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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                                                                                              

P.nr.233/2016 

NË EMËR TË POPULLIT 

                

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Rrahman Beqiri, me procesmbajtëse Selvije Kostërci, në lëndën penale ndaj të akuzuarit M.S. 

nga ..., për shkak të veprës penale: Mbajtja në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës (tutje:  

KPPK),  sipas Aktakuzës së ish-Prokurorisë Publike të Qarkut në Mitrovicë, tani Prokuroria 

Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.438/2009 të datës 16.12.2010, 

pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor e publik me datë 17.05.2019 dhe 04.07.2019 në prezencën e 

Prokurorit të Shtetit Arijan Xhema, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij Av. L.A., me datë 

08.07.2019 shpalli publikisht, ndërsa me datë 26.07.2019 përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

I akuzuari: 

M.S., nga i ati M., e ëma B., e vajzërisë M., i lindur me datë data e lindjes... në fshatin R., 

komuna e ..., ku edhe tani jeton, i martura, baba i ... fëmijëve, i pa punë, ka të kryer shkollën e 

mesme të tregtisë, i gjendjes së dobët ekonomike, me nr. personal numri personal..., shqiptarë, 

shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Në mbështetje të nenit 364 par. 1 nënpar 1.3 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës (tutje: KPP). 

 

LIROHET NGA AKUZA 

se, 

Me datën 20.10.2008, rreth orës 11:40 minuta, në oborrin e shtëpisë së tij e cila gjendet në 

fshatin R., komuna e ..., ka përdorur në mënyrë kërcënuese dhe frikësuese armën automatike, 

tani për tani të markës dhe kalibrit të panjohur, në atë mënyrë që pas një konflikti rreth disa 

shtyllave të drunjta, me armën e cekur i ka kërcënuar të dëmtuarit E.Ç., A.Ç. dhe A.H., duke ua 

drejtuar armën dhe duke i urdhëruar që menjëherë ta lëshojnë oborrin e tij. 

 

Me çka kishte për të kryer veprën penale: Mbajtja në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim 

të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të  KPPK-së. 

 

Shpenzimet e procedurës mbulohen nga mjetet e kësaj gjykate. 

 

Në lidhje me kërkesën pasurore juridike, palët e dëmtuara, udhëzohen në kontest të rregullt civil 

juridik.  

 

 

                                                                  A r s y e t i m   

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Rrjedha e procedurës: 

Prokuroria Publike e Qarkut, tani Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i 

Përgjithshëm ka ngritur Aktakuzën PP.nr 438/2009  të datës 16.12.2010, ndaj të akuzuarit M.S. 

nga ..., për shkak të veprës penale: Mbajtja në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të  KPPK-së.   

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar në këtë çështje penale, në të cilën seancë i akuzuari nuk e 

kishte pranuar fajësinë. Gjykata nuk ka mbajtur shqyrtimin e dytë, mirëpo i ka dhënë mundësi të 

akuzuarit dhe mbrojtësit të tij që të paraqesin kundërshtim sa i përket aktakuzës dhe 

pranueshmërisë së provave. Brenda afatit ligjor mbrojtësi i të akuzuarit ka paraqitur kundërshtim 

ndaj aktakuzës. Ky kundërshtim ishe refuzuar nga gjykata, ndërsa nuk ishte paraqitur ankesë 

ndaj këtij aktvendimi.  

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësorë me datë 17.05.2019 dhe 

04.07.2019 ashtu që në këtë seancë i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale. Në 

këto seanca janë administruar provat materiale, i akuzuari ka paraqitur mbrojtjen e tij dhe palët 

kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Fjala përfundimtare e palëve:  

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se, mbetem në tërësi pranë aktakuzës 

kundër të akuzuarit për veprën penale si në aktakuzë, dhe se gjatë shqyrtimit gjyqësor në këtë 

çështje penale është vërtetuar në mënyrë të plotë gjendja faktike e përshkruar si në aktakuzë, dhe 

atë nga provat të cilat i ka mbledhur prokuroria. Meqenëse të dëmtuarit – dëshmitarët e propozuar 

nga prokuroria nuk kanë mundur që të dëgjohen në këtë shqyrtim, për arsyet e ditura, nga 

deklaratat e lexuara të dëmtuarëve-dëshmitarëve, A.H. dhe E.Ç. dhe A.H., është vërtetuar se tani i 

pandehuri ka përdorur në mënyrë frikësuese dhe kërcënuese armën automatike të markës dhe 

kalibrit të panjohur, ashtuqë pas një mosmarrëveshje që e kanë pasur rreth disa shtyllave të drurit, 

i pandehuri me armë i ka kërcënuar 3 të dëmtuarit, duke ua drejtuar armën dhe duke i urdhëruar 

që menjëherë ta lirojnë oborrin. I akuzuari kryesisht e ka mohuar veprën penale, e këtë e ka bërë 

me qëllim që t`i ikë përgjegjësisë penale, andaj mbrojtjen e tij gjykata duhet ta refuzoj si të 

pabazuar, ngase nga deklaratat e të dëmtuarëve është vërtetuar në mënyrë të pakontestueshme se i 

pandehuri e ka kryer veprën penale. Prandaj, i propozojmë gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor 

dhe ta dënoj sipas ligjit.  

  

Mbrojtësi i të akuzuarit Av. L.A. në fjalë përfundimtare ka deklaruar se, me provat e 

administruara, në tërësi është provuar pafajësia e të mbrojturit tim. Prokuroria e akuzon të 

mbrojturin tim për posedim të armës, respektivisht përdorimin e saj në mënyrë kërcënuese dhe 

frikësuese ndaj disa palëve të dëmtuara. Që nga fillimi i procedurës hetimore, ngritjes së 

aktakuzës e deri në përfundim të këtij shyqrtimi gjyqëor, prokuroria nuk ka arritur që me prova 

materiale të përcaktoj markën dhe kalibrin e armës që pretedohet, e që në fakt kjo nuk mund të 

provohet për shkak se i mbrojturi im fare nuk ka pasur armë në posedim, fakt ky i vërtetuar nga 

kontrolli – bastisja e zyrtarëve policor në shtëpinë e të akuzuarit. Meqenëse ka dyshime në 

vërtetimin e  provave, ne thirremi në parimin “in dubio pro reo”, sipas të cilit të gjitha mëdyshjet 

në vërtetimin e rrethanave të rastit shkojnë në favor të akuzuarit. Provat e administruara qojnë në 

pafajësinë e ë akuzuarit, ndërsa rrjedhimisht, edhe pse gjykata ka administruar deklaratat e tani të 

dëmtuarëve, ne  konsiderojmë që të njëjtat nuk duhet të merren për bazë në këtë çështje penale. 

Bazuar në këtë gjendje, e meqenëse nuk është provuar se i akuzuari M.S. ka kryer veprën penale 
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që pretendohet nga prokuroria, kërkojë nga gjykata që të sjell akgjykim lirues, në mungesë të 

provave.    

 

I akuzuari M.S. në fjalën përfundimtare deklaroi se e përkrah në tërsi fjalën e mbrojtësit dhe nuk 

ka diçka të shtoi.  

 

Provat e administruara: 

Gjykata gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes 

faktike ka bërë administrimin e provave si në vijim: Raporti i policës me nr. 2008-BC-2637, datë 

20.10.2008. Poashtu, në cilësinë e provës janë lexuar edhe: Deklarata e të dëmtuarit – dëshmitarit 

E.Ç. dhënë në polici, e datës 20.10.2008; Deklarata e të dëmtuarit – dëshmitarit A.Ç. dhënë në 

polici, e datës 20.10.2008; Deklarata e të dëmtuarit – dëshmitarit A.H. dhënë në polici, e datës 

20.10.2008; Deklaratën e F.S. dhënë në polici, e datës 20.10.2008. Gjykata i ka lexuara këto 

deklarata në kuptim të nenit 338 par. 1 nënpar. 1.1 të KPP-së, pasi që i dëmtuari-dëshmitari E.Ç. 

ka vdekur, ndërsa dy të dëmtuarit-dëshmitarët e tjerë A.Ç.dhe A.H. nga raporti i policisë është 

konstatuar se jetojnë jashtë vendi, ndërsa adresat e sakta të tyre nuk janë siguruar. Ndërsa edhe 

deklarata e F.S. është lexuar, duke qenë se nga certifikata e vdekjes është konstatuar se i njëjti ka 

vdekur.  

 

I dëmtuari-dëshmitari E.Ç., në deklaratën e dhënë në polici me datë 20.10.2008 mes tjerash ka 

deklaruar se me datën 20.10.2008, rreth orës 13:30, kemi shkuar në fshatin R., në një objekt që 

kemi punuar për t`i marr disa shtylla bashkë me vëllaun A. dhe një shok me emrin A. Pasi kemi 

kontaktuar me pronarin, i njëjti na tha se jeni vonuar me i marr shtyllat dhe se mi keni dëmtuar të 

gjitha dërrasat, dhe nuk ua dha. Menjëherë aty ka ardhur vëllau i pronarit, M.S., i cili filloj me na 

shajt dhe e ka nxjerr kallashin dhe na e ka drejtuar neve dhe na ka urdhëruar që të ikim nga 

oborri. Ne menjëherë jemi larguar dhe pasi kemi dalur në rrugë e kemi njoftuar policinë, e cila ka 

ardhur në vendngjarje.  

 

I dëmtuari-dëshmitari A.Ç., në deklaratën e dhënë në polici me datë 20.10.2008 mes tjerash ka 

deklaruar se me datën 20.10.2008, rreth orës 13:00, në shtëpinë ku banoj erdhi vëllau im E. dhe 

një shok A. dhe më kërkuan që të shkoj me ta në fshatin R., te F. ku kishin punuar para dy 

muajve. Ne të tre kemi shkuar pa kurfar qëllimi të keq, mirëpo, posa e kemi takuar F. dhe disa 

djem të vëllaut të tij, që nuk ua di emrat, kemi filluar të diskutojmë se kemi ardhur me i marr 

shtyllat. M.S., vëllau i F., u ngrit në këmbë, na e shajti nënën dhe e repertoj një kallashnikov, 

ndërsa me dorën e majtë më goditi me grusht në gjoks, të njëjtën kohë djali i M.S. e goditi 

vëllaun E. me një guri në krahë. Falë mbrojtjes që na e ofroi F. dhe disa familjar tjerë, ne arritëm 

të dalim nga oborri dhe menjëherë e kemi lajmëruar policinë.  

 

I dëmtuari-dëshmitari A.H., në deklaratën e dhënë në polici me datë 20.10.2008 mes tjerash ka 

deklaruar se, sot, me datën 20.10.2008, rreth orës 12:00, bashk me dy shokët e mi E. dhe A., kam 

shkuar në fshatin R., te F. për me i marr do drunjë. Kur kemi shkuar në oborrin e F., aty ka qenë 

edhe M.S. dhe aty A. i ka thënë F. jemi ardh me i marr drunjët, ndërsa F. i tha A. se drunjët nuk 

mundesh me i marr se mi ke dëmtuar dërrasat, kur e keni qit pllaken (plloqen) e shtëpisë. 

Papritur, M.S. e ka nxjerr një kallash (automat) që e kishte pasur mbrapa një ulësje në oborr, na e 

ka drejtuar neve dhe duke na sharë. Pastaj ka ardhur një person tjetër me një guri dhe është 

munduar me e godit E., dhe një gru me një fëmijë duke bërtitur dhe ne kemi hyr në veturë e jemi 

larguar për në ... 
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Edhe F.S., në deklaratën e dhënë në polici me datë 20.10.2008 mes tjerash ka deklaruar se me 

datën 20.10.2008, rreth orës 10:30, në shtëpinë time kanë ardhur dy persona, emrat nuk më 

kujtohen por se kanë punuar në shtëpinë time. Kur ka ardhur, i kërkoi shtyllat që i kam përdorur 

për pllakë betoni, të cilat kanë qenë të miat. Ky personi, i hidhëruar ka filluar me fjalët se “ose ke 

me mi dhënë shtyllat ose paret”, ndërsa unë iu kam përgjigjur se ti këtu nuk ke kurfar shtyllash e 

as pare. Pastaj më ka thënë, pritëm këtu për 10 minuta, dhe pas dhjetë minutave ka ardhur me dy 

persona tjerë dhe ashtu më kanë bërë presion duke më thënë se nuk ke qare pa i qitur paret ose 

kemi me ta marr shpirtin, e duke e parë këtë tollovi kanë ardhur edhe gratë e familjes dhe ashtu u 

ndajtëm disi pas asnjë problem përveç disa të shtyrave. Unë nuk i kam parë askujt armë aty.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor, pas administrimit të provave, i akuzuari M.S. e ka paraqitur mbrojtjen e 

tij, ku ka deklaruar se, atë ditë, vëllau im e ka pasur një problem për shkak të disa shtyllave të 

drurit, të cilat pas përfundimit të pllakes (plloqes), nuk kanë ardhur me i tërhjek punëtorët që e 

kanë pasur për obligim, pra A.Ç. Pas gjashtë muajve, vëllau F., i ka hjekur shtyllat dhe i ka 

dërguar në oborrim tim, pastaj A., duke shëtitur andej i ka pa shtyllat e paluara dhe ka shkuar te 

vëllau F., dhe kanë pasur një fjalosje për ato shtylla. Pastaj A. e ka kërcënuar F., me rrahje dhe se 

pas 20 munutash do të vij t`i marr shtyllat. Unë, pa e ditur faktin se e ka kërcënuar, shkova te F., 

sepse jemi në një oborr, dhe pas pesë minutave erdhi vetura dhe u fut në pronën time, nga e cila 

veturë dolën tre djemë A., E. dhe një tjetër që nuk e njihja. Filluan që të shtyhen me duar dhe me 

fjalë me vëllaun tim, atëherë unë kam hyrë mes tyre, i kam ndarë dhe jam munduar me i larguar 

nga oborri që të mos ndodh ndonjë e keqe. Pasataj, dolen edhe familjarët e tjerë, vajza, 

bashkëshortja dhe djali im, dhe duke i shtyr e duke i lutur që të largohen nga oborri dhe mos të 

ndodh ndonjë konflikt, i kam detyruar që të largohen nga oborri. Unë nuk kam pasur armë e 

asgjë në duar. Nga ky rast asnjëherë më nuk kemi pasur probleme. Deklartë të ngjashme kishte 

dhënë edhe në polici, të cilën e ka përkrah.  

 

Vlerësimi i gjykatës: 

Gjykata, pasi ka lexuar deklaratat e dëshmitarëve në këtë rast, ka administruar provat materiale, 

mbrojtjen që ka paraqitur i akuzuari, pretendimet e palëve, gjykata nuk ka arritur të vërtetojë se i 

akuzuar ka kryer  vepren penale për të cilat është akuzuar. 

 

Për gjykatën nuk ishte kontestuese fakti se ditën kritike, me datë 20.08.2008, tre të dëmtuarit, 

E.Ç., A.Ç.dhe A.H. ishin shkuar në fshatin R., respektivisht në oborrin e shtëpisë së F.S., me 

pretendimin për t`i marr disa drunjë-shtylla (mbajtëse të pllakës). Poashtu, nuk ishte kontestuese 

se mes palëve, të dëmtuarëve dhe F.S. e të akuzuarit kishte një mosmarrëveshje rreth këtyre 

shtyllave. Nuk ishte kontestuese se aty ishte zhvilluar një debat i ashpër mes tyre, krejt kjo për 

shkak të atyre shtyllave. Këto fakte përveç që nuk janë kotestuese vërtetohen edhe nga 

deklarimet e të dëmtuarëve por edhe nga vetë deklarimi i të pandehurit, si në shqyrtimin gjyqësor 

ashtu edhe në deklaratën e dhënë në polici, por edhe nga raporti i policisë i datës 20.10.2008 ku 

përshkruhet kjo ngjarje. 

 

Kontestuese në këtë çështje penale ishte fakti nëse i akuzuari, ditën kritike i kishte kërcënuar të 

dëmtuarit duke e përdorë armën apo jo.  

 

Nga Raporti i policës me nr. 2008-BC-2637, datë 20.10.2008, konsatohet se ditën kritike, policia 

e kishte pranuar një informatë për një kërcënim me armë në fashtin R., dhe pasi kanë arritur atje 

kanë takuar ata tre perosna – të dëmtuarit, pas bisedës me ta, kanë shkuar në oborrin e shtëpisë së 

të akuzuarit, aty kanë takuar të akuzuarin, vëllaun e të akuzuarit F. dhe disa anëtarë të familjes të 
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ulur në tavolinë, ndërsa që siç konstatohet në këtë raport, në atë lokacion nuk kemi vërejtur asgjë 

të dyshimtë sa i përket informatës për kërcënim me armë. Pra, nga ky raport i policisë, rrjedh se 

ditën kritike, në oborrin e shtëpisë së të akuzuarit nuk ishte parë asgjë e dyshimtë, sa i përket 

përdorimit apo kërcënimit me armë.  

 

Gjykata vëren se prokuroria aktakuzën ndaj të akuzuarit M.S. e bazon vetëm në deklaratat e të 

dëmtuarëve, E.Ç., A.Ç.dhe A.H..  

 

Gjykata, këta të dëmtuar-dëshmitarë i kishte ftuar në mënyrë të rregullt në adresat e dhëna gjatë 

intervistimit të tyre në polici, mirëpo të njëjtit nuk kanë mundur që të sigurohen si dëshmitar në 

shqyrtimin gjyqësorë. Kjo për arsye se njëri prej tyre, E.Ç. ka vdekur, siç konstatohet në raportin 

e policisë të datës 10.06.2019, ndërsa dy tjerët A.Ç.dhe A.H., poashu nga raporti i policisë është 

konstatuar se jetojnë jashtë vendi, pa i përcaktuar saktë adresat e tyre. Andaj, duke ju referuar 

nenit 338 par. 1, nënpar 1.1 të KPP-së, Gjykata ka vendosur t`i lexoj deklaratat e tyre të dhëna në 

polici, ngase janë plotësuar kushtet ligjore të përcaktuara në këtë dispozitë për t`i lexuar 

deklaratat e mëparshme.  

 

Gjykata vëren se të tre dëshmiatrët-të dëmtuarit në deklaratat e dhëna në polici, pohojnë faktet se 

ditën kritike kishin shkuar në shtëpinë e F.S., për t`i marr disa drunjë-shtylla dhe pas një fjalosje 

me të, i cili nuk kishte pranuar që tua jap ato shtylla, aty kishte qenë prezent edhe vëllai i F., 

respektivisht i akuzuari, i cili e kishte nxjerrë një kallash (automat) dhe me të i kishte kërcënuar 

duke i detyruar që të largohen nga aty. Me disa ndryshime të vogla kështu është përmbajtja e të 

tri deklartave të të dëmtuarëve dhënë në polici.  

 

Megjithatë, për të munduar ta vlerësoj drejtë deklaratën e të dëmtuarëve-dëshmitarëve të dhënë 

polici, respektivisht ta konsideroj provë në procedurën penale, Gjykata, gjithsesi duhet t`i 

referohet nenit 262 të KPP, dispozitë kjo që e rregullon provat për përcaktimin e fajësisë. 

Paragrafi 1 i nenit 262 të KPP-së përcakton: “Gjykata nuk e shpall të akuzuarin fajtor duke u 

mbështetur vetëm në një dëshmi ose duke i dhënë rëndësi vendimtare një dëshmie apo një prove 

tjetër e cila nuk mund të kundërshtohet nga i pandehuri ose mbrojtësi përmes marrjes në pyetje 

gjatë ndonjë faze të procedurës penale”.  

 

Për gjykatën, deklarimi i të dëmtuarëve në polici,  ishte e vetmja provë që e ngarkonte të 

akuzuarin për kryerjen e kësaj veprave penale. Meqenëse, të njëjtit nuk kanë mundur që të 

sigurohen si dëshmitar në shqyrtimin gjyqësor, ku do t`i ipej mundësia të akuzuarit dhe 

mbrojtësit të tij që ta kundërshtojnë deklarimin e të dëmtuarëve, atëherë gjykata nuk ka mundur 

që të bazohet në deklarimin e tyre në polici dhe ta shpall fajtorë vetëm në këto deklarata. Për më 

tepër, ashtu sic e përcakton dispozita e sipërcituar, në asnjë fazë të procedurës penale nuk i ishte 

dhënë mundësia, as të pandehurit e as mbrojtësit të tij që t`i kundërshtojë këto deklarata të të 

dëmtuarëve. Pra, këto ishin të vetmet prova që e e ngarkonin të pandehurin, ndërsa që këto 

deklarata nuk kishin ndërlidhje me asnjë provë tjetër.  

 

Nuk kishte ndërlidhje me provat e tjera sepse nuk kishte asnjë dëshmitar i cili e ka parë të 

pandehurin duke i kërcënuar me armë. I akuzari, si në deklaratën në polici ashtu edhe gjatë 

shqyrimit gjyqësor, ka mohuar se ka pasur armë ditën kritike.  
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Arsyeja tjetër pse deklarimi i të dëmtuarëve në polici nuk kishte ndërlidhje me provat e tjera 

është edhe fakti se nuk ishte gjetur mjeti, respektivisht arma me të cilën pretendohet se është 

kryer kjo vepër penale, ashtu siç të dëmtuarit kanë deklaruar në polici. 

 

Po ashtu, ky deklarimi i të dëmtuarvëve në polici, nuk ka ndërlidhje me provat tjera, dhe atë, nga 

vendi i ngjarjes, për arsyen se nuk ishte bërë kqyrja e vendit të ngjarjes, e për më tepër nga 

raporti i policisë i datës 20.10.2008 konstatohet se në vendngjarje nuk ka dyshime ose gjurmë se 

është përdorur arma.   

 

Rrjedhimisht, meqenëse nuk kishte asnjë provë tjetër që do e ndërlidhte deklarimin e të 

dëmtuarve në polici, dhe duke e pasur parasysh kufizimin e çmuarjes së lirë të provave, të 

përcaktuar në paragrafi 1 të nenit 262 të KPP-së, atëherë gjykata nuk ka mundur që të akuzuarin 

ta shpall fajtor, për arsyen se po të shpallej fajtor i akuzuari, prova kyçe apo përcaktuese do të 

ishte deklarimi i të dëmtuarëve në polici, për çka do të shkelej par. 1 i nenit 262 të KPP-së, e cila 

dispozitë në mënyrë të prerë e ndalon që i akuzuari të shpallet fajtor duke u mbështetur vetëm në 

një dëshmi ose duke i dhënë rëndësi vendimtare një dëshmie apo një prove tjetër e cila nuk mund 

të kundërshtohet nga i pandehuri ose mbrojtësi përmes marrjes në pyetje gjatë ndonjë faze të 

procedurës penale. Aq më tepër kur kihet parasysh fakti se në asnjë fazë të procedurës penale 

nuk i ishte dhënë mundësia të akuzuarit ose mbrojtësi për t`i kundështuar këto deklarime.  

 

Nisur nga ky kufizim ligjor i çmuarjes së lirë të provave dhe sidomos në mungesë të provave 

tjera që do ta vërtetonin fajësinë e të akuzuarit apo edhe provave që do të ishin në ndërlidhje me 

këtë deklarim të të akuzuarit në polici, Gjykata ka ardhur në përfundim se nuk ka prova me të 

cilat do të vërtetohej se i akuzuari ka kryer veprat penale për të cilat 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 akuzuarit dhe të drejtave të tij”.   

 

Andaj nga të gjitha këto që u thanë më lartë e duke marrë parasysh posaçërisht faktin se Gjykata 

me rastin e vendosjes është e obliguar që të provoj të gjitha faktet në mënyrë të gjithanshme dhe 

të pa kontestueshme, në favor dhe disfavor të akuzuarit, e posaçërisht këtë duke e ndërlidhur me 

nenin 3 të KPP-së, parimin e prezumimit të pafajësisë dhe parimin in dubio pro reo, 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 akuzuarit dhe të drejtave të tij sipas këtij Kodi dhe sipas 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës. E në ndërlidhje të kësaj, po ashtu duke pasur parasysh 

faktin se të gjitha argumentet që janë “in peius" ndaj të akuzuarit duhet të vërtetohen me siguri të 

plotë përkatësisht përtej dyshimit të arsyeshëm dhe nëse nuk arrihet një diçka e tillë duhet 

konsiderohen se nuk ekzistojnë, kurse për argumentet që janë “in favorem” ndaj të akuzuarit 

merren se ekzistojnë edhe atëherë kur janë vërtetuar me probabilitet. Për më tepër, është e pa 

diskutueshme se mbi kënd bie barra e provës për fajësinë e të akuzuarit dhe çdo veprim tjetër i 

gjykatës do të kuptohej si i kundërt dhe në këtë mënyrë lëvizja e barrës së provës nga organi i 

akuzës në të akuzuarin, e cila është në kundërshtim esencial të njërit prej parimeve fondamentale 

të procedurës penale e përcaktuar me nenin 7 të KPP-së. Andaj, Gjykata bazuar në provat e 

prezantuara për këtë pjesë të aktgjykimit ka konstatuar se nuk është vërtetuar se i akuzuari ka 

kryer veprën penale në fjalë. 
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Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 454 par. 1 të KPP-së. 

 

Palët e dëmtuara janë udhëzuar në kontest të rregullt civil për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike në kuptim të nenit 463 të KPP-së. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 364, 450, 454 të KPP-ës nga arsyet e lartcekura ka 

vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.233/2016 dt.26.07.2019 

 

Procesmbajtësja:                                                      Gjyqtari                                                                                  

Selvije Kostërci                                                                                      

                                                                                                                        _______________ 

 Rrahman BEQIRI 

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa 

dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  

 


