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P.nr.426/2016 

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, në kontroll, në posedim ose në 

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.170/2012 të 

datës 31.05.2012, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor e publik me datë 20.08.2019, 23.09.2019 

dhe 10.10.2019, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Ibrahim Fejza, të akuzuarit dhe mbrojtësit 

të tij Av. A.L, me datë 11.10.2019 shpalli publikisht, ndërsa me datë 31.10.2019 përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari: 

M.S, nga i ati Z., e ëma N., e vajzërisë K., i lindur me datë ..., në ..., ku edhe tani jeton Rr.”...” 

nr...., puntorë në ..., i martur, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, 

me nr. 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 

 

sepse, 

Me datë 07.11.2010 rreth orës 20:35 minuta, në rrugën “...” në ..., në oborrin e shtëpisë të 

axhës së tij B.S, gjatë një ahengu familjar, nga revolja e markës “Ekol Firat Magnum”, e 

kalibrit 9mm, me nr.serik EF-8120096 ka shtënë 7-8 herë në ajër, e që i është konfiskuar nga 

ana e Policisë. 

 

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

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

 

Shpenzimet e procedurës mbulohen nga mjetet e kësaj gjykate. 

Kërkesë pasurore juridike nuk kishte.  
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                                                                  A r s y e t i m   

 

Rrjedha e procedurës: 

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

Përgjithshëm ka ngritur Aktakuzën PP.nr.170/2012, të datës 31.05.2012, ndaj të akuzuarit M.S 

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

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

 

Po ashtu, sipas kësaj aktakuze, i akuzuari M.S akuzohej edhe për veprën penale: Mbajtja në 

pronësi, në kontroll, në posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të  

KPPK-së, mirëpo Gjykata Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Krimeve të Rënda, me 

Aktvendimin P.nr.672/2013, të datës 11.02.2016, për këtë pikë të aktakuzës e kishte hudhur 

aktakuzën dhe pushuar procedurën penale për shkak se kjo vepër penale ishte përfshirë në 

amnisti. Ndërsa që ishte konfiskuar arma-revolja e markës “Ekol Firat Magnum”, e kalibrit 

9mm, me nr.serik EF81296.  

 

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: 20.08.2019, 

23.09.2019, 10.10.2019, ashtu që në këto seanca i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për 

veprën penale. Gjatë këtyre seancave të shqyrtimit gjyqësor, është dëgjuar dëshmitari F.I, janë 

administruar provat materiale, ndërsa i akuzuari është mbrojtur në heshtje dhe palët kanë 

paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Fjala përfundimtare e palëve:  

Prokurori i shtetit fjalën përfundimtare e ka paraqitur me shkrim ku ka potencuar faktin se nuk 

është kontestuese se me datën 07.11.2010, njësia policore patrulluese në fshatin ..., komuna e ... 

kishte marrë thirrje për të shkuar në lagjen e ... në ..., afër shtëpisë të “...”, në lidhje  më të 

shtënat, të cilat kishin ndodhur aty dhe se kur e njëjta njësi kishte arritur në vendin e ngjarjes në 

ora 20:45, ka kontaktuar me të pandehurin M.S, i cili me vullnetin e tij të lirë dhe pa kurrfarë 

presioni, në pyetjen të cilën ia kishte bërë zyrtari policor-dëshmitari F.I, i cili ishte në detyrë 

zyrtare se “kush është duke qitur me armë”, i njëjti është përgjigjur duke theksuar shprehimisht 

se, “unë kam shtënë me armën time e cila është e kalibrit 9mm me gaz” duke shtuar se ,,arsyeja 

është se kemi aheng në shtëpinë tonë”. Përveç kësaj i pandehuri ua dorëzon të njëjtën armë për 

të cilën i njëjti, me vullnet të tij të lirë, ka deklaruar se është e tij dhe se atë e ka përdorur, e cila 

konfiskohet në vendin e ngjarjes nga policia, fakt, i cili vërtetohet nga provat materiale: 

Vërtetimi mbi konfiskimin e sendeve, i datës 07.11.2010, dhe foto nga fotoalbumi i datës 

07.11.2010. Pretendimi i palës mbrojtëse të të pandehurit M.S, në seancën e shqyrtimit të 

mbajtur me datë 20.08.2019 në drejtim të dëshmitarit zyrtarit policor F.I për të cilin ka theksuar 

shprehimisht se, “mendoj se i njëjti nuk ka mundur të vërejë se dikush ka shtënë mme armë” 

bie poshtë sepse vetë i pandehuri në deklaratën e tij në polici, të datës 07.11.2010 kishte thënë 

se “... pasi që në shtëpinë e axhës tim B.S kishim një aheng, ku në aheng kishim edhe muzikë 

me sharkia unë, deri sa dëgjonim muzikë, e kam marrë armën-revolen dhe kam dal në oborr dhe 

kam shtënë 7-8 herë në ajër”.  Prandaj, meqenëse nuk ekziston asnjë rrethanë e cila e përjashton 

përgjegjësinë e tij penale ai është penalisht përgjegjës për veprën për të cilën akuzohet, prandaj 
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i propozoj Gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor dhe gjatë matjes se dënimit ti merr parasysh 

rrethanat siç është dashja e tij për të përdorur armën dhe t`i shqiptoj dënim në bazë të Kodit 

Penal të Kosovës.    

 

Mbrojtësi i të akuzuarit Av. A.L në fjalë përfundimtare ka deklaruar se është obligim i 

prokurorit që të siguroj prova me të cilën do të vërtetohej fajësia e të pandehurit. Mirëpo gjatë 

tërë procedurës, përveç provës së armëmbajtjes, nuk është siguruar asnjë provë tjetër me të 

cilën do të vërtetohej përdorimi i armës. Është fakt se raporti i oficerit policor nuk vërteton se 

në vendin e ngjarjes është përdorë arma përpos vendit ku theksohet se i pandehuri paska 

deklaruar se ka përdorur armë, kjo është në kundërshtim me dispozitat ligjore te nenit 123 pasi 

që dihet se si bëhet marrja në pyetje e të pandehurit në polici e dhënë pa pranin e avokatit 

mbrojtës në pajtim me nenin 155 të KPP-ës konsiderohet provë e papranueshme pasi që të 

njëjtit nuk i është siguruar mbrojtja e paraparë me dispozitat e KPP-së. Duke u nisur nga kjo e 

në pajtim me nenin 262 par.1 i KPP-së, i propozoj gjykatës që klientin tim në mungesë të 

provave të shpall të pafajshëm. 

 

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

ka diçka tjetër që të shtoi.  

 

Provat e administruara: 

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

faktike ka dëgjuar dëshmitarin F.I, ka bërë administrimin e provave materilae si në vijim: 

Raporti i oficerit policor, i datës 07.11.2019, i hartuar nga zyrtari policor F.I. Poashtu, në 

cilësinë e provës është lexuar edhe: Vërtetimi mbi konfiskimin e armës – revoles i datës 

07.11.2019, bashkë me gjashtë fotografi nga njësia e Fornezikës që kanë të bëjnë me këtë armë. 

 

Dëshmitari F.I – zyrtar policor, në deklaratën e dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësorë me 

datë 23.09.2019 mes tjerash ka deklaruar se unë e kam hartuar një raport me shkrim, i 

përmbahem në tërsi atij raporti, dhe se e gjitha ajo që shkruhet në raport policor është e vërtetë. 

Është i njëjti person që sot është i pandehur të cilin në natën kritike e kemi shoqëruar në 

stacionin policor për proceduar të mëtejme. Është e vërtetë se ia kem konfiskuar armen dhe 

kemi dëshmi për këtë, janë dokumentet. Ndërsa nuk i kujtohet se a është gjuajtur me armë në 

vendin e ngjarjes dhe se a ka parë ndonjë gëzhojë.  

 

Pas administrimit të provave ai akuzuari M.S nuk ka paraqitur mbrojtjen e tij duke e shfrytëzuar 

të drejtën ligjore të garantuar dhe i njëjti është mbrojtur në heshtje. Ndërsa në deklaratën e 

dhënë në polici me datë 07.11.2010 i njëjti e ka pranuar se natën kritike, pasi që në shtëpinë e 

axhës së tij B.S kishim një aheng dhe aty kishte edhe muzikë me sharkia, dhe deri sa 

dëgjojshim muzikë e kam marr revolen dhe kam dal në oborr dhe kam shtënë 7-8 herë në ajër. 

Po ashtu ka shtuar se arma është e imja dhe nuk posedoj leje për të.  

 

Vlerësimi i gjykatës: 

Gjykata, pasi ka dëgjuar dëshmitarin në këtë rast, ka administruar provat materiale, 

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, më datë 07.11.2010, policia kishte 

shkuar në shtëpinë e të pandehurit rreth orës 20:45 minuta, pas një informate që e kishin 

pranuar në lidhje me disa të shtëna në atë lokacion. Ky fakt vërtetohet si nga raporti i oficerit i 

datës 07.11.2010 po ashtu edhe nga dëshmia e dëshmitarit F.I të dhënë në shqyrtim gjyqësor i 
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cili ka deklaruar se natën kritike, derisa bashkë me një koleg ishim duke patrulluar si zyrtar 

policor, pasi që kanë pranuar një informatë për disa të shtëna në atë lokacion, kanë shkuar në 

shtëpinë e të akuzuarit.    

 

Nuk është kontestuese as fakti se natën kritike ishte sekuestruar arma-revole e markës “ Ekol 

Firat Magnum” e kalibrit 9mm, me numër serik EF-8120096. Ky fakt përveç që vërtetohet nga 

Vërtetimi mbi konfiskimin e sendeve e datës 07.11.2010, i nënshkruar nga vet i pandehuri, e ku 

konstatohet se me datën 07.11.2010 nga i pandehuri M.S është sekuestruar arma e lartcekur 

dhe një karikator, po ashtu edhe fotografit e paraqesin armën e sekuestruar. Po ashtu ky fakt 

vërtetohet edhe nga deklarimi i vet të pandehurit me date 07.11.2019 ku ka pranuar se i ka 

dorëzuar një arme policisë, si edhe mbrojtësi i të akuzuarit në fjalën përfundimtare nuk e ka 

kontestuar faktin se arma e sekuestruar ka qenë e të akuzuarit, mirëpo nga ky vërtetimin nuk 

konstaohet përdorimi i saj.  

 

Kontestuese në këtë çështje penale ishte fakti se i pandehuri në natën kritike a kishte shtënë me 

armë apo jo. 

 

Gjykata vëren se prokuroria aktakuzën ndaj të akuzuarit M.S, për veprën penale si më lartë, e 

bazon vetëm në deklaratat e të akuzuarit në polici, në të cilën deklaratë e ka pranuar se arma ka 

qenë e tij dhe me atë armë ka shtënë në ajër, 7-8 herë, si shenjë gëzimi në ahegun familjare tek 

axha i tij.  

 

Nga raporti i oficerit i datës 07.11.2010 si dhe dëshmia e dëshmitarit F.I, i cili edhe ka hartuar 

këtë raport, vërtetohet se natën kritike policia kishte shkuar në lagjen ..., afër shtëpisë së ..., në 

përgjigje të një informate se në atë lokacion kishte të shtëna me armë.  Aty policia kishte 

sekuestruar një armë nga i akuzuari M.S.  

 

Fillimisht, Gjykata nuk ka arritur të vërtetojë se a ishte shtënë me armë aty apo jo, natë kritike. 

Kjo për arsye se dëshmitari F.I, si në raport ashtu edhe në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se në 

atë lokacion kanë shkuar pasi që kanë pranuar një informatë për disa të shtëna në atë lokacin. 

Pra, dëshmitari as vet nuk i ka dëgjuar të shtënat, andaj edhe gjykata me asnjë provë nuk ka 

mundur që të vërtetoj faktin nëse në natën kritike ishte shtënë me armë në ajër apo jo. E vetmja 

provë ishte deklarimi i të akuzuarit në polici, ku ka pranur se ka shtënë. Mirëpo, nuk kishte 

prova tjera që e mbështesin këtë deklarim, ngase nuk kishte asnjë dëshmitar që i ka dëgjuar të 

shtënat ose e ka parë të akuzuarin duke shtënë me armë, nuk ishte gjetur asnjë gëzhojë që do të 

vërtetonte të shtënat. Rrjedhimisht, pasi që nuk është vërtetuar fakti se natën kritike është 

shtënë me armë, asesi nuk ka mundur të vërtetohet fakti nëse i akuzuari ka shtënë me armë apo 

jo. Pra, e gjithë kjo mbështetej vetëm në deklarimin e të akuzuarit në polici, e që në shqyrtim 

gjyqësor është deklaruar i pafajshëm.  

 

Gjykata e ka vlerësuar deklaratën e të akuzuarit dhënë në polici, ku ai i e ka pranuar vepren, 

kjo deklaratë ishte marr në përputhje me dispozitat ligjore, i ishin lexuar të drejtat e parapara 

me dispozita ligjore, dhe  pas leximit të tyre i njëjti ishte pajtuar të jep deklaratë duke e 

nënshkruar pa ndonjë vëretje përkatëse.  

 

Megjithatë, për të munduar ta vlerësoj drejtë deklaratën e të akuzuarit të dhënë polici, 

respektivisht ta vlerësoj vlerën provuese të kësaj deklarata në procedurën penale, ku i njëjti 

kishte pranuar vepren penale siç ceket në aktakuzë, gjykata, gjithsesi duhet i referohet nenit 

262 të KPP, dispozitë kjo që e rregullon provat për përcaktimin e fajësisë. Paragrafi 2 i nenit 

262, përcakton: “Gjykata nuk e shpall të akuzuarin fajtor duke u mbështetur vetëm në një 
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deklaratë ose duke i dhënë rëndësi vendimtare deklarimit të dhënë nga i pandehuri në polici 

ose para prokurorit të shtetit”.  

 

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

për kryerjen e kësaj veprave penale. Meqenëse i njëjti në shqyrtimin gjyqësor është mbrojtur në 

heshtje, atëherë gjykata nuk ka mundur që të bazohet në deklarimin e tij në polici, sepse ky 

deklarim i të akuzuarit në polici, nuk kishte ndërlidhje me asnjë provë tjetër, dhe atë për disa 

arsye: 

 

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

pandehurin duke shtënë me armë. Dëshmitari F.I në shyqrtimin gjyqësor ka deklaruar se kanë 

shkuar në atë lokacion pasi që kishin pranuar një informatë se në atë lokacion ka të shtëna me 

armë, mirëpo ai nuk i ka dëgjuar, dhe se as në raportin e datës 07.11.2010 nuk është konstatuar 

se ka parë ndonjë person duke shtënë me armë.  Ashtu siç konstatohet në raportin e oficerit dt. 

07.11.2011, njësia policore kishin shkuar në atë lokacion pasi kishin pranuar një informatë për 

disa të shtëna, mirë ashtu edhe siç ka deklaruar dëshmitari F.I, i cili ishte pjesë e njësisë 

policore atë natë, ata nuk kishin dëgjuar vetë të shtënat.  

 

Po ashtu, ky deklarimi i të akuzuarit 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,  nuk ishte gjetur asnjë 

gjurmë, nuk ishin gjetur gëzhojat, e për më tepër nga raporti i oficerit, i datës 07.11.2010, 

konstatohet se në vendngjarje nuk janë gjetur gëzhoja. Ky konstatim është vënë vetëm në 

mënyrë të përgjithësuar sepse nuk ka asnjë provë që dëshmon se natën kritike ishte bërë kqyrja 

e vendit të ngjarjes, ku do të evidentohej ndonjë gjurmë se është përdorur arma.  Në mbështetje 

të kësaj shkon edhe deklarimi i dëshmitarit F.I, i cili gjatë dëshmisë së tij ka deklaruar se nuk i 

kujtohet se a është gjuajtur me armë në vendin e ngjarjes dhe se a ka parë ndonjë gëzhojë.  

 

Deklarimi i të akuzuarit në polici, nuk kishte ndërlidhje me provat e tjera ngase edhe pse ishte 

sekuestruar arma, me të cilën pretendohej se i akuzuari ka shtënë në ajër, për këtë armë nuk 

ishte bërë kurfarë ekzaminimi balistik, nga ku do të konstatohej të dhënat të sakta për të, 

sidomos gjendja teknike e saj, nëse e njëjta ishte funksionale, dhe të dhëna tjera të nevojshme 

që do të dilnin nga ky ekzaminim. Në mungesë të këtij ekzaminimi gjykata nuk ka mundur që 

të konstatoj nëse arma ishte funksionale për ta ndërlidhur me deklarimin e të pandehurit në 

polici, në të cilin deklaratë e ka pranuar se ka shtënë nga po ajo armë. 

 

Deklarimi i të akuzuarit në polici, se ka shtënë 7-8 në ajër, nuk mund të ndërlidhej me  prova 

tjera, për arsyen se, në vërtetimin për konfiskimin e sendeve të datës 07.11.2010, është 

konstatuar vetëm se bashkë me armën është sekuestruar edhe një karikator, mirëpo nuk janë 

dhënë shënime shtesë për llojin dhe modelin e tij, nëse ky karikator ishte i dizajnuar për atë lloj 

arme apo lloj tjetër të armës, nëse ky karikator ishte i zbrazët apo kishte ndonjë fishek brenda, 

e as sa ishte kapacitetit i tij për fishekë, elemente këto të nevojshme për ta ndërlidhur 

deklarimin e të pandehurit në polici, ku ka deklaruar se ai ka shtënë 7-8 herë në ajër, pra, ky 

karikataor a kishte kapacitet më të madh apo më të vogël të fishekëve në raport me numrin e 

fishekëve të deklaruar nga i akuzuari se ka shtënë.  

 

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

pandehurit në polici, ku e kishte pranuar vepren penle dhe duke e pasur parasysh kufizimin e 

çmuarjes së lirë të provave, të përcaktuar në paragrafi 2 të nenit 262 të KPP-së, atëherë gjykata 

nuk ka mundur që të akuzuarin ta shpall fajtor, për aryen se po të shpallej fajtor i akuzuari, 

prova kyçe apo përcaktuese do të ishte deklarimi i të akuzuarit në polici, për çka do të shkelej 
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par. 2 i nenit 262 të KPP-së, e cila dispozitë në mënyrë të prerë e ndalon që i akuzuari të 

shpallet fajtor duke i dhënë rëndësi vendimtare deklarimit të dhënë nga i pandehuri në polici 

ose para prokurorit të shtetit. Aq më tepër kur kihet parasysh fakti se këto deklarime i akuzuari 

i ka mohuar në shqyrtimin gjyqësor ashtuqë i njëjti është deklaruar i pafajshëm.  

 

Nisur ga ky kufizim ligjore i çmuarjes së lirë të provave dhe sidomos në mungesë të provave 

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

këtë dekalrim 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 vepren penale për të cilën 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 akuzuarve dhe çdo veprim tjetër i gjykatës do të kuptohej si e kundërt dhe në këtë mënyrë 

lëvizje e barrës së provës nga organi i akuzës në të akuzuarit, e cila është në kundërshtim 

esencial të njërit prej parimeve fondamentale të procedurës penale e përcaktuar me nenin 7 të 

KPP-së dhe e garantuar edhe me nenin 6.2 të KEDLNJ. 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 sipas aktakuzës. 

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 454 par. 1 të KPP-

së, pasi që i pandehuri është liruar nga akuza dhe në rast të tilla, shpenzimet mbesin barrë e 

buxhetit të gjykatës. 

 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike, gjykata ka vendosur si në dispozitiv, meqenëse as në 

aktakuzë e as gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është paraqitur një kërkesë e tillë.  

 

 

 

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.426/2016 dt.31.10.2019 
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2019:110169, 31.10.2019 

 

 

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.  

 

 


