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Numri i dokumentit:     01351133 

 

 

P.nr.1055/18 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE PEJE – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, sipas 

Gjyqtarit Shaqë Curri, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Fitore Bojku në lëndën penale 

ndaj të pandehurve E. A., N. C. dhe A. M., për shkak të dy veprave penale të vjedhjes së rëndë 

nga neni 327 par 1 lidhur me nenin 31 të  KPRK-së, të pandehurit E. A., për shkak të veprës 

penale marrja në posedim e pasurisë së luajtshme nga neni 331 par. 1 të  KPRK-së dhe të 

pandehurit  B. G. për shkak të veprës penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara  

me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par 2 të  KPRK-së, duke vepruar sipas  aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Pejë  –PP/II.nr.2670/17, të dt. 07.12.2018, mbajti  seancat publike të 

shqyrtimit gjyqësor me datë 30.09.2020, 19.10.2019 dhe 16.11.2020,  në prani te Prokurorit të 

Shtetit  Muharrem Bajraktari, të dëmtuarve Sh. D.,  F. R., V. G. dhe R. M., te pandehurit  E. 

A., mbrojtësi të tij av. Bajram Zeka sipas detyrës zyrtare, të pandehurit N. C., mbrojtësit të tij 

av. Binak Cena sipas autorizimit, të  pandehurit A. M. dhe të pandehurit B. G., me dt. 

19.11.2020, mori  dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë.17.12.2020 përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të  pandehurit  

 

E. A., i biri i A. dhe nënës S., e gjinisë B., i lindur me dt. .............., në ....., me vendbanim 

në ....., Rr. “...........”, p.nr., identifikohet në bazë të lnj.nr. ............, ka të kryer shkollën e 

mesme, i papunë,  i pamartuar, gjendjes së dobët ekonomike, posedues i nr.tel ..........., 

shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, mbrohet në liri. 

 

N. C., i biri i C. dhe nënës Z., e gjinisë D., i lindur me dt. ..........., në ...., ku edhe banon në 

..., rr. “..............”, identifikohet në bazë të lnj.nr. personal .............., ka të kryer shkollën e 

mesme, me profesion –jurist, i gjendjes së mesme ekonomike, i pamartuar, me nr. 

tel................., shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, mbrohet në liri. 

 

A. M., i biri i L. dhe nënës F., e gjinisë B., i lindur me dt. ............, në ....., ku edhe banon 

në ....., rr. “..............”, identifikohet në bazë të lnj.nr. personal ................, ka të kryer 
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shkollën fillore, me profesion-punëtor, i gjendjes së mesme ekonomike, i martuar, baba i 

dy fëmijëve, shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, mbrohet në liri. 

 

B. G., i biri i Q. dhe nënës X., e gjinisë U., i lindur me dt. ............., në fsh. ..., K. ....., me 

vendbanim në fsh. ......., K. ......, identifikohet në bazë të lnj.nr. personal .........., ka të 

kryer shkollën fillore, me profesion-menaxher, i gjendjes së mesme ekonomike, i 

martuar, baba i tre fëmijëve, me nr. tel..........., shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, mbrohet 

në liri. 

 

PJESA LIRUESE  

 

I. Të  pandehurit E. A., N. C. dhe A. M. 

  

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

 

LIROHEN NGA AKTAKUZA 

 

Gjëja se: 

 

I.-Me datë 17.11.2017, në kohë të pavërtetuar në fsh. .......K ..., pikërisht  në lokalin “.......” 

pronë e të  dëmtuari Sh. D. , në bashkëveprim e me qëllim të përvetësimit  të  kundërligjshëm 

të  dobisë pasurore , ia marrin  pasurinë  e luajtshme  pronë e të dëmtuarit , në atë  mënyrë që të 

pandehurit  fillimisht  me forcë  depërtojnë brenda  në lokal , e më pas aty marrin  20 fleksa , 

bormashin , një hilltë , një sharrë elektrike   në vlerë prej 4.000 euro, 50 kg  metal  në vlerë prej 

1.000 euro , një mjetë  matës i metalit   i madhësisë 1 metër , afro  60-70 metra kabull me 

shtigje  industrialë nga .......dhe  4 bateria në vlerë prej 400 euro, e më pas largohen  nga vendi  

i ngjarjes  pa u vërejtur nga askush , ku me pas  policia gjen në bagazhin e veturës së të  

pandehurve njërën bateri të   

 

-Me çka në  bashkëveprim  kishin për të kryer veprën penale  te vjedhjes së rëndë nga neni  327  

par 1 lidhur me nenin 31  të  KPRK-së  

 

Sepse  nuk është  provuar se të  njëjtit kanë kryer këtë  vepër penale 

 

 

II. Të  pandehurit E. A., N. C. dhe A. M. 

  

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

 

LIROHEN NGA AKTAKUZA 

 

Gjëja se: 

 

II. Mes datave 16-17.11.2017, rreth orëve të  natës , në ....., ne rr.  “.......” pikërisht  në 

servisin  e veturave “.......” në bashkëveprim e me qëllim të përvetësimit  të 

kundërligjshëm të  dobisë pasurore , ia marrin pasurinë  e luajtshme  pronë e të  

dëmtuarve  F. R. dhe V. G., në atë  mënyrë  që të pandehurit fillimisht me forcë 

hapin veturat e parkuara e me pas  marrin  4 bateri  në vlerë  prej 200 euro, me çka 
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të  dëmtuarve u shkaktojnë dëmin në vlerë  prej 300 euro  dhe   largohen  nga vendi 

i ngjarjes  pa u vërejtur  nga askush, 

 

-Me çka në bashkëveprim  kishin për të kryer veprën penale  te vjedhjes së rëndë nga neni  327  

par 1 lidhur me nenin 31  të  KPRK-së, 

 

Sepse  nuk është  provuar se të  njëjtit kanë kryer këtë  vepër penale 

 

PJESA REFUZUSE 

 

 

III. Ndaj të  pandehurit  E. A.,  

 

Konform nenit 363 par 1 nenpar 1.3   të  KPP-së, Gjykata merr Aktgjykim Refuzues 

 

Gjeja se  

 

III. Në vitin 2016, në kohë të  pavërtetuar, në ..... në sheshin .........., merr në posedim 

pasurin e luajtshme të  dëmtuarit R. M. dhe atë patentë shoferin dhe letërnjoftimin e  

të  dëmtuarit në atë  mënyrë  që pasi që i  pandehuri  i  gjen ketë  dokumente në 

sheshin .......... të  njëjtat i merre  në posedim dhe  i shfrytëzon  për tu  paraqitur me 

identitet të  rrejshëm.     

 

               -Me  çka kishte  për të  kryer veprën penale marrja në posedim te pasurisë se                                   

luajtshme  nga neni 331 par 1 të KPRK-së. 

 

Për shkak se ka arritur parashkrimi absolut  i veprës penale. 

 

 

IV. Ndaj të pandehurit B. G.,  

 

Konform nenit 363 par 1 nenpar 1.1 të  KPP-së , Gjykata merr Aktgjykim Refuzues  

 

Gjeja se  

 

IV. Me dt. 17.11.2017 rreth orës 14.30 në .... pikërisht në “..........” ka blerë sende apo  

pasurinë  për të  cilën ka  mundur të  dijë  se ka qenë  e përfituar  me vepër  penale , 

në atë  mënyrë që i  pandehuri blen nga i pandehuri E. dy bateri 135 amper, për të  

cilat paguan shumën prej 100 euro,  ku me pas policia  ka identifikuar  akumulatorët 

, të  cilët kanë qenë të  lajmëruar  si të vjedhur.  

 

Me çka kishte për të  kryer veprën penale , blerja , pranimi ose fshehja  e sendeve të përfituara  

me kryerjen e veprës penale  nga neni 345 par 2 të  KPRK-së  

 

Për shkak se Prokurori  është  tërhequr nga ndjekja penale për ketë  vepër penale  

 

Të  dëmtuarit Sh. D.,  F. R., V. G. dhe R. M. për realizimin e kërkesës pasurore juridike  

udhëzohen në kontest civil.  
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Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, ka ngrit aktakuzën 

PP/II.nr.2670/17, të dt. 07.12.2012, ndaj të pandehurve E. A., N. C. dhe A. M., për shkak të dy 

veprave penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par 1 lidhur me nenin 31 të  KPRK-së, E. A. 

edhe për shkak të veprës penale te vjedhjes nga neni 325 par 1 të  KPRK-së dhe të pandehurit  

B. G. për shkak të veprës penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara  me 

kryerjen e veprës penale nga neni 345 par 2 të  KPRK-së.  

 

Gjykata mbajti  seancat publike të shqyrtimit gjyqësor me datë 30.09.2020, ne prani të 

Prokurorit të  Shtetit,  Lumturije Hoxha, te dëmtuarve Sh. D.,  F. R., R. M., te pandehurit E. A., 

mbrojtësi të tij av. Bajram Zeka sipas detyrës zyrtar, të pandehurit N. C., mbrojtësit të tij av. 

Binak Cena sipas autorizimit, të  pandehurit A. M. dhe të pandehurit B. G., me dt. 19.10.2019, 

ne prani të  Prokurorit të  Shtetit Lumturije Hoxha, te dëmtuarve Sh. D., V. G., F. R., R. M. te 

pandehuri  E. A., mbrojtësi të tij av. Bajram Zeka sipas detyrës Zyrtar, të pandehurit N. C., 

mbrojtësit të tij av. Binak Cena sipas autorizimit, të  pandehurit A. M. dhe të pandehurit B. G., 

dhe me dt. 16.11.2020 ne prani të  prokurorit të  Shtetit Lumturije Hoxha, te dëmtuarve Sh. D., 

F. R., dhe R. M. te pandehuri  E. A., mbrojtësi të tij av. Bajram Zeka sipas detyrës Zyrtar, të 

pandehurit N. C., mbrojtësit të tij av. Binak Cena sipas autorizimit, të  pandehurit A. M. dhe të 

pandehurit B. G. 

 

Gjatë  shqyrtimit gjyqësor janë administruar këto prova materiale,  raporti fillestar i incidentit, 

me nr. të rastit 2017-DA-2447, të dt. 17.11.201, raporti i policit A. Sh., i dt. 17.11.2017,  

deklarata e të dëmtuarit Sh. D. me dt. 17.11.2017 dhe 18.11.2017, deklarata e të dëmtuarit R. 

M., e dhënë në polici me dt. 18.11.2017, dëftesa mbi konfiskimin e pronës,  procesverbali mbi 

bastisjen e banesave dhe personave, raporti i oficerit H. O., dt. 17.11.2017,  deklarata e të 

dëmtuarit F. R., dhënë në polici, me dt. 17.11.2017, deklarata e të pandehurit B. G. dhënë në 

polici me dt. 20.11.2017, procesverbali mbi identifikimin e personave përmes fotografisë me 

nr. të rastit 2017-DA-2445, i dt. 20.11.2017, deklarata e të dëmtuarit V. G.e dhënë në polici,  

me dt. 24.11.201, deklarata e të dëmtuarit V. G., dhënë në prokurori me dt. 13.12.201,  

deklarata e të dëmtuarit F. R. dhënë në prokurori me dt. 13.12.2017,  deklarata e të pandehurit 

B. G.  dhënë në prokurori me dt. 13.12.2010, deklarata e të pandehurit A. M., dhënë në 

prokurori me dt. 14.12.201, deklarata e të pandehurit E. A. në prokurori me dt. 15.12.2017, 

deklarata e të dëmtuarit Sh. D., dhënë në prokurori me dt. 21.12.2017, deklarata e të pandehurit 

N. C., e dhënë në polici me dt. 18.11.2017, deklarata e të pandehurit E. A. dhënë në polici me 

dt. 18.11.2017, deklarata e të pandehurit A. M., e dhënë në polici, me dt. 18.11.2017(i mbrojtur 

në heshtje), fletë garancioni i ofruar nga prokuroria e shtetit me nr. 59, në shkresat e lëndës, 

fletë garancioni i ofruar në origjinal me nr.201600004070 i dt.12.01.2016 nga mbrojtësi i të 

pandehurit N. C., av. Binak Cena, i  cili  e ka ofruar si provë se si mund të jetë një fletë 

garancion si formë, si dhe shkresat tjera të lëndës 

Gjatë  shqyrtimit gjyqësor i dëmtuari  Sh. D. deklaroi  se  qëndron  pranë deklaratës së  dhëne 

në  Prokurori me dt. 21.12.2017. Prej natës kur ju kanë vjedhur sendet e  deri me sot nuk ka 

gjet asgjë, nga gjerat e vjedhura , por  vetëm akumulatorin që e kanë gjetur në gepek të veturës 

të marr në Rent,  nga këtu të pandehurit. Bateria prej 100 amperësh ju ka kthy dhe asgjë tjetër, 

natën kritike, i  kanë humbur 5 ose 6 bateria tjera,  4 hillta të vegjël, një hillt i madh, fleksa 

duhet me kon 20 ose 25, kablla të rrymës, mesing që bën kg 25 euro, përafërsisht  kanë qenë 20 

kg, shobler i madh në vlerë 100-150 euro dhe gjërat tjera të imta që nuk i kujtohen për 
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momentin. Te pandehurin B. G. e ka njoftë edhe më herët, ndërsa këta tre tjerë nuk i ka njoftë, 

por vetëm nga rasti pasi që e kanë  ftuar policia pasi që të njëjtit i kanë arrestuar. Policia i kanë 

thënë te dëmtuarit Sh. se akumulatorin e kanë gjet tek këta të tretë të pandehurit E., N. dhe A.,  

në veturën të cilën këta  tre e kanë marr Rent. I dëmtuari  Sh. ne polici e ka identifiku 

akumulatorin dhe e ka marrë. Ndërsa gjerat tjera të  vjedhura nuk e di ku janë mirëpo dyshon 

se janë tek këta tre të pandehurit  sepse bateria është gjetur tek këta të pandehurit,  konkretisht 

në veturë të marr Rent. Pas rastit se bashku me  B. G.n dhe një person me emrin Argjend 

Kelmendi, i dëmtuari Sh.  ka shkuar tek babai i A. M. dhe  tek familja e N. C.j, ndërsa tek E. 

nuk ka shku sepse ka qenë i burgosur, baba i A. i ka thëne mozomakeq çka na ka bërë dhe 

skam çka i bëjë djalit. Tek familja e N., e ka takuar për herë të parë babën e N., baba e tij e ka 

thirr N.n, e kemi pritur një orë ose dy, pastaj ka ardhur i pandehuri N..  N. i ka thënë te 

dëmtuari Sh.  se nuk është e vërtetë se i kam marr ato gjëra. Ndërsa në fjalën përfundimtare 

deklaroi  se e përkrah fjalën e prokurorit të shtetit dhe kërkoj dëmshpërblim për çka ju ka vjedh 

natën kritike 

 

I dëmtuari  F. R., gjatë  shqyrtimit gjyqësor deklaroi  se qëndron  pranë deklaratës të  dhënë në 

Prokurori  me dt. 13.12.2017.  Ka shtuar se policia i ka thirre  dhe ju  kanë thënë se i kanë 

gjetur dy bateri, një koleg i  tij  që punon bashkë me të,  ka shkuar në polici dhe i ka identifiku 

bateritë. Nuk e dinë se  ku i kanë gjet policia bateritë, por vetëm se  policia i ka njoftu se janë 

gjetur bateritë.  Nuk i kujtohet se a ju ka humbur edhe ndonjë gjë tjetër përveç baterive dhe nuk 

e di pronë e kujt kanë qenë, sepse aty kanë qenë kamionat e myshterive. Ndërsa në fjalën 

përfundimtare deklaroi se e përkrah fjalën e prokurorit të shtetit, bateritë i ka tërhek i dëmtuari 

V. G.. 

 

I dëmtuari R. M., gjatë shqyrtimit gjyqësor deklaroi  se i kujtohet që në kulet ka pasur patentë 

shoferin dhe lejen, mirëpo  nuk është  i sigurt se a i kanë humbur, a ia ka vjedh dikush, sepse ka 

mundur me i vjedh dikush tjetër e me kalu tek dora e E., pasi që natën kritike që e ka vërejt se i 

mungojnë dokumentet të  pandehurin E.nuk e ka pa në lokal,  e  as afër vetës. Pasi që i ka 

humbur kuleta me dokumentacion i ka shpallur dokumentet të humbura sepse nuk e ka ditur a i  

kanë humbur a ia ka vjedhur dikush. Vendi ku i  ka  humbur kuleta, ka qenë lokali .... –kafiq, 

ku ka punuar, dhe  vetëm  pas një viti e kanë ftuar policia dhe i kanë treguar se ia kanë gjetur 

patentë shoferin dhe letërnjoftimin. Të pandehurin E. A. nuk e njeh dhe asnjëherë  nuk e  ka 

parë në lokalin ...., nuk dyshon se i pandehuri E.ia ka vjedhur, por policia  i ka treguar se 

dokumentet janë gjetur tek i pandehuri  E.. Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi se e 

përkrah fjalën e prokurorit të shtetit, ia lë gjykatës të vendos.  

Gjatë shqyrtimit gjyqësor  i dëmtuari V. G. ka deklaruar se qëndron pranë deklaratës së dhënë 

në Prokurori me dt. 13.12.2017, ka shtuar se natën kritike nga kamioni i janë vjedh dy bateri, 

nuk iu dinë vlerën e vërtetë të baterive pasi  të njëjtat kanë qenë të përdorura dhe përafërsisht 

200 litra naftë iu ka vjedhur. Policia  nuk i kanë treguar se ku i kanë gjet bateritë, mirëpo i kanë 

treguar se i kanë gjet disa bateri, ky ka shkuar në polici i ka konfirmuar bateritë e tij dhe i ka 

marrë nga policia.  Para se mi pa bateritë iu ka shpjeguar policisë se në rast se i kanë kapakat e 

verdhë, bateritë janë të tij. Kanë shku policia i kanë këqyr bateritë dhe i kanë thënë qasi jon, 

është shku i ka vërtetuar me ta dhe iu ka thëne se bateritë janë të tij. E ka vërtetuar amperazhën 

kanë qenë 110-113, asi bateria nuk ka në treg të Kosovës, sepse kur ka ardh automjeti prej 

jashtit kanë ardh me to, pasi në Kosovë nuk ka asi lloj baterie. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor i pandehuri  E. A. deklaroi se nuk asgjë të bëjë me këto vepra, dhe 

është  plotësisht i pafajshëm. Qëndron pranë deklaratave, të dhënë në polici dhe prokurori  

mirëpo ndoshta nuk  i kujtohen tërësisht. Me dt. 16.11.2017 ka qenë në punë “......” Market në 

depo, prej pune ka shku në shtëpi dhe nuk ka dalur  askund. Me dt. 17.11.2017, ka ardh N. e  
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ka thirr në shtëpi dhe ka dal me të me pi kafe, tu dal janë taku me A., që e ka fqinjë. I kanë 

thëne A.t se a po vjen me pi kafe dhe A. ka shku me ta. Janë nisëm për me shku  me pi kafe, 

mirëpo nuk e kanë pi sepse kanë dashtë me shku në ......te “......” me e marr një ker për N.n,  

pasi N. një javë me herët i ka kërkuar që ti ndihmojë me gjet një ker për me ble dhe  ky e ka 

thirr një djalë nga ......V. K., ai i ka thënë se po ka kere, sepse ka pllac të kereve. Nëpërmes 

telefonit i ka tregu se shumica janë për pjesë, mirëpo i ka tregu për një ..... Kjo bisedë ka qenë 

një javë përpara. V. ia ka bo kur të duash hajde kqyre kerin, mirëpo keri nuk ka akumulator, E. 

i ka thënë të lajmërojë.  Me dt. 17.11.2017, pasi që janë  takuar me N.n dhe A., N. i ka thënë a 

të shkojmë ta shohim kerin që ki fol me V.. Ky ka  fol me V. me telefon,  dhe i ka thëne se janë  

ka dojnë  me ardh në ....... Gjatë bisedës telefonike me V.i njëjti i ka thënë se merrni 

akumulatorin se keri nuk ka akumulator. Akumulatorin e ka marr N. në shtëpi, sepse N. e kish 

pa planifiku me shiku kerrin. Kur kanë  mbërri në  ......V. nuk e kanë taku sepse  i kish dal një 

punë me shku me bart një kerr me merimangë, kerr të aksidentuar. Pasi që nuk ke V., janë kthy 

për Pejë. Në hyrje të Pejës i ka ndal policia i ka  arrestuar , ky nuk e ka  dit arsyen, por kur 

kanë  shku në polici iu  kanë treguar arsyen. B. G.t, ia kemi shitur dy akumulatorët e A. M. te 

cilët akumulator, A. i  ka mare në pllacin e tij, të njëjtën ditë kur kemi shkuar ta shikojmë kerin 

pasi që  F.ja ka gjete B.n me ja shit akumulatorët  sepse më parë i ka ofruar V.për kamion të V.. 

në veturë i kanë  pas tre akumulatorë dy kanë qenë të A.t dhe një i N.. Dokumentet  e R.i ka 

marrë te përmendorja e ........, ku është ajo ulësja e mermerit, i ka gjete në ulëse, atë natë ka 

qenë duke u festuar për G. M.se është bërë kryetar i Pejës. Ndërsa , në fjalën përfundimtare 

deklaroi  se e përkrah fjalën e mbrojtësit të tij dhe ndihet  plotësisht i pafajshëm, beson në 

gjykatë dhe në drejtësi dhe shpreson që ta lirojë nga aktakuza që i ka ngarkuar prokuroria 

 

Gjatë shqyrtimit  gjyqësor i pandehuri N. C. ka deklaruar se nuk ka të bëjë me këtë vepër për të 

cilën ngarkohet nga ana e prokurorisë, bateria të cilën ja ka marrë policia është pronë e tij. Nga 

policia ju kanë bastisur tri shtëpi dhe nuk është gjetur asgjë tjetër që e lidh me këtë vepër 

penale. Ditën që janë arrestuar nga polica është takuar me A. dhe E., e ka thirr V. me telefon 

dhe i ka thënë se a je në pllacë sepse do vi ta testojë veturën që kemi folur para një jave për ta 

blerë, V. e  ka pyetur se a  ki me gjet një bateri sepse vetura nuk ka ju ka zbraz nga të ftohtit 

dhe nuk ndez. Ky i ka  thënë po baterinë e kam në bagazh, aty A. M.  ka dëgjuar se kam 

përdorur fjalën bateri, mbasi e ka ndal telefonatën, A. e ka pyetur E. dajën e vet se i kam dy 

bateria të përdorura të cilat i kam mbushur sa për mi shit dhe kanë shkuar në seperacionin e A. 

M.t i kanë marrë  dy bateria të kamionit të A. M.t, i cili i kishte në separacionin e vet. Bateriat  

janë marr në separacionin e A. M.t dhe i kanë  dërguar tek firma-depo ...., afër ......s. Pastaj 

kanë shkuar te V. K., ku edhe ishin nisur për ta blerë veturën që ta testoj me baterinë  e tij  në 

çfarë gjendje është vetura, kur kanë arritur tek F., të njëjtit i kish dal një punë emergjente që ta 

bart një veturë të aksidentuar me merimangë.  V.ju ka kërkuar që ta presin  diku 30-40 min në 

pllacin e tij, mirëpo  këta i kanë thëne se nuk kanë kohë dhe do të vijnë herën tjetër ta provojnë. 

Me dt. 17.11.2017, i kanë ndalu policia tek ...... në ...., dhe në bagazh të veturës e kanë gjetur 

baterinë që është pronë e tij, mirëpo  nuk ka pas dokument për bateri pasi që baterinë e ka blerë 

të përdorur, përafërsisht 7-8 muaj me parë. Baterinë  e ka marr në shtëpi dhe e ka vendosur në 

veturë për qëllim që të shkojë të blejë një veturë nga një Servis, i cili më ka thënë nëse don ta 

testosh veturën duhesh të marrësh një veturë me veti sepse vetura nuk ka bateri. Policia e kanë 

pyetur për baterinë a mund ta përshkruash, ky e ka përshkruar detalisht me llojin dhe 

amperazhën, e baterisë së cekur.  Përafërsisht pas një muaji ka shkuar në Polici  ta kërkojë 

baterinë e tij që i është konfiskuar, e ka kërkuar policin K. K.,  i cili e ka pas rastin dhe e ka 

pyetur se kur mund të më kthehet bateria sepse është pronë e tij. Polici i ka thënë se prokuroria 

ia ka kthy të dëmtuarit Sh. D.. E  ka pyetur si ka mundësi që bateria e tij ti kthehet këtu të 

dëmtuarit Sh., polici i  është përgjigjur se e ka sjell fletë garancion.  Ndërsa në fjalën 

përfundimtare deklaroi se e përkrah fjalën e mbrojtësit të tij dhe ka shtuar se prokuroria ka 
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ngritur aktakuzë duke mos u mbështetur në asnjë provë të vetme, kërkon nga Gjykata që mos 

t’ia fal  besimin provave të të dëmtuarit e cila është manipuluar, e cila shihet qartë me sy të lirë, 

kërkon nga Gjykata të vlerësojë faktin se i është bërë bastisja në të tri pronat  dhe nuk më është 

gjetur asgjë që është lidhur më këto vepra, i është bërë ekzaminimi i gishtave, fotografimi i 

këmbë mbathjeve, kontrollit detalisht të veturës, kërkoj nga Gjykata që ti vlerësojë këto 

rrethana dhe të lirojë nga aktakuza. 

 

Gjatë   shqyrtimit   gjyqësor i  pandehuri  A. M. ka deklaruar se nuk kam asgjë të bëjë me 

veprat penale për të cilat akuzohet. Ditën kritike, nuk i  kujtohet data ka qenë duke ecur në 

mahall, ku rastësisht është  takuar me E. dhe N.n , që  kanë qenë me veturë dhe janë ndalur për 

të biseduar me ta dhe ju ka thënë këtyre se po shkon me pi kafe. E.dhe N. i kanë thënë se janë  

duke shkuar me pi kafe, a po vjen me ta. Në veturë ka dëgjuar duke folur N.n duke biseduar me 

E. për të shku me ble një ker në ....... N.  ka thëne se po shkojmë po e kqyrim çatë ker në 

......dhe po pimë kafe atje tek pronari i veturës. Duke shkuar rrugës, E.propozoj që të thirret 

edhe njëherë pronari i kerrit me dit a me shku a mos me shku. Kur bisedoi E.me pronarin se pat 

me shku me ble kerrin N., pasi që e mbylli telefonin E.i tha N. a e ki marr baterinë për me shku 

me marr kerrin pasi që kerri nuk ka bateri. Aty për një moment i ka ra ne mend se i ka dy 

bateria të tij të kamionit dhe i ka thënë  E. , mos ki ku mi shit këto dy bateria sepse i ka në 

seperacion. E.e ka thirre  edhe njëherë V. dhe e ka pyet  se mos ki nevojë për dy bateria të 

kamionit pasi që ki shlepvagë dhe V.i ka tregu E. se ku mi qu bateriat që po doni me i shit. A., 

N. dhe E.kanë shkuar në pllacin e A.t, A. ka dal jashtë i ka ngarkuar bateriat, pasi që ka 

seperacion në atë kohë ku dyshohet se është kryer vepra penale i ka pas 3 kamiona 3 bagera, 

ndërsa tash i ka 4 kamiona dhe 3 bagera. Pasi në atë kohë edhe sot e ka seperacionin. Pasi që i 

ka ngarkuar bateritë  në veturën e N. dy bateritë për të cilat kemi shkuar tek këtu i pandehuri B. 

G., nuk e di a është firma e B.t apo e dikujt tjetër. Kur kemi shku tek B. G., ky dhe E.ka dal nga 

vetura,  ky i ka zbrit bateritë nga vetura, i ka marr B. i ka provu, pasi që i ky i ka treguar se janë 

gjysmë të bajtme, B.t i kanë pëlqy, i ka marr për  100 euro. Pastaj kanë  dashtë me shku në 

pllac të V. K. për me marr veturen  të cilin mendonte  me ble N., kur kanë  shku afër pllacit të 

V., V.nuk ka qenë aty, nuk e di a ka thirr me telefon N. a E., por V.iu ka thënë se i ka dal një 

punë, ne nuk patëm kohë me prit sa thojke V.dhe janë kthy në shtëpi. Duke u kthyer rrugës nga 

......  i kanë ndal policia, i  kanë qu në stacion , mandej ja kanë bastis dy shtëpitë dhe nuk kanë 

gjet asgjë që lidhet me vepra penale. Bateritë që ia ka shitur B.t nuk kanë pasur garancion,  

sepse  kanë qenë të përdorura, pasi që kanë kaluar afatin këto dy bateritë. Ndërsa bateria tjetër  

ka qenë bateria e N. për veturën që dojke me ble N. prej V.. Ndërsa në fjalën përfundimtare 

deklaroi se e ndien vetën plotësisht të pafajshëm, e din që Gjykata nuk bën gabime, mirëpo 

merret me fakte dhe prova, kërkon nga Gjykata që të zbardhet rasti dhe t’iu tregojmë të 

dëmtuarve se nuk janë këta që kanë kryer veprën penale. Është i habitur nga policia se si V. G., 

vjen dhe i tërhek bateriat nga policia pa asnjë dokument. Në qoftë se është ashtu shkoj dhe unë 

në polici dhe i tërheqi disa gjëra që nuk janë të miat hiq. Ose nëse është aq e thjeshtë se vetëm 

për të thënë se bateriat e mia, mundem e me shku edhe ky në ndonjë firmë tjetër dhe të them se 

bateriat janë të mia, shton se bateriat i ka shitur në firmë te B. G., nuk  i ka shitur as msheftë e 

as në Pazar,  kërkon  nga Gjykata që të më liroj nga aktakuza.  

 

Gjatë shqyrtimit  gjyqësor i pandehuri  B. G. ka deklaruar se nuk i kujtohet data, mirëpo i 

kujtohet dita se atë ditë ka qenë duke punuar në firmën ......, e cila gjendet në .......të ......s, kanë 

ardhur tre persona, E. e mban në mend sepse ia ka dhënë paratë. I kujtohet se para ditës kritike 

E.ka ardhur edhe njëherë përafërsisht një javë më parë me V. K.n dhe me dy të tjerë. E.i ka 

thënë mos ki nevojë shoka, sajlla, apo bateria. B.  i kam thënë se është  i interesuar për një 

bateri për veturë të amperazhës 110 ampera, ditën kritike ja kanë pru dy bateria për kamion dhe 

një bateri 100 ampera, ato dy të mëdhajat i ka blerë, ndërsa këtë 100 ampera, nuk e ka blerë 
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sepse nuk ju ka desht. Ia ka jep paratë për këto dy bateriat në shumë prej 100 euro. Ndërsa në 

mbrëmje pas orës 19:00 e ka  thirr shefi dhe i ka thënë B.duhet me shku në depo sepse janë 

policia duke të pritur tek dera. Kur ka shku ka qenë polici K. K. me një tjetër që nuk ia di 

emrin, Polici i ka thënë se bateriat që i ki ble sot ku i ke lënë, ky ka tregu se i ka montuar në 

kamion të firmës, e ka dërgu policin drejt e te kamioni. Policia i ka thënë se  duhet mi marr 

bateritë se janë të vjedhura. I ka hekë bateriat nga kamioni dhe i ka  qitë në ker te policisë. Atë 

natë pasi që ka qenë vonë Policia i kanë thënë: “shko në shtëpi, nesër hajde në polici dhe jep 

deklaratë”. Kur ka shku të nesërmen në st. Policor, policia e kanë pyetur se a i njeh njerëzit se 

nga kush i ke ble bateritë , ky është përgjigjur se  jo. Pastaj  policia e kanë dërgu në sallë te disa 

fotografi dhe i  kanë thënë cili është nga këta a mund të na identifikosh, ky vetëm E. e ka njoft, 

sepse ka arrit ta identifikojë edhe ju ka bërë me shenjë. Për këta dy se janë marr me bateria 

është  i sigurte se  ka qenë E., ndërsa tjetri më duket se ka qenë A. por nuk është i sigurt. 

Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi  se meqenëse prokurori i shtetit u tërhoq nga aktakuza 

ndaj tij nuk ka çka të shtoj. 

 

Gjykata refuzoi propozimin e prokurorit të shtetit që në cilësi të dëshmitarëve të dëgjohen dy 

policët K. K. dhe N. Z., propozimin e  mbrojtësit të të pandehurit N. C.j, av. Binak Cenaj, që të 

dëgjohet  V. K. dhe  propozimin e  të dëmtuarit Sh. D., që të dëgjohet dëshmitari M. Gj., pasi 

që vlerësoi se te gjithë këta dëshmitarë që i propozuan  palët, kanë qenë të njohur edhe gjatë  

fazave te mëhershme të  procedurës penale dhe palët  nuk  i kishin propozuar që të  dëgjohen, 

ndërsa tani dëgjimi i tyre vetëm mund te prolongojë procedurën penale pasi që asnjeri nga këta 

dëshmitarë nuk ka qenë dëshmitarë okularë. Tani në kohën e propozimit të  tyre vetëm janë 

dëgjuar dy të pandehur, andaj procedura vazhdon me dëgjimin e dy të pandehurve tjerë.  

Ndërsa sa i përket propozimit të prokurorit që të dëgjohen  në cilësi të dëshmitarëve dy policet 

K. K.  dhe N. Z. me qëllim që të zbardhen disa momente rreth rastit, Gjykata vlerësoi të njëjtit 

Policë-dëshmitarë në cilësi zyrtare,  kanë përpiluar shkresa-raporte  zyrtare për çdo veprim te 

tyre që e kanë  parë  të  nevojshme për zbardhjen e rastit, po ashtu prokurori  nuk specifikoi 

qartë se cilat momente  rreth rastit dëshironte ti zbardhte.  

 

Prokurori Muharrem Bajraktari në fjalën e tij përfundimtare deklaroi  se gjatë  shqyrtimit 

gjyqësor dhe administrimit të provave, u vërtetua se te pandehurit E. A., N. C.j, A. M., në 

bashkëveprim i kanë kryer veprat penale si në dispozitivin I dhe II të aktakuzës, sepse pas një 

pune hetimore është vërtetuar mjaftueshëm se bateria që i ka humbur të dëmtuarit Sh. D. me dt. 

17.11.2017, është gjetur në veturën të cilën tre të pandehurit kanë qenë ditën kritike, poashtu 

edhe fakti se bateritë e humbura po të njëjtën natë tek “.......”, nga këtu të pandehurit i janë 

shitur të pandehurit B. G., ku pas sekuestrimit të këtyre baterive nga i pandehuri B., të 

dëmtuarit F. R. dhe V. G.kanë arritur që ti identifikojnë mjaftueshëm këto bateri. Po ashtu edhe 

të pandehurit kur përshkruan prejardhjen e baterisë së gjetur në bagazhin e tyre, kryesisht i 

pandehuri N. C. ka kontradiktë me mbrojtjen e tij sa i përket personit nga i cili e ka blerë, e 

pastaj edhe i pandehuri E.për të njëjtën bateri në prokurori ka deklaruar se është e N. e veturës 

së tij ....... Edhe provat tjera rrethanore kemi faktin se i pandehuri E.ditën kritike me rastin e 

legjitimimit nga policia ka prezantuar dokumentacionet personale të huajat sikur të ishin të 

tijat. Nga provat që gjenden në shkresat e lëndës, konsideron se mjaftueshëm është vërtetuar se 

të pandehurit bateritë e shitura të pandehurit B., nuk i kanë pasur të tyre por të njëjtat kanë qenë 

bateri të të dëmtuarave të cilat i kanë marrur në automjetet te “.......” dhe tek i dëmtuari Sh. D., 

sepse po të njëjtën ditë që janë vjedhur, po të njëjtën ditë i janë ofruar për blerje të pandehurit 

B., ku pos dy baterive të cilat ia kanë shitur ia kanë ofruar për shitje edhe baterinë e tretë prej 

100 amperë e cila është vjedhur në punëtorinë e të dëmtuarit Sh., por meqenëse kjo bateri nuk i 

ka hyrë në punë të pandehurit B., me të njëjtën janë kthyer nga ......në Pejë, ku pas ndaljes nga 

policia e njëjta është gjetur në bagazhin e veturës ku kanë qenë tre të pandehurit. Ka 
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kundërshtime nga mbrojtja dhe të pandehurit sa i përket dokumentacionit të baterisë së të 

dëmtuarit Sh., por meqenëse të njëjtit natën kritike i kanë humbur disa bateri 5-6 bateri dhe 

shumë vegla pune ka mundur të bëhet ndonjë ngatërrim apo me rastin e shitjes së baterisë nga 

dyqani i të dëmtuarit Sh. ka mundur të bëhet modifikim i garancionit, por për këtë bateri i 

dëmtuari Sh. edhe para se t’ia prezantojë policia, mjaftueshëm e ka përshkuar pamjen e saj e 

sidomos karakteristikën me dorezë të majtë të thyer, çka i njëjti përshkrim është përputhur 

plotësisht me gjendjen e baterisë që është gjetur në bagazhin e të pandehurve. Sa i përket 

dispozitivit të tretë që i vihet në barrë të pandehurit E. A., edhe këtu mbetem pranë ndjekjes 

penale për të njëjtën vepër sepse mbrojtja e tij nuk ka asnjë mbështetje në ndonjë provë tjetër 

përpos versionit të tij, se kinse e ka gjetur në një manifestim, sepse të dëmtuarit përpos dy 

dokumenteve personale i është vjedhur edhe kuleta si tërësi, çka i dëmtuari R. M., e përshkruan 

se të njëjtën e ka lënë në banakun e lokalit “....”, ku ka punuar. Edhe po të vërtetohej se i 

pandehuri E.e ka gjetur të njëjtën në rrugë, prapë në veprimet e tij do të përmbusheshin 

elementet e veprës penale të shpërdorimit, sepse çdokush që vie në posedim të ndonjë sendi të 

huaj, e kryen këtë vepër penale nëse të njëjtin e përdor dhe nuk e dorëzon në polici, apo 

pronarit të sendit të gjetur.  Sa i përket dispozitivit të katërt dhe veprës penale që i vihet në 

barrë të pandehurit B., për të njëjtën dhe ndaj të njëjtit tërhiqët nga ndjekja penale sepse nga 

vet çmimi i paguar nga dy bateritë kemi konstatuar se është çmim real për bateritë e përdorura 

të blera, është hera e parë që është paraqitur në polici për kësi lloj vepre, ka qenë bashkëpunues 

me policinë sa i përket dorëzimit të baterive dhe shkuarjes për intervistim, ka shpreh pendim të 

thellë për veprim të kryer. Mbetet pranë tre dispozitivave të aktakuzës  dhe tre të pandehurve 

E., N. dhe A.si kryes të veprave siç janë përshkruar në tri dispozitivat e parë të aktakuzës 

kështu që kërkoj nga Gjykata ti shpall fajtor ti dënojë sipas ligjit si dhe ti obligojë në pagimin e 

shpenzimeve procedurale.  

 

Mbrojtësi i të pandehurit E. Av. Bajram Zekaj, në fjalën e tij përfundimtare deklaroi se  këtë 

çështje penale janë dëgjuar shumë dëshmitarë, se është bërë një vjedhje e disa baterive, se janë 

tërhequr disa bateri nga policia, se nuk është përshtat amperazha e as firma identike dikund 

shkruan 100 diku 55 ampera, këtu kemi të bëjmë me një çështje hipotetike dhe pa provuar 

esencialisht asgjë. Neni 249 par.1, pika 1.1 1.2 1.3, të KPP-së, ku i bën të pambështetura provat 

fillestare nga policia e kjo e bën të pa mbështetshme aktakuzën, duke u bazuar se i dëmtuari V. 

G., ka ardhur nga Juniku dhe i  ka tërheq dy bateri në polici, ku as ajo nuk përputhet me atë çka 

thotë në aktakuzë dhe na tash duhet se çka të humb me lyp te E. A.. I dëmtuari Sh. D. i pyetur 

nga prokurorja nga seanca e kaluar ka deklaruar se nuk e njeh të pandehurin sot po e shoh, 

Gjithashtu i mbrojturi i tij  lidhur me bateriat që i ka shit këtu të pandehurit B. G., i mbrojturi i 

tij ka qenë ndërmjetësues. Sa i përket humbjes së kuletës në një kafe e quajtur “....”, në seancën 

e mbajtur me dt. 30.09.2020, i dëmtuari  Rilind është  përgjigjur se natën që i ka humbur kuleta 

të pandehurin E. A. atë natë nuk e ka parë në lokal, andaj mbrojtësi konsideron se nuk ka vepër 

penale,  pasi që të dëmtuarit i kanë humbur dokumentet në lokalin ...., ndërsa i mbrojturi im 

nuk ka qenë fare në atë lokal. Andaj në këto rrethana konsideron se, nuk ka  prova të 

mjaftueshme për të mbështetur se i mbrojturi i tij  ka kryer veprat penale për të cilat akuzohet, 

andaj kërkon nga Gjykata që të mbrojturin tij ta lirojë nga përgjegjësia penale dhe ta lirojë nga 

veprat penale për të cilat akuzohet.  

 

Mbrojtësi i të pandehurit N., Av. Binak Cena, në fjalën e tij përfundimtare deklaroi se gjatë 

shqyrtimeve gjyqësore  ndaj të mbrojturit të tij  N. C., në asnjë provë nuk është argumentuar 

fajësia e tij, për veprën për të cilën e ngarkon prokuroria e shtetit. Është e paqartë se kallëzimi 

penal i policisë dhe aktakuza nga prokurori i shtetit është ngritur në sajë të dhënies së një 

deklarate të dëmtuarit në polici, kinse akumulatori është i tij dhe për ta përvetësuar 

akumulatorin, policinë e qët në lajthitje me sjelljen e një fletë garancioni të falsifikuar ku shihet 
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edhe me sy të lirë, sepse fletë garancioni i sjellur në polici është i 55 amperave, ndërsa në 

vendin ku shkruan afati i garancionit 12 muaj, është vendosur tiketa prej 100 amperave, ku kjo 

tiketë ka numër serik tjetër dhe vitin 2016, në krahasim me tiketën tjetër që shihet që është 55 

amperave, është e vitit tjetër dhe ka numër serik tjetër. Është për çudi se si policia nuk e ka 

parë këtë fakt të fletë garancioni, e sidomos të kontrollohet numri serik i akumulatorit dhe 

numri serik i cili është në fletë garancion, i cili fletë garancion, as nuk e ka vulën e shitësit e as 

firmën e shitores. Është për tu çuditur ku prokurori në këtë seancë në fjalë përfundimtare e 

arsyetoi këtë defekt të madhe duke thënë se ka mundur të jetë ndonjë ngatërrim. Vlen të 

theksohet se i mbrojturi i tij  gjatë dhënies se deklaratës  në polici shihet se edhe nga 

procesverbali ka përshkru llojin ngjyrën dhe amperazhën dhe prodhimin e tij ...., fakti se i 

mbrojturi i tij  nuk është kryes i veprës penale të vjedhjes së akumulatorit të cekur më lartë prej 

100 amperave vërtetohet qartë edhe nga deklarimi i të pandehurve të cilët me asnjë rast nuk e 

përmendin se ai është i implikuar në veprat penale, për çka edhe ai akuzuari, po ashtu edhe i 

pandehuri B.nuk e përmendi në lidhje me asgjë të mbrojturit tij, por e gjithë kjo është lëshim i 

policisë në lidhje me fletë garancionin e akumulatorit dhe në sajë të kësaj prove ngritët edhe 

kallëzimi penal, pastaj është për tu përmendur edhe vërtetim mbi kthimin e sendeve të 

sekuestruara ku policia në vendin ku shkruan numri serik nuk e shkruan numrin serik, i cili çdo 

akumulator ka numër serik. Askush nuk thotë se të dëmtuarit D., nuk i kanë humbur sendet, 

mirëpo me rëndësi të dihet se kush është kryes i veprës  dhe mos të gjykohet në mjegull, në 

këtë kuptim i propozon gjykatës që të mbrojturin e tij  ta lirojë nga aktakuza sepse prokuroria e 

shtetit gjatë gjithë procedurës me asnjë provë të vetme nuk e ka argumentuar se i mbrojturi i tij  

është kryes i veprës penale për të cilën e ngarkon prokuroria.  

 

Vlerësimi i provave nga gjykata   

 

Me provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor Gjykata gjeti se nuk është provuar se te 

pandehurit E. A., N. C. dhe A. M., kanë  kryer veprat penale për të cilat  akuzohen si në 

dipozitivin e  parë  dhe të dytë të aktakuzës. 

 

Sa  i përket veprës penale  nga dispozitivi i parë  i këtij aktgjykimi, Gjykata gjeti se Prokuroria 

i akuzon te pandehurit E., N. dhe A.se  me dt.  17.11.2017, në fsh. .......K ..., pikërisht  në 

lokalin “.......” pronë e të  dëmtuari Sh. D., në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vjedhje e 

rëndë, ku sipas Prokurorisë të dëmtuarit Sh. iu kanë vjedhur 20 fleksa, bormashinë, një hillt , 

një sharrë elektrike në vlerë prej 4.000 euro, 50 kg  metal  në vlerë prej 1.000 euro, një mjet 

matës i metalit, i madhësisë 1 metër , afro  60-70 metra kabull me shtigje  industrialë nga 

.......dhe  4 bateria në vlerë prej 400 euro, faktin se a ka ndodhur kjo vepër penale, nuk 

kontestohet  nga asnjëra palë  në këtë  procedurë penale. Kontestuese  në këtë rast ishte fakti se 

këtë vepër penale a e kanë kryer këtu  të pandehurit E. A., N. C. dhe A. M., pasi që të 

pandehurit  gjatë shqyrtimit  gjyqësor  deklaruan se nuk janë kryes të  kësaj vepre penale. 

 

Prokuroria faktin se të pandehurit E., N. dhe A.e kanë kryer veprën penale, nga dispozitivi  i 

parë i aktakuzës, e mbështet ne faktin se në bagazhin e veturës te cilën ishte duke e drejtuar i 

pandehuri  N. është  gjetur, një akumulator  i  100 amperave dhe ne faktin se sipas Prokurorisë 

ky akumulator është i të  dëmtuarit  Sh. D., pasi që i njëjti  në Polici ka arritur ta identifikojë 

këtë akumulator, e po ashtu sipas Prokurorisë te pandehurit kanë dhënë deklarata kontradiktore.   

 

Gjykata gjeti se  me dt. 17.11.2017, te pandehurit  E., N. dhe A., për derisa ishin duke  u kthyer 

nga qyteti i ......s, në rrugën ......-Pejë, të njëjtit janë ndalur nga Policia e Stacionit Policor në 

Pejë  dhe në bagazhin e veturës, te cilën ishte duke e drejtuar  i pandehuri N., policia kanë 

gjetur një akumulator prej 100 amperave. Faktin se policia e kanë gjetur ketë akumulator në 
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veturën ku ishin tre të pandehurit e larë cekur, nuk e konteston asnjëra palë, mirëpo i pandehuri  

N. deklaron se  bateria e gjetur në bagazhin e veturës së tij, është e tij dhe të njëjtën e ka marrë 

në shtëpinë e tij, pasi që ka shkuar për ta provuar një veturë për ta blerë nga V. K. në ....... 

Ndërsa nga ana tjetër  i dëmtuari  Sh. D., pretendon se akumulatori i gjetur në bagazhin e  

veturës së të pandehurve është e tij, pasi që i njëjti  e ka njohur akumulatorin dhe në polici ka 

dorëzuar një fletë garancion që dëshmon se bateria është e tij. Ne ketë rast  Gjykata pasi 

vlerësoi pretendimet e palëve gjeti se nga në shkresat e lendes  nuk kemi prova të  mjaftueshme 

që dëshmojnë se te pandehurit kanë kryer veprën penale si në dispozitivin e parë  të  këtij 

aktgjykimi. Gjykata vlerëson se në shkresat e lendes nuk kemi ndonjë prove konkrete se 

dëshmon se  akumulatori  i gjetur në bagazhin e të pandehurit, është pronë e të  dëmtuarit Sh. 

D., e që rrjedhimisht edhe do ti lidhte të  pandehurit me veprën penale. Fletë garancionin te 

cilin i dëmtuari Sh. e ka dorëzuar në Polici. e në bazë të cilit  edhe e ka terhek akumulatorin 

nga Policia, Gjykata vlerëson se nga ky fletë garancion nuk mund te vërtetohet pronësia e të 

pandehurit Sh. mbi akumulatorin e gjetur nga Policia në bagazhin e veturës së të pandehurve,  

për faktin se ky fletë  garancion  në vetvete  është  konfuz sepse  në të  njëjtin fletë  garancion 

përshkruhen dy lloje  të  dhënash për akumulatorin, në njërën tiketë është  shënuar  55 amper, e 

në tjetrën 100 amperave, që e  bën të paqartë  këtë  fletë garancion, se a i përket akumulatorit 

prej 55 ampera, apo 100 ampera, e po ashtu edhe viti i akumulatorit në këto dy tikate është i 

ndryshëm. Faktin se ky fletë garancion nuk është  i qartë  Prokuroria e  arsyeton duke thënë “se 

ka  mundur të bëhet ndonjë ngatërrim, apo me rastin e shitjes së baterisë nga dyqani, ka 

mundur të bëhet modifikim i garancionit”, Ndërsa për gjykatën si i tillë ky fletë  garancion nuk 

është  provë që mund të vërteton se akumulatori  në fjale është pronë e të dëmtuarit  Sh..  Në 

vërtetimin mbi  kthimin e sendeve të sekuestruar, me të cilin vërtetim policia dëshmon se i ka 

kthyer akumulatorin të dëmtuarit Sh., askund nuk shkruan numri serik  i akumulatorit që i 

kthehet të  dëmtuarit Sh., por kjo rubrikë është e zbrazet.  

 

Gjykata vlerëson se meqenëse nuk kishte ndonjë dokument që dëshmon se kjo bateri është  

pronë e të  dëmtuarit Sh. D., si Policia ashtu edhe Prokuroria nuk kanë vepruar  konform nenit  

120 të  KPP-së, për identifikimin e  personave apo sendeve,  ku  në ketë dispozitë ligjore, në 

mënyrë te qartë  përshkruhet  procedura se  si  një person duhet ta bëjë identifikimin e sendeve 

apo personave. E sipas nenit 120 par 3 dhe 5 të  KPP-së, procesverbali mbi identifikimin i 

personave apo sendeve duhet  ti bashkëngjitet shkresave të lëndës, një procesverbal të tillë ku 

vërtetohet se i dëmtuari Sh. D.  ka bërë  identifikimin e sendit – akumulatorit,  konform nenit 

120 të  KPP-së prokuroria nuk ia ka bashkangjitur shkresave të lëndës. Gjykata vlerësoi 

deklaratën  e të  dëmtuarit Sh., të dhënë në Polici, mirëpo vlerëson se kësaj deklarate në pjesën 

ku i njëjti identifikon akumulatorin e gjetur tek të  pandehurit  nuk mund ti falet besimi pasi që 

identifikimi  i personave apo sendeve duhet bërë  konform nenit 120 të KPP-së. Pra për 

gjykatën pjesa e deklaratës se të dëmtuarit Sh. D. ku përshkruan akumulatorin e humbur nga i 

njëjti dhe identifikimi akumulatorit është e pa pranueshme, pasi që identifikimi i sendit-

akumulatorit nuk është bërë  konform nenit 120 të  KPP-së,  e që do ishte provë që do të 

vërtetonte, ose jo pronësinë e të dëmtuarit mbi këtë  akumulator.     

 

Gjykata pati parasysh edhe deklaratën e të dëmtuarit Sh. D. dhëne në polici me dt. 18.11.2017,  

i cili ndër të tjerash  kishte deklaruar se “ fqinjët të cilët  i kam afër disa prej tyre posedojnë 

kamera të sigurisë,  e në njërën prej atyre vendeve ku janë kamerat vërehet  një veturë ......, 

pikërisht natën  kur është  kryer vepra penale, ne dyqanin tim, i cili bën lëvizje pikërisht ku 

edhe unë e kam atë punëtori”, mirëpo me këtë rast  Gjykata gjeti se në shkresat e lëndës nuk 

kemi ndonjë prova që dëshmon se policia apo Prokuroria ka ndërmarrë ndonjë veprim për të 

siguruar ndonjë provë lidhur me këto pretendime të të dëmtuarit dhe për të vërtetuar  se a 

qëndrojnë këto pretendime dhe a ka me të vërtetë ndonjë kamerë aty afër që do të vërteton  
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pretendimet e këtu  te dëmtuarit Sh., ndërsa tani kur  kanë kaluar me shumë se  3 vite nga koha 

kur dyshohet se është kryer kjo vepre  penale,  sigurimi  i një prove të  tillë në këtë  faze te 

procedurës është  i pamundur.   

 

Andaj në prezencën e këtyre rrethanave  Gjykata vlerësoi se nuk ka prova që vërteton se të 

pandehurit E., N. dhe A. kanë kryer veprën penale nga dispozitivi i parë.  Akumulatorin e 

gjetur  në bagazhin e veturës se tyre, Gjykata nga arsyet e cekura më lartë nuk arriti  të 

vërtetojë se ky akumulator është vjedhur në pronën e të  dëmtuarit Sh., pasi që fillimisht 

Gjykata nuk vërtetoi faktin se ky akumulator është  pronë e të dëmtuarit Sh., e po ashtu  nuk 

kishim ndonjë provë tjetër, që i lidhte në ndonjë mënyrë këtu të pandehurit me veprën penale 

për të cilën akuzohen. Gjykata vlerëson se meqenëse, këtu kishim deklaratën e të  pandehurit 

N., që pretendon se akumulatori  është i tij, ndërsa nga ana tjetër kishim deklaratën e të  

dëmtuarit Sh. që pretendon se ky akumulator është  i tij,  mirëpo asnjëri  nga  palët nuk kishte 

ndonjë dokument validë, apo ndonjë provë tjetër  që vërtetohet  pronësia mbi  atë  akumulator, 

e po ashtu  në shkresat e lëndës  nuk ka asnjë provë tjetër që i lidh këtu të  pandehurit me 

veprën penale te kryer në dëm të dëmtuarit Sh. D.. Gjykata në këtë rast pati parasysh edhe 

faktin se  probabiliteti  që i pandehuri  N. dhe i dëmtuari Sh. te kenë akumulator te llojit të  

njëjtë është i  madh, pasi që lloji i akumulatorit për të cilën bëhet fjalë në  këtë rast, është  fakt i 

njohur botërisht,  se ky lloj i akumulatori i firmës ......, në vendin tonë ka një përdorim të gjerë.  

Andaj duke pas parasysh edhe parimin in dubio pro reo, “mëdyshjet lidhur me ekzistimin e 

fakteve të rëndësishme për çështjen, ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal 

interpretohen në favor të të pandehurit dhe të drejtave të tij” në këtë  rast, mëdyshjet lidhur me 

faktin se a ishte pronar i akumulatorit i pandehuri N., apo i dëmtuari Sh., Gjykata i interpreton 

në favor të   pandehurit N. rrjedhimisht edhe në favor të pandehurve E.dhe A.. 

 

Edhe sa i përket veprës penale nga dispozitivi i dytë i aktakuzës të kryer mes datave 16-

17.11.2017, rreth orëve të  natës, në Pejë, ne rr.  “.......” në servisin  e veturave “......., ku sipas 

prokurorisë te dëmtuarve F. R. dhe V. G., iu janë vjedhur 4 bateri, në vlerë  prej 200 euro, 

Gjykata vlerëson se as në këtë rast  nuk kemi  prova që vërteton faktin se të  pandehurit  E., N.  

dhe A. janë kryes të kësaj vepre penale. Prokuroria pretendon se këta tre të  pandehur janë 

kryes të  veprës penale, duke  u nisur nga fakti se të  njëjtit  me dt. 17.11.2020 para se te 

arrestohen nga Polica, ia kanë shitur të pandehurit B. G. dy akumulatorë, e që sipas Prokuroria 

këta dy akumulator kanë qenë të  dëmtuarit V. G..  

 

Faktin se dy akumulatorë ia kanë shitur të  pandehurit B. ditën kur të pandehurit  janë arrestuar 

nga polica me dt. 17.11.2017, vërtetohet edhe nga deklaratat e të pandehurve të bëra gjatë  

shqyrtimit gjyqësor. Mirëpo i pandehuri  A. M. deklaron se këta dy akumulatorë kanë qenë të 

tij pasi që i njëjti ka seperacion te zallit dhe në kohen kur dyshohet se është kryer vepra penale 

i pandehuri  A. ka poseduar 3 kamion dhe 3 bagera (eskavatora), e që do thotë se bateritë kanë 

qenë të  tij dhe  ditën që të njëjtit ia ka shitur të pandehurit B., këta dy akumulatorë i ka marrë  

në separacionin e tij i ka ngarkuar në veturën e N. që e kishte marrë Renta dhe janë shku në 

firmën ......ku ka qenë duke punuar i pandehuri  B.dhe të njëjtit ia kanë shitur në vlerë prej 100 

euro, pasi që të  njëjtit kanë qenë të përdoruar.  

 

Gjykata vlerëson se në këtë  rast nuk kemi prova se të pandehurit E., N. dhe A.e kanë kryer 

këtë  vepër, përkatësisht nuk kemi ndonjë provë që të pandehurit i lidhë me këtë vepër. Gjykata 

pas administrimit të provave nuk mundi të vërtetojë faktin se  dy akumulatorët  që i janë shitur 

të pandehurit B., janë pronë e këtu te dëmtuarit V. G., kjo për faktin se në shkresat e lendes nuk 

kishim ndonjë dokument që vërteton pronësinë e të dëmtuarit V., në këta akumulatorë.  
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Meqenëse nuk kishte ndonjë dokument që dëshmon se këta dy akumulatorë janë pronë e të  

dëmtuarit V. G.,  si Policia ashtu edhe Prokuroria nuk kanë vepruar  konform nenit  120 të  

KPP-së, për identifikimin e  personave apo sendeve. Sipas nenit 120 par 3 dhe 5 të  KPP-së, 

procesverbali mbi identifikimin i personave, apo sendeve duhet ti bashkëngjitet shkresave të 

lëndës, një procesverbal të tillë ku vërtetohet se i dëmtuari V. G. ka bërë  identifikimin e sendit 

– akumulatorëve,  konform nenit 120 të  KPP-së Prokuroria nuk ia ka bashkangjitur shkresave 

të lëndës. Gjykata vlerësoi deklaratat e te dëmtuarit V., e përkatësisht  deklaratën  e të  

dëmtuarit  V., të dhënë në Polici, e dt. 24.11.2017 dhe gjeti  se  i dëmtuari V. në këtë  deklaratë  

kishte dhënë,  disa karakteristika te akumulatorëve dhe kishte thëne se është në gjendje  ti  

identifikojë akumulatorët, mirëpo si policia ashtu edhe prokuroria shkresave të  lëndës nuk iu 

kanë bashkangjitur asnjë provë se çka kanë vepruar me tutje, konkretisht nuk ia kanë 

bashkangjitur procesverbalin konform nenit 120 par 3 dhe 5 të  KPP-së,  që do të  vërtetonte se 

i dëmtuari  V.  e ka bërë  identifikimin e këtyre akumulatorëve konform dispozitave ligjore. I 

dëmtuari  V. gjatë shqyrtimi gjyqësor deklaroi se pasi që ka shkuar në Polici dhe ka bërë  

identifikimin e akumulatorëve , të  njëjtit akumulatorë  i ka marrë nga Policia. Vlen te ceket se 

në shkresat e lëndës pos që nuk kemi, një procesverbal mbi identifikimin e sendeve apo 

personave,  konform nenit 120 të  KPP-së, po ashtu nuk kemi  asnjë provë tjetër konkretisht 

nuk kemi  asnjë fotografi  që policia apo Prokuroria ti kenë bërë këtyre dy akumulatorëve, e që 

Gjykata te paktën te sheh se për cilët akumulatorësh behet fjalë. Ne shkresat e lëndës nuk është 

as vërtetimi mbi kthimin e sendeve në këtë rast te dëmtuarit V. G.. Pra në shkresat e lëndës nuk 

ka prova që vërtetojnë së të pandehurit kanë kryer veprën penale nga dispozitivi i dytë  i këtij 

aktgjykimi, kjo pasi që Gjykata  fillimisht nuk mundi ta vërtetojë faktin se i dëmtuari V. G., 

është  pronar i akumulatorëve të sekuestruar, nga policia tek i pandehuri  B., e poashtu nuk 

kemi ndonjë provë tjetër që vërteton se të pandehurit janë kryes të veprës penale nga 

dispozitivi i dytë të këtij aktgjykimi.  

 

Nga deklarata e të dëmtuarit  F. R. nuk  mund të vërtetohet asnjë fakt konkret që i lidh këtu të  

pandehurit me veprën penale për të cilën akuzohen.  

 

Gjykata ka vlerësuar edhe deklaratat e të pandehurve E., N. dhe A. të dhëna gjatë shqyrtimin 

gjyqësor dhe gjeti se të pandehurit në përgjithësi  në mënyrë të  njëjte përshkruanin veprimet e 

tyre ditën para se të njëjtit të arrestohen nga policia me dt. 17.11.2017. Pasi që të  tre deklaruan 

se fillimisht është takuar N. dhe E., pastaj janë takuar rastësisht me A. ne rrugë, pasi që E. e ka  

kojshi, A.,  pastaj  A. ka hipur në veturë me ta dhe pas bisedës se kishin për të shkuar në  ......ku 

N. dëshironte për te shkuar me ble një veturë dhe pasi që E. ka biseduar ne telefon me V. K.n, 

ku është përmendur akumulatori,  aty i pandehuri A. ka thënë që të shkojnë ne seperacionin e 

tij për ti  marrë dy akumulatorë dhe pasi që  të  njëjtit  i kanë marrë dy akumulatorët në 

seperacionin e të pandehurit A., janë shkuar në firmën ......dhe ia kanë shitur te pandehurit B. 

G., pastaj kanë shkuar në firmën e V. K.t , mirëpo meqenëse se V. nuk ishte aty pasi që  i kishe  

dal një punë urgjente për te shkuar ta tërheq një veturë te aksidentuar me kamionin e tij 

(merimangën për bartjen e veturave), te pandehurit janë kthyer për në Pejë dhe gjatë rrugës për 

në ..... janë arrestuar nga Policia. Deklaratë e këtu të pandehurve E., N. dhe A. të dhëna gjatë 

shqyrtimit  gjyqësor në përgjithësi ishin te njëjta me disa dallime të  vogla që  mund te jetë si 

rezultat që nga koha kur dyshohet se është kryer vepra penale ka kaluar përafërsisht  3 vite dhe 

nga fakti jo çdo gjë dhe çdo imtësi mund ta mbajnë  mend çdo njëri  në mënyrë të  njëjtë, 

mirëpo deklaratat e tyre të dhëna gjatë shqyrtimit gjyqësor ishin të njëjta sa i përket veprimeve 

të tyre të ndërmarra ditën kritike kur janë arrestuar nga policia, me dt. 17.11.2017. 

  

Fakt tjetër që shkon në dobi të  pandehurve është fakti që në ditën kritike kur të pandehurit janë 

ndaluar, të njëjtëve iu kanë bastisur  shtëpitë-pronat nga ana e policisë  dhe nuk është  gjetur 
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asnjë provë, konkretisht nuk është gjetur asnjë send tjetër që do ti lidhte këtu të pandehurit me 

veprat penale, pra nuk është  gjetur asnjë nga gjerat që të  dëmtuarit deklaruan  se iu është  

vjedhur natën kritike.  Në kallëzimin penal me nr te rastit 2017-DA-2447 te dt. 18.11.2017, në 

faqen 2 nga 4, ndër të  tjera shkruan se “gjatë ikjes kanë lënë edhe  gjurmë të  këmbeve”. Në 

raportin policor 2017-DA-2447 te dt 17.11.2017, ku përshkruhen veprimet hetimore te 

ndërmarra nga polica  nder të  tjera ceket se  “në vend ngjarje shihen gjurmë te këmbeve ka 

kishte ecur i dyshuari”  dhe “ Në vend ngjarje ka dal njësiti  i hetimeve dhe forenzika”.  I 

pandehuri  N. C. ka deklaruar se i  është bërë ekzaminimi i gishtave, fotografimi i këmbë 

mbathjeve, kontrollit detalisht të veturës, andaj Gjykata vlerëson se duke pas parasysh  faktin 

se në vend ngjarje për veprën e ndodhur në dëm te të dëmtuarit Sh. D. janë gjetur disa gjurmë 

te këmbëve dhe faktin se njësiti i  forenzikes ka shkuar  në vend ngjarje, Gjykata nuk kishte 

prova se këto gjurmë këmbësh,  apo ndonjë gjurmë gishta a është përputhur apo jo me gjurmët 

e të  pandehurve në këtë rast. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit N. C. av. Binak Cena, si provë materialë ka ofruar një fletë  garancion 

te akumulatorit, me numër 201600004070 te dt. 12.01.2016. Mbrojtësi deklaroi  se  ky fletë  

garancion nuk i përket akumulatorit për te cilin bëhet fjale në rastin konkret, mirëpo shërben  

vetëm si formë se si duhet te jetë  një fletë garancion i rregullt, e jo sikur fletë  garancioni te 

cilin i dëmtuari Sh. e ka ofruar në Polici e me të cilin fletë garancion e ka tërhequr 

akumulatorin. Gjykata gjeti se ky flet garancion   nuk provon diçka konkret lidhur me veprat  

penale, që mund te shkoj si në favor, apo në dëm të pandehurve, pasi që ky flet garancion nuk  

i përket akumulatorit që pretendon i dëmtuari Sh. dhe  i pandehuri N.,  se është  i tyre.   

 

Shkresave të lëndës dhe aktakuzës prokuroria ia ka bashkangjitur disa foto, ku shifet një 

kamion i tipit ......... me numër të  targave ........., deklaratat e te dëmtuarit  B. H. që ka të bëjë 

me rastin  e ndodhur me dt. 05-06.04.2017, deklaratën e dëshmitarit  F. Z., për rastin e ndodhur 

me dt. 17.05.2017,  deklaratën e të dëmtuarit  B.L., për rastin e ndodhur me dt 12.09.2017, 

Raportin Policor nr .2017-DA-1932 te dt. 12.09.2017, mirëpo Gjykata gjeti se këto raste  te 

cekura me lartë  nuk janë objekt vlerësimi  në ketë procedurë penale,  pasi që të  pandehurit 

nuk akuzohen për veprat penale të ndodhur me dt. 05.04.2017, 17.05.2017 dhe 12.09.2017, 

andaj edhe deklaratat e te dëmtuarve B. H., F. Z., dhe B.L., nuk ishin objekt vlerësimi në ketë  

rast,  pasi që nuk  kishin të  bëjnë me veprat penale për të  cilat akuzohen të  pandehurit, pasi që 

prokuroria me aktvendimin PP/II,nr 2670/17 dt. 06.12.2018, kishte pushuar hetimet pjesërisht  

ndaj këtu te pandehurve E.A., N. C. dhe A. M., përkatësisht kishte  pushuar hetimet për veprat 

penale me numër te rastit 2017-DA-0753,  2017- DA-1022 dhe 2017-DA-1932.  

 

Veprën penale nga dispozitivi i tret i aktakuzës ku sipas dispozitivit të tretë të aktakuzës  

Prokuroria e akuzon të pandehurin E.për veprën penale të  vjedhjes nga neni 325 par 1 të  

KPRK-së, konkretisht e akuzon se gjatë vitit 2016 i njëjti  ia ka vjedhur të  dëmtuarit  Rilind 

kuletën në të kishte patentë shoferin dhe letërnjoftimin, Gjykata gjeti se në veprimet e të 

pandehurit E. A. nuk janë përmbushur elementet e veprës penale të  vjedhjes,  pasi që  nuk  u 

vërtetua se këtu i pandehuri E.ka kryer veprën penale të vjedhjes, kjo për faktin se edhe vetë i 

dëmtuari  Rilind gjatë deklaratave te dhëna në polici , prokurori po ashtu edhe gjatë shqyrtimit  

gjyqësor ka deklaruar se nuk është i sigurt se të  njëjtit  a i ka humbur kuleta me dokumente 

personalë, apo të njëjtat ia ka vjedhur dikush, i dëmtuari  deklaroi se  natën kur dyshon se i 

kanë  humbur dokumentet personale, këtu të pandehurin E.nuk e ka parë në lokalin ku punonte 

“....” e as nuk e ka parë afër tij. I dëmtuari Rilind këto dokumente i ka shpallur si te humbura 

dhe nuk ka hapur rast që i janë vjedhur. Gjykata vlerësoi se vetëm fakti se patentë shoferi dhe 

letërnjoftimi  i te dëmtuarit Rilind janë gjetur të  i pandehuri  E., nuk është  rrethanë që vërteton 

se i pandehuri  E.ka kryer veprën penale të  vjedhjes.  
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Nga provat që gjenden në shkresat e lëndës për veprën penale nga dispozitivi  i tretë  i 

aktakuzës, Gjykata vlerëson se në këtë rast  janë përmbushur  elementet e veprës penale 

“marrja në posedim te pasurisë se luajtshme”  nga neni 331 par 1 të KPRK-së, pasi që  një  nga 

elementet qenësore për ekzistimin e kësaj vepre është marrja në posedim i pasurisë së huaj. 

Faktin se i pandehuri  ka marrë në posedim patentë shoferin dhe letërnjoftimin e të dëmtuarit 

Rilind nuk e mohon as i pandehuri E., pasi që  i njëjti  deklaroi se,  patentë  shoferin dhe 

letërnjoftimin i ka gjetur dhe  i ka marrë në posedim, edhe pse deklarata e dhënë gjatë 

shqyrtimit gjyqësor  dallon nga deklarata e dhënë në Polici sa i përket  qëllimit se pse i ka 

mbajte  në posedim këto dokumente, mirëpo  i pandehuri e pohon faktin se ditën kritike kur 

është arrestuar nga polica i janë gjetur këto dokumente në posedim. Prandaj në këtë rast 

Gjykata edhe bëri rikualifikimin e veprës penale te  dispozitivit te tretë, nga vepra penale e 

vjedhjes nga neni 325 par 1 të  KPRK-së, në veprën penale marrja në posedim te pasurisë se 

luajtshme  nga neni 331 par 1 të KPRK-së. 

  

Meqenëse se i pandehuri E. dyshohet se veprën penale e ka kryer gjatë vitit 2016, mirëpo nuk 

dihet koha e saktë e kryerjes së kësaj vepre, Gjykata vlerësoi se duke pas parasysh parimin In 

dobi pro reo , “mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për 

zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal interpretohen në favor të të pandehurit dhe të 

drejtave të tij”,  andaj në bazë të këtij parimi si kohe e kryerjes së veprës penale llogaritet datë 

01.01.2016. Meqenëse se si kohe e kryerjes së veprës penale është llogaritur dt. 01.janar 2016, 

në këtë rast ka arritur parashkrimi apsolut i veprës penale. Maksimumi i dënimit që parashihet 

për veprën penale  “marrja në posedim te pasurisë se luajtshme” nga neni 331 par 1 të KPRK-

së,  është 1 (një) vit, që i bije se parashkrimi relativ arrin për 2 (dy) vite, ndërsa parashkrimi  

apsolut arrin pas 4 (katër) vite, andaj në ketë  rast  parashkrimi apsolut ka arritur me dt. 

01.01.2020.  

 

Prokurori i shteti u tërhoq nga ndjekja penale ndaj të pandehurit B. G., për veprën penale nga 

dispozitivi i IV, i aktakuzës për shkak të veprës penale blerja,  pranimi ose fshehja  e sendeve 

të përfituara  me kryerjen e veprës penale  nga neni 345 par 2 të  KPRK-së,  andaj Gjykata   

konform nenit 363 par 1 nenpar 1.1 të  KPP-së, mori  aktgjykim refuzues për veprën penale 

nga dispozitivi  i IV i aktakuzës, dhe njëherësh nuk vlerësoi  deklaratat e të pandehurit B. G..  

      

Nga të lartcekurat Gjykata gjen se  nuk është vërtetuar  se te  pandehurit E., N. dhe A. kanë 

kryer veprat  penale  për të cilat  akuzohen në dispozitivin e parë  dhe të dytë të  aktakuzës,   

andaj edhe i liroi nga aktakuza. 

 

Konform nenit 363 par 1 nen par 1.3 të  KPRK-së, ndaj të pandehurit E. A., Gjykata mori  

aktgjykim refuzues për veprën penale nga dispozitivi i tretë  i aktgjykimit. 

 

Konform nenit 363 par 1 nen par 1.1 të  KPRK-së, ndaj të pandehurit B. G. , Gjykata mori  

aktgjykim refuzues për veprën penale nga dispozitivi i katërt i aktgjykimit. 

 

Konform nenit 463 par. 3 të KPP-së, për realizimin e kërkesës pasurore juridike të dëmtuarit i 

udhëzoi në  kontest  civil. 

 

Konform nenit 454 par 1 të  KPRK-së, Gjykata vendosi që shpenzimet procedurale paguhen 

nga  mjetet buxhetore të  kësaj gjykate. 

 



 Numri i lëndës: 2018:071929 
 Datë: 17.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01351133 
 

16 (16)  

   
2
0
1
8
:0
7
1
9
3
0

 

Nga arsyet e cekura më lartë konform nenit 363 par 1, nenpar 1.1 dhe 1.3 dhe nenit 364 par 1 

nenpar 1.3  të KPP-së, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, ndërsa konform nenit  

370 të  KPP-së, Gjykata përpiloi këtë  aktgjykim.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.1055/18 më datë 17.12.2020 

 

 

 

Sekretarja Juridike                                                     Gjyqtari  

________________                                                                        _______________ 

Fitore Bojku                                                               Shaqë Curri 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë te drejte te parashtrojnë  

ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes. Ankesa i dërgohet  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj Gjykate. 


