale të vjedhjes në tentativë nga neni 325 paragrafi 1, lidhur me nenin 28 paragrafi 1 të 

KPRK-së, dhe ka propozuar që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe vlerësimit të provave i 

pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Kjo gjykatë, me datën 12.10.2016, si gjykatë me kompetencë lëndore dhe territoriale ka 

mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor dhe të pranishëm kanë qenë përfaqësuesi i Prokurorisë 

Themelore të Gjakovës - prokurorja Dëshire Jusaj, i akuzuari B. A., i dëmtuari V. G., si dhe 

dëshmitari O. H..  

 

I. 

Përfaqësuesi i Prokurorisë Themelore në Gjakovë – Prokurori i Shtetit Dëshire Jusaj, në 

fjalën përfundimtare ka mbetur në tërësi pranë aktakuzës dhe shkresave të tjera që gjenden në 

lëndë, duke i propozuar gjykatës që i pandehuri të përgjigjet penalisht, shpallet fajtor për veprën 

penale e cila i vihet në barrë, të dënohet sipas ligjit, si dhe të obligohet në kompensimin e 

shpenzimeve të procedurës penale.  

I dëmtuari V. G., në fjalën përfundimtare ka deklaruar se parashtron kërkesë pasurore-

juridike, ndërsa sa i përket ndjekjes penale këtë çështje ia ka lënë gjykatës për vendosje. 

I pandehuri B. A., pasi që gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë, i njëjti në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar, se: Nuk e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën 

akuzohet, në të kundërtën nëse vërtetohet se e ka kryer këtë vepër është i gatshëm që të 

përgjigjet. Pra, ka theksuar se nuk e ka kryer veprën penale sikurse në dispozitivin nën I të kësaj 

aktakuze.   

Gjykata, seancën e shqyrtimit gjyqësor e ka vazhduar me procedurën e provave, me ç’rast 

në cilësi të dëshmitarit ka dëgjuar dëshmitarin O. H., gjithashtu ka lexuar dhe administruar edhe 

provat dhe shkresat të cilat gjenden në lëndë, si: raportin e oficerit dhe deklaratën e viktimës, të 

datës ..., procesverbalin mbi intervistimin e të dëmtuarit të dhënë në polici me datën ....    

 

Pas vlerësimit të secilës provë një nga një dhe në lidhje me provat e tjera, gjykata ka 

gjetur se nuk është provuar që në veprimet e të akuzuarit B. A., formohen elementet qenësore të 
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veprës penale të vjedhjes nga neni 252 paragrafi 1 të KPK-së, pasi që me asnjë provë nuk është 

vërtetuar se i akuzuari me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete ishte futur brenda në 

xhami kinse për tu falur dhe ka marrë nga xhepat e palltos së të dëmtuarit V. G. portofolin në të 

cilin gjendeshin 240 Euro.    

 

Gjykata, gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga deklarata e dëshmitarit O. H., i cili 

gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjegjësisht dhënies së dëshmisë ka deklaruar se: nuk e njeh të 

akuzuarin B. A., në xhami shkon qe tridhjetë vite, e sidomos të xhumave, por të akuzuarin nuk e 

ka parë asnjëherë në xhami, e as që ka dëgjuar të ketë ndodhur ndonjë vjedhje në xhami (në 

palltot e të pranishmëve). Po ashtu duke u përgjigjur në pyetjen e prokurores së shtetit ka 

deklaruar se nuk ka parë e as dëgjuar asgjë lidhur me vjedhjen që i është bërë të dëmtuarit V. G..    

 

Për vërtetimin e gjendjes faktike, e me propozimin e prokurorit të shtetit, gjykata në cilësi 

të dëshmitarit ka dëgjuar edhe të dëmtuarin V. G., i cili duke u përgjigjur në pyetjet e prokurorit 

të shtetit ka deklaruar se: Të akuzuarin B. A. e ka parë në xhami vetëm një herë dhe atë ditën 

kritike, por të njëjtin nuk e ka parë duke ia marrë paret, e po ashtu ka shtuar se nuk e ka parë 

askush tjetër duke ia marrë paret. Duke u përgjigjur në pyetjen e gjyqtarit të vetëm gjykues, 

dëshmitari ka deklaruar se i kujtohet se çka ka deklaruar në polici dhe në tërësi qëndron pranë 

saj.   

  

Prandaj, duke pasur parasysh deklaratën e të dëmtuarit V. G., të dhënë në cilësi të 

dëshmitarit, ku i njëjti ka deklaruar se të akuzuarin e ka parë në xhami ditën kritike, pra, me 

datën 20.12.2012, gjykata nuk ia fali besimin kësaj dëshmie, pasi që kjo nuk është e mjaftueshme 

për të vërtetuar faktin se i akuzuari e ka kryer veprën për të cilën akuzohet, kur kemi parasysh 

faktin që vet dëshmitari ka deklaruar se nuk e ka parë të akuzuarin t’ia ketë vjedhur parët, e po 

ashtu ka theksuar se nuk e ka parë askush tjetër. Gjykata, me qëllim të vërtetimit të këtij fakti, 

bëri edhe shikimin e deklaratës së të dëmtuarit të dhënë me datën 23.11.2012, dhe pasi bëri 

krahasimin e kësaj deklarate me deklaratën e të dëmtuarit V. G., të dhënë në cilësi të dëshmitarit, 

ka konstatuar se i njëjti është në kundërthënie me vetveten, pasi që në deklaratën e lartcekur ka 

deklaruar, se: “Deri sa kam qenë duke marrë abdes ishte një djalë atypari...”. Pra, në bazë të 

kësaj deklarate gjykata ka ardhur në përfundim se dëshmitari nuk ka qenë bindës gjatë dhënies së 

dëshmisë, sepse këtu kemi të bëjmë me një person të moshuar, e nuk kemi të bëjmë me një 

person të ri.  

  

Gjatë procedurës së provave janë lexuar edhe provat materiale, si: Procesverbali mbi 

intervistimin e të dëmtuarit dhënë në polici me datën 06.12.2012, deklaratën e viktimës të datës 

23.11.2012, si dhe ka lexuar edhe raportin e oficerit të dhënë me datën 22.02.2013. Mirëpo, nga 

këto prova nuk është vërtetuar se i akuzuari B. A. e ka kryer veprën penale të vjedhjes. Po ashtu 

nga raporti i oficerit shihet fare mirë se policia këtë raport e kanë përpiluar lidhur me veprën 

penale të vjedhjes në tentativë, ndërsa sa i përket veprës penale të vjedhjes nuk kemi asnjë 

dëshmi të vlefshme me të cilën do të provoheshin veprimet inkriminuese të të pandehurit.   

 

I akuzuari B. A., në mbrojtjen e tij ka deklaruar, se: Nuk e ka kryer veprën penale për të 

cilën akuzohet, nuk i kujtohet kur ka qenë për herë të parë në Rahovec, respektivisht në xhami. 

Duke u përgjigjur në pyetjen e prokurorit të shtetit ka deklaruar se ka qenë hera e parë që ka 

ardhur në Rahovec (në xhami) dhe atë ditë e kanë ndaluar dikush duke i thënë se ka vjedhur në 

xhami. I akuzuari, më tutje ka treguar se në xhami ka shkuar për të kryer shërbime personale. 

Gjithashtu duke u përgjigjur në pyetjen e prokurorit të shtetit ka deklaruar se gjatë vitit 2012 nuk 

ka qenë asnjëherë në Rahovec.  
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  Gjykata, pasi që vlerësoi dhe administroi provat të cilat ndodhen në shkresa të lëndës ka 

ardhur në përfundim se organi i akuzës nuk ka ofruar prova që në mënyrë të padyshimtë do të 

vërtetonin veprimin kryes të të akuzuarit B. A., për veprën penale për të cilën akuzohet.    

  

Andaj, nga të cekurat më lartë e për shkak se edhe pas administrimit dhe analizimit të 

provave gjatë shqyrtimit gjyqësor, nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale të 

vjedhjes nga neni 252 paragrafi 1 të KPK-së, e meqenëse nuk janë përmbushur elementet 

qenësore që kërkohen sipas Kodit Penal të Kosovës, për ekzistimin e kësaj vepre penale, gjykata 

të akuzuarin B. A., e ka liruar nga akuza, në kuptim të nenit 364 paragrafi 1 nënpar.1.3 të KPPK-

së.  

 

Vendimi për kërkesën pasurore juridike është marrë bazuar në nenin 463 par. 3 të Kodit 

të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës.  

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës penale gjykata e mori në kuptim të nenit 454 

paragrafi 1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.  

 

 

II. 

Ndërsa sa i përket veprës penale të vjedhjes në tentativë nga neni 325, paragrafi 1 lidhur 

me nenin 28 paragrafi 1 të KPRK-së, gjyqtari i vetëm gjykues pasi bëri shikimin e shkresave të 

lëndës, respektivisht dispozitivin e II të aktakuzës, nga i cili shihet se i akuzuari B. A., akuzohet 

se me datën 22.02.2013, ka kryer veprën penale të lartcekur, ka ardhur në përfundim se bazuar në 

nenin 28 të KPRK-së, nuk ekziston vepra penale e vjedhjes në tentativë, meqenëse në nenin e 

cituar më lart thuhet, se: “Tentativa për të kryer vepër penale për të cilën mund të shqiptohet 

dënimi me tre ose më shumë vjet burgim dënohet. Tentativa për të kryer ndonjë vepër tjetër 

penale dënohet vetëm nëse shprehimisht parashihet me ligj.” Gjithashtu, duke u bazuar edhe në 

nenin 325  paragrafi 1 të KPRK-së, e pasi që i njëjti për këtë vepër penale parasheh: ”Dënim me 

gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet”, e sidomos pasi që tentativa nuk parashihet 

shprehimisht, gjykata ka ardhur në përfundim se vepra me të cilën i akuzuari akuzohet nuk 

përbën vepër penale. 

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 364 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 të KPP-së, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC 

- Divizioni Penal - 

P.nr.581/2013 me datën 12.10.2016 

 

Sekr. juridik,                                     Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Shani Canziba                                                                   Ilir Rashkaj  

 

 

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

prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj gjykate. 


