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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 P.nr.125/2008 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti për Krime të Rënda, (në 

objektin e gjykatës në Mitrovicë-Veri) kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, anëtarët e trupit 

gjykues-gjyqtarët: Mentor Hajraj dhe Agron Maxhuni, me bashkëpunëtorin profesional 

Muharrem Prekazi dhe procesmbajtësen Edita Kelmendi, në çështjen penale kundër të 

pandehurit: H.N., i akuzuar për veprën penale; Rastet e rënda të vjedhjes grabitqare apo grabitjes 

nga neni 256 par.1 lidhur me nenin 255 par.1 të Kodit Penal të Kosovës (më tej i referohemi me 

shkurtesën KPK), si dhe veprën penale; Mbajtje në pronësi, në kontroll, në posedim ose në 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Publike të Qarkut, tash Themelore në Mitrovicë, PP.nr.92/08 të datës 21.11.2008, e 

ri cilësuar në veprën penale: Grabitja nga neni 255 par.3 lidhur me par.1 të KPK-ës. Në ketë 

çështje penale janë mbajtur dy seanca të shqyrtimit gjyqësor, më 29.03.2019 dhe më 06.05.2019, 

seancat kanë qenë të hapura për publikun, janë mbajtur në prezencën e palëve; prokurorit të 

shtetit në PTH-Mitrovicë Ismet Ujkani, të pandehurit; H.N., mbrojtësit të tij av. R.K., dhe të 

dëmtuarit E.I.. Shqyrtimi gjyqësor ka përfunduar më 6 maj 2019, të njëjtën ditë aktgjykimi është 

shpallur publikisht, ndërsa më 23 maj 2019, është përpiluar me shkrim ky: 

 

A K T GJ Y K I M 

Kundër të pandehurit: 

H.N., me nofkën “R.”, nga i ati I., e ëma Xh., e gjinisë H.i, i lindur me dt. data e lindjes... në ... 

ku dhe tani jeton në Rr “A.” - Lagjja e R., i nacionalitetit ashkali, shtetas i Republikës se 

Kosovës, i martuar,  i pa punë, baba i ... fëmijëve, ka të përfunduar pesë klasë të shkollës fillore, 

i gjendjes së varfër ekonomike, më parë i pagjykuar, ndaj të njëjtit nuk zhvillohet procedurë 

tjetër për ndonjë vepër tjetër penale, për këtë rast ka qenë nën masën e paraburgimit nga data 

26.08.2008 e deri më datën 30.12.2008, edhe nën masën e arrestit shtëpiak nga data 30.12.2008 e 

deri me datën 29.05.2009, si dhe masën e paraqitjes ne stacionin policor nga data 29.05.2009 e 

deri më datën 26.06.2009; 

 

I. 
Gjykata në mbështetje të nenit 364 par.1 pika 1.3 të Kodit të Procedurës Penal të Kosovës (KPP), 

i pandehuri H.N.;  

LIROHET NGA AKUZA 

SEPSE:  

Më dt.23.08.2008 rreth orës 11:40 minuta, në lagjen e R. që gjendet në pjesën jugore të ..., në 

dalje të lagjes së R. e në afërsi të Maketit “B.”, afër një shtëpie të pabanuar tre katërshe, me 

qëllim të përvetësimit e përfitimit të pasurisë së luajtshme e vetit t’i sjellë dobi pasurore të 

kundërligjshme i maskuar me maskë në kokë dhe i armatosur me revole tani për tani të markës së 

panjohur dhe me një thikë iu është afruar të dëmtuarit E.I. duke e kapur dhe tërhequr zvarrë deri 

në brendësi të shtëpisë të pabanuar, duke e detyruar të shtrihet për toke dhe duke iu kërcënuar me 

armë e ka urdhëruar të dëmtuarin E.I. që t’i nxjerrë nga xhepi të gjitha sendet që i ka nga xhepi 

gjatë tërë kohës duke ia mbajtur revolen në kokë dhe thikën në fyte dhe i dëmtuari duke parë 

rrezikun që i kanosej nxjerr nga xhepi 10 euro dhe dy telefonat të tipit “Sony Erikson” dhe 

“Samsung”, ku të njëjtat i merre i dyshuar, dhe viktimën e liron. 

 

-Me këtë kishte për të kryer veprën penale: Grabitje sipas neni 255 par 3 të Kodit Penal të 

Kosovës. 
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- I pandehuri H.N., lirohet nga shpenzimet e procedurës për këtë akuzë, shpenzimet e kësaj 

procedure mbeten në barrë të mjeteve buxhetore kësaj gjykate.   

 

- Kërkesë pasurore-juridike nuk pati. 

 

II. 

 

Gjykata në mbështetje të nenit 363 par.1 pika 1.1 të KPP-ës, kundrejt të pandehurit H.N.: 

 

REFUZOHET AKUZA 

SEPSE: 

Gjerë me dt.23.08.2008, rreth orës 11:40 minuta, me vete dhe në shtëpinë e tij pa leje valide për 

mbajtjen e armëve, ka mbajtur në posedim dhe shfrytëzim revolen e markës tani për tani të pa 

identifikuar. 

 

-Me këtë kishte për të kryer veprën penale: Mbajtje në pronësi, në kontroll, në posedim ose në 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPK-së. 

 

- I pandehuri H.N., lirohet nga shpenzimet e procedurës për këtë akuzë, shpenzimet e kësaj 

procedure mbeten në barrë të mjeteve buxhetore kësaj gjykate.   

 

- Kërkesë pasurore-juridike nuk pati. 

A r s y e t i m 
 

Aktakuza: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka ngritur aktakuzën PP.nr.92/2008 të dt.21.11.2008, kundër 

të pandehurit: H.N., me dyshimin e bazuar se i njëjti ka kryer veprat penale; I. Rastet e rënda të 

vjedhjes grabitqare apo të grabitjes sipas nenit neni 256 par.1 lidhur me nenin 255 par.1 të KPK-

ës dhe II. Mbajtje në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të 

armëve nga neni 328 par.2 të KPK-ës. 

 

Prokurori i shtetit, në seancën e shqyrtimit fillestar ka bërë rikualifikimin e veprës penale për të 

cilën akuzohet i pandehuri sipas pikës I të aktakuzës, ashtu që nga vepra penale: Rastet e rënda të 

vjedhjes grabitqare apo të grabitjes nga neni 256 par.1 lidhur me nenin 255 par.1 të KPK-ës, ka 

ndryshuar aktakuzën në veprën penale: Grabitja nga neni 255 par.3 lidhur me par.1 të KPK-ës, si 

dhe është tërhequr në tërësi nga ndjekja penale për pikën II të aktakuzës, për veprën penale: 

Mbajtje në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 

328 par.2 të KPK-ës. Andaj gjykata ka konstatuar se tani e tutje kjo çështje penale do të 

zhvillohet vetëm sa i përket veprës penale: Grabitja nga neni 255 par.3 lidhur me par.1 të KPK-

ës.  

 

Kompetenca;  

Sipas nenit 1, paragrafi 1, të Ligjit për Gjykatat, Gjykatat Themelore janë kompetente për t’i 

gjykuar në shkallë të parë të gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe. Sipas nenit  

neni 9, paragrafi 2, nën-paragrafi 2.7 i këtij Ligji thekson se Gjykata Themelore e Mitrovicës me 

seli në Mitrovicë themelohet për territorin e Komunës së Mitrovicës Jug dhe Mitrovicës Veri, 

Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.  
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Bazuar në aktakuzën e ngritur, vepra e pretenduar penale ka ndodhur në regjionin e ... dhe 

rrjedhimisht, bie brenda juridiksionit territorial të Gjykatës Themelore të Mitrovicës, sipas nenit 

29, paragrafi 1, i KPP-ës. Sipas aktakuzës së prokurorisë vepra për të cilën dyshohet i pandehuri 

është vepra penale: Grabitja nga neni 255 par.3 lidhur me par.1 të KPK-ës, e që për këtë vepër 

penale parashihet dënimi me burgim nga tri (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet, andaj rrjedhimisht 

kompetente për ta gjykuar këtë çështje penale është Departamenti për Krime të Rënda, kjo sipas 

nenin 22 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.  

 

Rrjedha e procedurës: 

Më 19 tetor 2018, është mbajtur shqyrtimi fillestar në këtë çështje penale. Në këtë seancë i 

pandehurit është deklaruar mbi çështjen, të cilën e ka mohuar në tërësi fajësinë në lidhje me 

veprat penale për të cilat akuzohet, sipas aktakuzës PP.nr.92/2008.  

 

Gjykata ka gjetur se i pandehuri H.N., në lidhje me këtë rast ka qenë nën masën e paraburgimit 

nga data 26.08.2008 e deri më datën 30.12.2008, edhe nën masën e arrestit shtëpiak nga data 

30.12.2008 e deri me datën 29.05.2009, pastaj në fund nën masën e paraqitje në stacioni 

sipas vendimeve të Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë. Ndërsa në kohën kur është zhvilluar 

gjykimi (shqyrtimi gjyqësor) dhe pas shpalljes së aktgjykimit i pandehuri është mbrojtur në liri.  

 

Shqyrtimi gjyqësor;  

Në ketë çështje penale janë mbajtur dy seanca të shqyrtimit gjyqësor. Seanca e parë është 

mbajtur më 29 mars 2019, ndërsa seanca e dytë është mbajtur më 06 maj 2019. 

 

Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor; 

Shqyrtimi gjyqësor ka qenë publike. Palët nuk kanë paraqitur vërejtje në publicitetin e shqyrtimit 

gjyqësor.  

 

Gjuha e përdorur në shqyrtimin gjyqësor; 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor është mbajtur në gjuhën shqipe.  

 

Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor; 

Seancat, rrjedha e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, është regjistruar në procesverbal. 

Palët nuk kanë pasur vërejtje në përmbajtjet e procesverbaleve. Pas përfundimit të shqyrtimit 

gjyqësor, palëve u është dhënë nga një kopje e procesverbalit.  

 

Shqyrtimit gjyqësor – seanca nuk është regjistruar me audio dhe video, pasi që kanë munguar 

pajisjet e nevojshme për incizime të tilla, por regjistrimi është bërë në procesverbal me shkrim.  

 

Siguria në seancat e shqyrtimit gjyqësor; 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është shënuar asnjë incident për cenimin e sigurisë për palët apo 

pjesëmarrësit tjerë në procedurë.  

 

Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor; 

Në shqyrtimin gjyqësor kanë prezantuar prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë Ismet Ujkani, i 

pandehuri, mbrojtësi i tij si dhe në një seancë edhe i dëmtuari, i cili nuk ka parashtruar kërkesë 

pasurore-juridike, dhe nuk ka shprehur interesim për ta përcjellë gjykimin përkundër se ka qenë i 

njoftuar me rregulle për kohën dhe vendin e mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor.  
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Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor; 

Në cilësi të provës janë administruar, provat e propozuar nga prokuroria e shtetit në PTH në 

Mitrovicë, si në pjesën rekomandues të akuzës.  

Më 29 mars 2019, në shqyrtimin gjyqësor në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar i dëmtuari -

dëshmitari E.I. 

 

Më 29 mars 2019, gjatë shqyrtimit gjyqësor me vendim të trupit gjykues është refuzuar 

propozimi i mbrojtësit të të pandehurit H.N., av. R.K., që në cilësi të dëshmitarit të dëgjohet 

zyrtari policor; L.H., për të vërtetuar një rrethanë se i akuzuari për këtë rast, a është dorëzuar vet 

në polici, pasi ka dëgjuar për rastin apo është arrestuar nga policia. Gjykata nuk e ka aprovuar 

këtë propozim, duke vlerësuar se kjo rrethanë apo fakt nuk ka nevojë që të provohet sepse mund 

të provohet nga shkesat e lëndës, për me tepër nuk ka asnjë relevancë në raporte me çështjen 

kryesore.  

 

Më 6 maj 2019, në shqyrtimin gjyqësor në cilësi të dëshmitarit është dëgjuar dëshmitari A.H., 

dëshmitar i propozuar nga prokuroria. 

 

Administrimi i provave materiale; 

Më 6 maj 2019, në cilësi të provave materiale në shqyrtimin gjyqësor, janë administruar provat 

materiale, në raport me piken I të aktakuzës, vijon; 

 Raporti i oficerit policor F.O. 2008-BC-2040 të dt.23.08.2008. 

 Raporti mjekësor në emër të të dëmtuarit E.I., me numër të protokollit 1... 

 Prokurori është tërhequr nga propozimi që të administrohen foto dokumentacioni si provë, me 

arsyetimin se nuk i posedojnë këto prova.   

 

Marrja në pyetje e të pandehurit: 

Më 6 maj 2019, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, i pandehuri H.N., në këtë rast ka paraqit 

mbrojtjen e tij. I pandehuri në mbrojtjen e tij, ka mohuar në tërësi fajësinë për veprën penale; 

Grabitja nga neni 255 par.3 lidhur me par.1 të KPK-ës.  

 

Fjala përfundimtare; 

Më 6 maj 2019, palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor:  

Më 6 maj 2019, në këtë çështje penale gjykata e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin gjyqësor.  

 

Shpallja publike e aktgjykimit; 

Më 6 maj 2019, gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin. Aktgjykimi është shpallur në 

prezencë të pandehurit H.N. dhe mbrojtësit të tij av. R.K., në mungesë të prokurorit të shtetit në 

PTH-Mitrovicë, dhe në mungesë të dëmtuarit E.I.  

 

Përmbajtja e fjalës përfundimtare të palëve: 

Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë Ismet Ujkani, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se; 

“Nga provat e administruara, konsiderojë se është vërtetuar se i pandehuri ka kryer veprën penale 

me të cilën ngarkohet, sepse duke pasur parasysh deklarimin e të pandehurit të dhënë para 

policisë pastaj edhe në mbrojtjen e tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, e duke analizuar 

mbrojtjen e të pandehurit dhe krahasuar me provat e tjera, pastaj duke pas parasysh deklarimin e 

të dëmtuarit edhe si dëshmitarë, konsiderojë se i pandehuri me datën dhe kohën dhe vendin siç 

theksohet në dispozitiv të aktakuzës, ka kryer veprën penale: Grabitja nga neni 255 par.3 lidhur  

me par.1 të KPK-ës. Ndër të tjera prokurori i ka propozuar gjykatës, që të akuzuarin ta shpallë 

fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit. 
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Mbrojtësi i të pandehuri H.N., av. R.K., fjalën përfundimtare e ka paraqitur me shkrim, në 7 

faqe, në të cilën ka theksuar se: I dëmtuari – dëshmitari E.I., gjerë më tani ka dhënë 3 (tri) 

deklarata, në mes të cilave ka shumë kontradikta;  

- Në deklaratën e dhënë, në ditën kritike më 23.08.2008, i njëjti ka deklaruar se nga një shtëpi e 

pabanuar doli një person, pak më i gjatë se ai, i veshur me një bluzë të zezë, me farmerka -

gjinse të shkurta me kapelë – maskë të zezë me shkronjat e markës “Nikel”, duke i thënë 

“qetash ka me të vra” dhe duke e sharë, pastaj i dyshimti e paska kapur nga shpina me të dy 

duart dhe e paske lidhur për barku e tërhequr gjerë tek shtëpia e pabanuar apo 5-6 metra. 

- Në deklaratën e dytë, i njëjti apostrofon se një person i ka dalur para nga një shtëpi trekatëshe të 

pabanuar dhe ia ka drejtuar një revole të vogël ngjyrë kafeje, dhe ka filluar ta godasë me të dhe 

e ka tërhequr zvarrë deri afër shtëpisë. Aty e ka shtrirë për toke dhe tërë kohën ia ka mbajtur 

revolen në kokë duke e kërcënuar me jetë e që pastaj e paska nxjerrë edhe një thikë nga gjepi. 

- Në deklaratën e tretë, fare nuk flet për maskën e të dyshuarit, por e akcepton se i dyshimte nuk e 

ka folur shqipen, dhe e ka pasur një shenjë në dorën e majtë. Nuk mund ta përshkruaj të 

dyshuarin, por thotë se ka qenë pak i dobët, i kujtohet se ka pasur maskë nga e cila nuk ka 

mundur t’ia shoh fytyrën, por i kujtohet se i dyshuari ka pasur një lloj mjekre të hollë. Shprehet 

se i dyshuari nuk e ka goditur veç ia ka marrë paratë dhe e ka shtyrë. Shprehet se nuk e di a e ka 

pasur armën “për thikë e di që ka pas, për armë nuk po më kujtohet”. Shprehet se në polici, me 

rastin e marrjes në pyetje, nuk i është prezantuar ndonjë fotografi apo person për identifikim.  

- Deklarimi i dëshmitarit A.H., i njëjti fare nuk flet për incidentin, por thotë se ai ka qenë në 

lagjen e r. “Q.”, prej orë 13:00, së bashku me të pandehurin dhe personin me nofkën “L.”, dhe 

se kanë përdorur substanca narkotike, ky deklarim qartë mund të konkludohet se i pandehuri në 

vendin e ngjarjes nuk ka qenë rreth orës 11:40, siç e ka paraqitur viktima rastin. 

- Për faktin se në këtë rast nuk u gjetën revolja dhe thika, të akceptuara nga prokuroria, nga njëra 

anë dhe deklarimi i viktimës se nuk është i sigurt se a është sulmuar me revole apo thikë, as 

kualifikimi juridik nuk mund të qëndroi, si element kualifikator i kësaj veprës penale.  

- Ndër të tjera mbrojtësi i të pandehurit gjykatës, i ka propozuar që të pandehurin H.N., ta liroj 

nga aktakuza, sepse nuk u dëshmua se ky i pandehur ka kryer veprën penale për të cilën është 

akuzuar. 

 

I pandehuri H.N., në fjalën përfundimtare ka deklaruar; Ka shprehur pajtimin e plotë me fjalën 

përfundimtare që e ka paraqitur avokati i tij, dhe nuk kam paraqitur fjalën përfundimtare.  

 

Deklarimi i dëshmitarit:  

Në shqyrtimin gjyqësor më 29 mars 2019, në cilësi të dëshmitarit është dëgjuar i dëmtuari - 

dëshmitari E.I., i cili ka deklaruar se në ditën kritike, afër lagjes së R., rrugës për në marketin 

“B.”, një person ka dal prej një shtëpie të pabanuar dhe direkt ka shkuar tek ai, ka qenë i 

maskuar, ka pas një shenjë në dorë, sa i kujtohet në dorën e majtë, nuk i kujtohen detajet e asaj 

shenja në dorë, ka qenë i frikësuar pasi që ka qenë i ri. Sipas dëshmitarit ky person e ka 

kërcënuar me armë dhe thikë dhe i ka kërkuar që t’i zbrazë xhepat e tij, nga ku i dëmtuari i ka 

nxjerrë dy telefona dhe një shumë të vogël të parave, sa i kujtohet 10€, të cilat ia ka marr  

(sulmuesi), pastaj dhe është larguar nga aty. Ndër tjera dëshmitari ka deklaruar se, nuk i kujtohet 

nëse ka arritur që t’ia shohë fytyrën të dyshuarit, pasi që i njëjti ka mbajtur një maske deri afër 

buzëve. Dëshmitari nuk ka arritur që të identifikojë çartë personin qe ditën kritike ia kishte marrë 

gjësendet nën kërcënimin me armë. 

Në shqyrtimin gjyqësor më 6 maj 2019, në cilësi të dëshmitarit është dëgjuar dëshmitari A.H., i 

cili në dëshminë e tij ka deklaruar se, i akuzuari H.N., nuk ka tatuazh në dorë, se nuk i kujtohet 

që t’i ketë marrë ndokujt ndonjë herë ndonjë telefon, i kujtohet se për këtë rast ka dhënë një 

deklaratë në polici dhe e njëjta i është ofruar për ta lexuar por që, ai nuk din të lexoj.  
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Dëshmitari në pjesën tjetër të dëshmisë, në shumicën e pyetjeve të parashtruara nga avokati, 

prokurori dhe anëtarët e trupit gjykues, është deklaruar se nuk i kujtohet.  

 

Pretendimet e prokurorisë në aktakuzë : 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, të pandehurin H.N.-n,e akuzon se me dt.23.08.2008, rreth 

orës 11:40 min, në lagjen e R., që gjendet në pjesën jugore të ..., në afërsi të marketit “B.”, afër 

një shtëpie të pabanuar e ka grabitur të dëmtuarin E.I., në atë mënyrë që me përdorimin e forcës 

dhe kanosjes me armë dhe me thikë, e ka detyruar të dëmtuarin që nga xhepat ti nxjerrë 

gjësendet, 10€ dhe dy telefona mobil, të cilat pastaj i ka marrë dhe në fund e ka liruar të 

dëmtuarin që të largohet nga aty. 

 

I pandehurit që nga fillimi i procedurës penale por edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, në tërësi e ka 

mohuar fajësinë për veprën penale për të cilën ngarkohen. Me arsyetimin se nuk kanë qenë i 

përfshirë në këtë rast siç akuzohet.  

 

Mbrojtësit e të pandehurit H.N., av. R.K., e kanë kundërshtuar akuzën e prokurorisë në raport me 

të pandehurit. Sipas mbrojtësit, në këtë rast mungojnë provat për të vërtetuar dyshimin e bazuar 

mirë, se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Faktet jo kontestuese;  

Nuk ishte kontestuese fakti, se më 23 korrik 2008, rreth orës 11:40, i dëmtuari E.I., ka qenë duke 

lëvizur në këmbë nga Lagjja e R. për në drejtim të marketit “B.”, që gjendet në periferi të qytetit 

të ... Derisa i dëmtuari ishte duke lëvizur në përfundim të kësaj lagjeje, aty papritmas nga një 

shtëpi e braktisur dhe e pabanuar, ishte shfaqur një person i maskuar me maskë në kokë, i 

armatosur me një armë të panjohur dhe me një thikë ku i është afruar të dëmtuarit E., duke e 

kapur dhe tërhequr zvarrë deri në brendësi të shtëpisë, duke e shtrirë për tokë dhe duke e 

kërcënuar me armë që t’i nxjerrë nga xhepat e tij të gjitha sendet që i kishte me veti atë ditë. Nën 

kërcënim të armës dhe thikës e kishte detyruar të dëmtuari që nga xhepat t’i nxjerrë 10€ dhe dy 

telefona, të tipit “Sony-Erikson” dhe “Samsung”, të cilat gjësende i merr personi (sulmuesi), 

pastaj e liron të dëmtuarin që të largohet nga aty. 

 

Për palët, gjendje faktike si me lart nuk ka qenë kontestuese. Përveç kësaj, këto fakte vërtetohen 

edhe nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor. I dëmtuari – dëshmitari E.I., gjatë 

deklaratave të dhëna në polici me dt.27.08.2008, si dhe atë në shqyrtim gjyqësor të 

dt.29.03.2019, ka deklaruar se më 23 korrik 2008, rreth orës 11:40, gjatë kohës sa ka qenë duke 

lëvizur nga lagjja e R. në drejtim të marketit “B.” në ..., një person i maskuar me maskë që 

posedonte armë, e i cili nëpërmjet kërcënim e kishte detyruar të dëmtuarin që t’ia japë të gjitha 

gjësendet që posedonte me vete, dy telefona dhe një shumë të parave prej dhjetë euro (10€). Për 

gjykata dëshmia e të dëmtuarit si dëshmitar është e besuar në masa të madhe në veçanti për rastin 

që ka ndodhur. Kujtoj se kur dëshmitari ka qenë okular e ka parë dhe përjetuar drejtpërdrejtë 

ngjarje, përveç kësaj menjëherë pas rastit i dëmtuari e kishte denoncuar rastin në policinë e 

Kosovës, e kishte përshkruar ngjarjen dhe kishte dhënë dëshmi lidhur me këtë.  Gjithashtu lidhur 

me këtë rast ka dhënë dy deklarata në polici. Në dy dëshmitë  e të dëmtuarit si dëshmitar, 

vërtetohet se ditën kritike derisa ai ka qenë në lagjen e R. në ..., është sulmuar nga një person i 

maskuar në kokë, i cili me armë e kishte kërcënuar dhe nën kërcim kishte arritur që t’ia marrë dy 

telefona mobil dhe një shumë parave prej; 10 euro.  

 

Këto fakte i dëmtuari i ka konfirmuar edhe në shqyrtim gjyqësor. Megjithëse në raport me disa 

rrethana dëshmitë e tij kanë qenë jo në përputhej njëra me tjetrën.  
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Faktet e lartcekura pjesërisht vërtetohen edhe nga raporti policor i dt.23.08.2018, nga ku 

përshkruhet ngjarja që ka ndodhur më datën 13.08.2008, ky raport mbështetet kryesisht në 

denoncimin që ka bërë për këtë rast i dëmtuari E.I. Gjithashtu kjo pjesërisht vërtetohet edhe nga 

raporti mjekësor i dt.23.08.2008, për të dëmtuarin E.I. 

 

Nuk ka qenë kontestues fakti se më datën 23.08.2008, pra, ditën kritike i pandehuri H.N., së 

bashku me dy shokët e tij, A.H.dhe një person me nofkën “L.”, kanë qenë në lagjen e R. në .... 

Kjo gjendje faktike nuk është kontestuar nga palët.  

 

Gjykata, këtë fakt e ka vërtetuar edhe nga dëshmia e dëshmitarit A.H., dhe nga mbrojtja e të 

pandehurit N.H. Që të dy kanë konfirmuar faktin se me 23.08.2008, së bashku kanë qenë në 

lagjen e R. në ..., kanë qëndruar aty, kanë ndjetë dhe kanë pirë, pastaj prapë janë kthyere në 

lagjen e  R. në ...   

 

Faktet kontestuese;  

Prokuroria në akuzë pretendon se i pandehuri H.N., me anë të kanosjes, i pajisur me armë të tipit 

të pa njohur dhe me thikë, ka detyruar të dëmtuarin E.I., dhe nën kërcimin me armë ia ka marrë 

te dëmtuarit gjësendet të cilat i kishte me vete. I pandehuri dhe mbrojtësi i tij e kundërshtojnë 

këtë pretendim me arsyet se mungojnë provat për të dëshmuar këtë.  

 

Organi i akuzës, ka propozuar dy dëshmitar në këtë rast penal. Dëshmitarin – të dëmtuarin E.I. 

dhe dëshmitarin A.H., të cilët edhe janë dëgjuar në shqyrtim gjyqësor. 

 

I dëmtuari E.I., është dëshmitari kryesor në këtë çështje penale. Ky dëshmitar ka qenë dëshmitar 

okular, përveç se ka qenë dëshmitar ka qenë edhe viktimë në ketë rast të grabitjes. Ky i dëmtuar 

për këtë rast është dëgjuar dy herë në cilësi të dëshmitarit. Dëshmitë e tij, që ka dhënë në policinë 

e Kosovës. Gjithashtu është dëgjuar edhe në shqyrtimin gjyqësor më 29.03.2019. Në të gjitha 

dëshmitë e tij, ai ka përshkruar vendin se ku ka ndodhur rasti, kohën, mënyrën si ka vepruar 

personi që e kishte grabitur si dhe gjësendet të cilat i’a kishte marrë atë ditë grabitësi. Lidhur me 

identifikimin e grabitësit (personit që ka kryer veprën penale), lidhur më këtë rrethanë dëshmitari 

kishte deklaruar; “ka qenë person i cili mbante një maskë në fytyrë, dhe të njëjtit nuk kam 

mundur që t’ia shofë fytyrën, pasi që maskën e mbante deri tek buzës”. Pra, i dëmtuari si 

dëshmitar nuk ka arritur për asnjë çast ta njohë apo identifikojë personin i cili e ka grabitur ditën 

kritike. Për gjykate dëshmia e këtij dëshmitari për këto rrethana është plotësisht e besueshme, 

sepse është e kuptueshme dhe e çartë se nuk është lehtë për të identifikuar një person që mbanë 

të mbuluar fytyrën me maskë, aq me tepër nëse kemi të bëjmë me një person të panjohur. Pastaj, 

në të gjitha dëshmitë e tij, ky dëshmitar për këtë rrethanë është deklaruar në mënyrë pothuajse të 

njëjtë, dhe ka potencuar faktin se nuk ka arritur ta identifikoje kryesin, pasi që ditën kritike ai ka 

poseduar maskë si dhe ka pas të mbuluar fytyrën me të. Për me tepër, për asnjë qastë nuk kemi 

dyshuar se i dëmtuari në dëshminë e tij, po fshehë diçka në raport me identifikimin e kryesit, 

sepse është e kuptueshme që askush me tepër nuk është i interesuar për ta zbardhur të vërtetën se 

sa vet i dëmtuari. 

 

Dëshmitari A.H., është dëshmitari tjetër në këtë rast. Ky dëshmitar gjatë dëshmisë së tiij të dhënë 

në shqyrtim gjyqësor gjatë gjithë deklarimit të tij, në shumicën e pyetjeve të cilat i janë 

parashtruar është përgjigjur se nuk i kujtohet. Në dëshminë dhënë në shqyrtim gjyqësor,  

mund të vërtetohet vetëm se në lidhje me këtë rast penal në vitin 2008, është shoqëruar për në 

polici.  
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Ndërsa në dëshminë  e tij, dhënë në policinë e Kosovës më 26.08.2008, ka pranuar faktin se ditën 

kritike ka më 23.08.2008, kanë qenë në lagjen e R. në ... së bashku me H.N., dhe personin më 

nofkën “L.”, se kanë qëndruar aty, kanë ndejtë dhe kanë pirë, në fund janë kthyere në lagjen e  R. 

në ...i ku edhe banojnë. Megjithatë, ky dëshmitar ka mohuar se ka njohuri për kryersin e kësaj 

vepre penale. Kur është pyetur për këto rrethana dëshmitari kishte deklaruar; 

 

Policia, pyetja; A i ke parë revole H.N.? 

Dëshmitari, përgjigjja: Jo, nuk i kam pa revole. 

 

Policia, pyetja; A i ke parë ndonjë telefon mobil atë ditë H.N.? 

Dëshmitari, përgjigjja: Jo, nuk i kam pa. 

 

Nga dëshmia e këtij dëshmitari në asnjë mënyrë nuk mund të vërtetohet se kush ka qenë personi 

apo kryesi i kësaj vepre penale. Për më çartë, ky dëshmitar mohon se ka njohuri për ngjarjen që 

ka ndodhur atë ditë, dhe për kryesin e mundshëm. Rikujtoj se në fillimet e kësaj çështje penale, 

ky dëshmitar ka qenë si i dyshuar për këtë rast. Kjo, më së miri tregon se as prokuroria nuk ka 

qenë e sigurt se kush e ka kryer veprën penale, për të cilën pastaj është akuzuar H.N..  

 

Prokuroria në cilësi të provave, në këtë rast penal ka propozuar raportin e oficerit policor 

F.O.2008-BC-2040 të dt.23.08.2008, e cila provë në shqyrtim gjyqësor është administruar. Nga 

përmbajtja e këtij raporti, nuk mund të vërtetohet se kush është kryerës i kësaj vepre, penale. Nga 

përmbajtja e këtij raporti, vërtetohet vetëm se, nga bastisja e cila është kryer me dt.27.08.2008, 

nga Stacioni i Veriut Mitrovicë – Task Forcë, në Lagjen e R., në Rr.L. – ...i, në lokalin në të cilin 

jeton tani dëshmitari, në atë kohë i dyshuari A.H.j, me dyshimin se i njëjti ka fshehë armën dhe 

telefonat të cilët janë grabitur, por nuk është evidentuar asgjë, dhe asnjë nga gjësendet e kërkuara 

nuk është gjetur. Për gjykatën këto prova nuk kanë ndonjë relevancë, dhe nuk provojnë ndonjë 

fakt më rëndësi në raport me të akuzuarin H.N. Konstatojmë se raporti policor i dt.23.08.2008, 

kryesisht mbështetet në thëniet e dëshmitarit-të dëmtuarit E., i cili pas ngjarjes ka denoncuar 

rastin në polici. Ndërsa raporti i kontrollit nuk i referohet të pandehurit, sepse kontrolli ishte 

ushtruar në shtëpinë A.H., që në këtë rast nuk është i akuzuar.  

 

Ndërsa si provë tjetër është administruar edhe raporti mjekësor në emër të të dëmtuarit E.I., me 

numër të protokollit 17684. Ky raport provon faktin se me 23.08.2008, i dëmtuari kishte kërkuar 

ndihmë mjekësore menjëherë pas rastit te grabitjes. Megjithatë, kjo provë vetëm se vërteton 

faktin se i dëmtuari kishte kërkuar ndihmë mjekësore, mirëpo në asnjë mënyrë nuk dëshmon se i 

pandehuri ka qenë i përfshirë në çfarëdo mënyrë në ketë rast. 

 

Sipas vlerësimeve të kësaj Gjykata, organi i akuzës në këtë rast nuk ka ofruar prova të 

mjaftueshme për të dëshmuar fajësinë e të akuzuarit në gjykatë. Provat që janë ofruar janë te 

zbehta, vërtetojnë se ka ndodhur një krim (v.penale), por në asnjë mënyrë nuk dëshmojnë se i 

pandehuri ka kryer veprën penale që akuzohet. Gjykata rikujton se, prokuroria ka për obligim që 

sipas nenit 240 paragrafi 1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, të ngrit aktakuzë vetëm në 

raste që rezultojë se ka prova të mjaftueshme për një gjë të tillë, në të kundërt është obligim që 

hetimit t’i pushojë.   

 

Nga dëshmia dëshmitarit –të dëmtuari rrjedhë se ai ka përshkruar se grabitësi ditën kritike ka pas 

të veshur gjinëse dhe një bluzë të zezë. Ndërsa nga mbrojtja e të pandehurit dhe dëshmia e 

dëshmitarit A.H.j, vërtetohet se i pandehuri ditën kritike ka pas të veshur një maicë të bardhë.  

 

Mirëpo këto përshkrime të dëmtuarit në raporte me grabitësin nuk mund të kenë peshë në 

procedurë pasi që prokurori ka dështuar të zhvillojë procedurën e identifikimit të personave. 
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Gjykata siç ka konstatuar edhe me lartë se, i dëmtuari në dëshminë e tij nuk ka arritur ta njohë 

apo identifikojë grabitësin, megjithatë ai ka përshkruar disa detaje të këtij personi, siç janë; 

mjekrën, rrobat, shenjat në dorë (tatuazhet), përafërsisht moshën, gjetësin e trupit. Mirëpo, edhe 

pse ky dëshmitar ka përshkruar këto karakteristika të kryesit, prokuroria nuk ka zhvilluar 

procedurën e (njohjes) identifikimit të personit. Në anën tjerë, kjo lehtë ka qenë e mundur të 

behët menjëherë pasi që ishte arrestuar i pandehuri, sepse kishte vetëm pak kohë nga kryerja e 

veprës penale dhe i dëmtuari e kishte të freskët ngjarjen që kishte përjetuar. I dëmtuari në 

shqyrtim gjyqësor, ka thënë se asnjëherë nuk ishte zhvilluar procedura e njohjes apo identifikimit 

te të pandehuri. Sipas tij, ketë nuk ia kishte kërkuar askush nga institucionet.   

 

Dëshmitari - i dëmtuari gjatë gjithë kohës ka thënë se ditën kritike personi që kishte grabitur ia 

kishte marrë një shumë të parave prej 10 euro dhe dy telefonat të tipit “Sony Erikson” dhe 

“Samsung”, ka thënë se personi ka mbajtur armë, thikë dhe maskë. Megjithatë prokuroria nuk ka 

kërkuar prej policisë, në ketë mënyrë edhe nuk kanë ushtruar kontrollin në shtëpinë e të dyshuarit 

tani të akuzuarit, për t’i kërkuar sendet që ditën kritike i janë marrë të dëmtuarit, dhe sendet që 

janë përdorur atë ditë nga kryesi. Sikur të ndodhte kontrolli do të ishte vendimtare për të 

dëshmuar të vërtetën në ketë rast. Gjatë gjykimit, prokurori nuk ka arritur ta dëshmojë se i 

pandehuri, gjatë apo pas rastit ka poseduar apo ka qenë në posedim të ndonjë send që është 

përdorur atë ditë në krim (siç ishin, arma, maska apo thika apo ndonjë nga rrobat që mbante 

veshur kryesi) apo ndonjë send që është dobi nga ky krim (paratë, kuleta, apo telefonat).   

 

Nuk ka qenë kontestues fakti se, të dëmtuarit ditën kritike i janë grabitur dy telefon të tipit “Sony 

Erikson” dhe “Samsung, në anën tjetër prokuroria nuk ka bërë asnjë përpjekje minimale për të 

vërtetuar se kush ishte në posedim te këtyre telefonave pas rastit të grabitjes. Kjo ka qenë lehtë e 

mundshme të bëhet verifikimit të numrave aktiv përmes rrjetit të kyçje në antenat përkatëse si 

dhe përmes IME-it, kjo pastaj lehtë do të mund të qonte deri te kryerësi. Kjo gjë nuk ka mundur 

të behët në shqyrtim gjyqësor, pothuajse pas dhjetë vjetëve.   

 

Prokurori dhe policia kanë dështuar të përcaktojnë me saktësi vendin e ngjarjes. Nuk është 

realizuar këqyrja e vendit të ngjarje është për çudi si mund ndodhë kjo në një rast kaq të rënd. 

S’ka procesverbal nga këqyrja e vendit të ngjarje nuk ka fotografi, e as një gjë nga vendi ngjarje. 

Nuk dihet vendi apo shtëpia se ku kanë qenë atë ditë, H., A. dhe “L.”, se sa ka qenë kjo larg 

vendit të ngjarjes s’ka skiç për të përcaktuar këtë distancë, nuk kemi ndonjë informacion se a 

mos rastësisht ka mbetur diçka në atë shtëpi, prej sendeve apo mjeteve të krimit. Në mungesë te 

këtyre informacioneve apo dëshmive si mund të nxjerrim një konkludim te çartë për rastin.  

Gjykata, konstaton se në raport me të pandehurin H.N., aktakuza përmban një mori shkeljesh të 

dispozitave të KPP-së. 

 

Prokuroria në raport me të pandehurin H.N., ka vepruar në kundërshtim me nenin 241 par.1 dhe 

2 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, sepse nuk ka zhvilluar asnjë hetim penal e konkret 

në raport me këtë të pandehur. Përkundër faktit se ndaj të pandehurit është filluar hetimi me 

aktvendimin e dt.20.11.2008, pavarësisht kësaj rrethane në raport me këtë të pandehur nuk është 

marrë asnjë veprim hetimor. Gjatë periudhës se hetimeve nuk është mbledhur asnjë provë e  

re aq më tepër nuk i është dhënë mundësi të pandehurit që të deklarohet para prokurorisë, para se 

të ngritët aktakuza, kjo një drejtë e garantuar për të pandehurin sipas nenit 151 të këtij Kodi. 

Përkundër këtyre shkeljeve ligjore, prokuroria në kundërshtim të plotë me nenin 241të KPP-së, 

ka ngritur aktakuzë në këtë rast.  
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Gjykata ka vërtetuar se në rastin konkrete me ngritjen e akuzës në raporte me këtë pandehur nuk 

janë respektuar dispozitat e Kodit të Procedurës Penale, sepse;  

- Gjatë hetimeve nuk janë marrë për bazë dhe nuk janë vlerësuar provat shfajësues në raport 

me të pandehurin, si një detyrim ligjore gjatë procedurës hetimore penale. Përkundër 

provave shfajësues që kanë qenë të njohura, në raporte me të pandehurin është ngritur një 

akuzë kaq e rëndë. Në këtë mënyrë është cenuar neni 7 i Kodit të Procedurës Penale. 

- Gjatë hetimeve nuk i është dhënë mundësia të pandehurit të deklarohet lidhur me akuzat 

ndaj tij. Prandaj është shkelur neni 9 dhe neni 151 të Kodit të Procedurës Penale. 

- Me ngritjen e akuzës është cenuar neni 103 par .1 dhe .2 të Kodit të Procedurës Penale. Kjo 

dispozitë përcakton shprehimisht se qëllimi i hetimi është të mblidhen provat dhe të 

vendoset për ngritjen e akuzës apo pushimin e hetimeve në mungesë të provave. Në rastin 

konkret asnjë veprim hetimor për të pandehurin nuk është ndërmarrë nga prokuroria gjatë 

kohës së hetimeve.  

- Gjatë hetimeve nuk është ftuar i pandehurin dhe mbrojtësin e tij, për të marrë deklaratë në 

procedurën paraprake gjegjësisht gjatë marrjes së deklaratës në procedure paraprake nga 

dëshmitarët, të dëmtuarit dhe ekspertet. Të pandehurit dhe mbrojtësit të tij, nuk iu është 

dhënë mundësia që t’i kundërshtojnë dëshmitë e dëshmitarëve apo eksperteve. Për më 

tepër, gjatë hetimeve nuk janë proceduar - dëgjuar të dëmtuarit si dëshmitarë. Në ketë 

mënyrë është shkelur rënd neni 132 paragrafi.1 dhe 6 të Kodit të Procedurës Penale. 

- Gjatë procesit të hetimeve nuk është siguruara ekspertizë mjeko-ligjore për të dëmtuarin. 

Sipas Ligjit për Mjekësinë Ligjore, vetëm mjekët ligjor janë kompetent për të japë 

mendimin mbi llojin dhe natyrën e lëndimeve si dhe rrezikun eventual për jetën e të 

dëmtuarit. Në këtë mënyrë është cenuar neni 103 i Kodit të Procedurës Penale, sepse pa 

zhvilluar hetime përmbajtjesore është ngritur akuzë. 

- Ka qenë detyrim i prokurorisë sipas nenit 151 të Kodit të Procedurës Penale, që ta marrë në 

pyetje të pandehurin para ngritjes së akuzës. Kjo dispozitë është cenuara sepse nuk është 

marrë në pyetje i pandehuri gjatë kësaj faze.  

- Akuza është ngritur në kundërshtim me nenin 241 të KPP-së. Nuk janë dhënë arsye te 

mjaftueshme në raporte me të pandehurin H.N.. 
 

Aspekti ligjore dhe obligimet e prokurorisë; 

Gjykata, rikujton se sipas nenit 48 te KPP-së, prokurori i shtetit ka për obligim që gjatë hetimit të 

veprave penale të analizojë provat dhe faktet fajësuese dhe shfajësuese, dhe të siguroj që një 

hetim të kryhet duke respektuar në tërësi të drejtat e të pandehurit dhe që mbledhja e provave të 

mos bëhet në kundërshtim me Kapitullin XVI të këtij kodi. Gjithashtu, duke u bazuar në nenin 

242 të KPP-së, përcaktohet se në akuzë duhet të jepen shpjegimet e arsyeshme për ngritjen e 

akuzës, bazuar në rezultatin e hetimeve dhe provave që i vërtetojnë faktet kryesore. Në rastin 

konkret prokuroria, nuk kishte siguruar prova të mjaftueshme që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo 

indirekte që do të mund të vërtetohej se i pandehu H.N., ka kryer veprën penale që akuzohet.  

 

Gjykata, rikujton një parim kryesor të procedurës penale ”In dubio pro reo”, përcaktuar në nenin 

3 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, i cili përcakton se “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”.   

Gjykata, vlerëson se nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor nuk provojnë asnjë nga 

faktet të cilat janë potencuar në aktakuzë. Gjykata, nga të gjitha arsyet që ka dhënë si më lartë, 

arrinë në përfundim se nuk ka prova të mjaftueshme për të vërtetuar se i pandehuri H.N., ka 

kryer veprën penale; Grabitja nga neni 255 par.3 lidhur me par.1 të KPK-ës, për të cilën vepër 

penale është akuzuar.  

 

Gjykata, bazuar arsyet dhe faktet e cekura si me lartë vendosi që të pandehurin H.N., në mungesë 

të provave të lirojë në tërësi nga akuza e Prokurorisë Publike të Qarkut, tash Themelore në 
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Mitrovicë, PP.nr.92/08 të datës 21.11.2008, për pikën I. për veprën penale: Grabitja nga neni 255 

par.3 lidhur me par.1 sipas Kodi Penal i Kosovës.   

 

Arsyet lidhur me vendimin në pikën II të aktgjykimit: 

Gjykata rikujton se në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur me dt.19.10.2018, Prokurori i 

Shtetit në PTH në Mitrovicë Ismet Ujkani, është tërhequr nga ndjekja penale dhe akuza ndaj të 

pandehurit H.N., për veprën penale pika II e akuzës – veprën penale: Mbajtja në pronësi, 

kontroll, në posedim apo ne shfrytëzim të paautorizuar të armeve sipas nenit 328 paragrafi 2 të 

KPK-së, me arsyetimin se kjo vepër penale është amnistuar sipas ligjit.  

 

Gjykata, pasi ka pranuar tërheqjen nga ndjekja penale për të pandehurin H.N., lidhur me këtë 

vepër penale, konstaton se prokuroria ka të drejtë ligjore që në çdo kohë deri në përfundimin e 

shqyrtimit gjyqësor të qëndroj apo të tërhiqet nga ndjekja penale për të pandehurin. Në anën 

tjetër pas tërheqjes nga ndjekja penal sipas KPP-së, shqyrtimi gjyqësor nuk mund të vazhdoj në 

lidhur me këtë vepër penale pasi që gjykimi mund të zhvillohet vetëm sipas aktakuzës, në 

mungesë të saj nuk ka objekte gjykimi. Andaj nga këto arsye trupi gjykues konsideron se janë 

plotësuar kushtet ligjore sipas nenit 363 par. 1 pika 1.1 të Kodit të Procedurës Penale, mbi këtë 

bazë ka dhënë aktgjykim refuzues. Gjykata, rikujton se neni 363 par 1 nën par 1. 1 të KPP 

përcakton “Gjykata merr aktgjykim refuzues me të cilin akuza refuzohet kur: Prokurori i Shtetit 

është tërhequr nga akuza nga hapja e deri në përfundimin e shqyrtimit gjyqësor. 

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale: 

Gjykata, ka vendosur ta lirojë të pandehurin H.N., nga shpenzimet e procedurës penale. Ky 

vendim mbështet në nenin 454 pa 1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 

 

Lidhur me kërkesën pasurore juridike: 

Pala e dëmtuara nuk ka parashtrua kërkesë pasuroro-juridike.  

 

Gjykata nga arsyet e cekura si më lartë ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 
Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.125/2008, të dt.23.05.2019 

 

 

Procesmbajtësja:                   Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

Edita Kelmendi                        Avni Mehmeti 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 

15 ditësh, nga dita e pranimit me shkrim të aktgjykimit. Ankesa i drejtohet gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate, ankesa duhet të jetë me shkrim dhe të dorëzohet në 

administratën e kësaj gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 


