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Numri i lëndës: 2018:026004 

Datë: 24.11.2020 

Numri i dokumentit:     01295511 

 

 
P. nr.653/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË D.P. , gjyqtari Sejdi Blakaj  me sekretaren juridike Lindmire 

Begolli  në lëndën penale kundër të pandehurës V. S.sipas aktakuzës  së Prokurorisë Themelore në Pejë 

– Departamenti i Përgjithshëm, PP/II. nr.1323/17 të dt.20.6.2017për shkak të veprës penale: 

shpërdorimit nga neni 330 par 1 të KPRK-së, pas përfundimit të shqyrtimit  fillestar , publik dhe me 

gojë, të mbajtur në pranin  e të pandehurës V. S.dhe të prokurorit të shtetit Suada Hamza dhe të  me 

dt.19.11.2020 ka marrë dhe botërisht ka shpallë këtë : 

 

A K T GJ Y K I M  

 

E pandehura V. S.  e lindur me  dt. …………… në fsh................ Komuna e ............, tani me 

vendbanim në ....... rruga ................   pa nr, e bija e A. dhe nënës  M. e gjinisë H., e njohur me 

dokument identifikues numër  ..................., ka të kryer shkollën fillore, e pa punë , e pa martuar , 

e  gjendjes së dobët e ekonomike, kinse e pa dënuar më parë nga gjykata, shqiptare, shtetas i 

Republikës së Kosovës,  gjendet në liri.  

 

Konform nenit 364 par 1 pika 1.3. të KPPK-së  

 

LIROHET NGA AKTAKUZA  

 

Gjëja se :  
 

 Me dt. 22.5.2017 , rreth orës 22:00, në ......., me qëllim  të përfitimit  të  kundërligjshëm   të dobisë 

pasurore  për vete,    e përvetëson   pasurinë e cila i është   besuar,   dhe atë   një monedhë  prej 100 euro 

pronë  të dërmuarit  F. R.nga Komuna ............... , në atë mënyrë që , pasi që  e pandehura   së bashku 

me të  dëmtuarin  ishin duke   shëtitur   në qytet   me automjetin  e  të dëmtuarit , ky i fundit    e ndalon  

automjetin   sipas kërkesës  së të pandehurës e cila dëshiron   të dal   të blejë diçka, në atë moment i 

dëmtuari  të njëjtës i jap   para në vlerë  prej 100  euro  më porosinë “ pasi po del  m ble sende , blemë   

edhe një mbushje  telefonike  për 5 euro ,  ndërsa parat   tjera  mi kthen” e pandehura merr paratë  në 

fjalë del  nga   automjeti dhe nuk kthehet  më tek i dëmtuari i cili disa herë  e ka telefonuar  por  e njëjta 

i është shmangur  takimit me të dëmtuarin. 

 

--me çka kishte për të kryer vepre penale: të shpërdorimit  nga neni 330 par 1  të KPRK-së.  

 

- sepse nuk u provua se e pandehura e ka kryer veprën penale me të cilën ngarkohet.  

 

Shpenzimet procedurale ju ngarkohen mjeteve buxhetore të gjykatës . 
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A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Pejë me dt.20.6.2017  kundër të pandehurës   V.S.,   ka ngritë aktakuzë PP/II. 

nr.1323/17, për vepër  penale : të shpërdorimit nga neni 330 par 1 të KPRK-së,  duke i propozuar 

gjykatës që pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësorë të pandehurën ta shpallë fajtore , ta dënoj sipas ligjit 

dhe ta obligoj  në pagimin e shpenzimeve procedurale . 

 

Në shqyrtimin gjyqësorë e pandehura pasi që paraprakisht është njoftuar  me të drejtat dhe 

obligimet procedurale , me aktakuzën dhe mundësinë e deklarimit përkitazi me fajësinë – nuk e 

ka pranuar fajësinë  për çka gjyqtari e ka bërë nxjerrjen e provave me ç rast  janë lexuar dhe 

shikuar: deklarata e te dëmtuarit e dhënë ne polici me dt. 23.05.2017, raporti i policit Avni Shatri i 

përpiluar me dt. 23.05.2017 , si dhe në funde është dëgjuar edhe mbrojtja e të pandehurës V. S.   

 
I dëmtuari nuk ka prezantuar në shqyrtim- ndërkohë që gjykata disa herë me ka ftuar në mënyrë të 

rregullt  mirëpo nga fletë kthesat e gjykatës ka rezultuar se i njëjti jeton dhe punon jashtë shtetit . 

 

Çfarë u tha në shqyrtim:  

 

 I dëmtuari  nuk ka qenë prezentë në shqyrtim edhe pse dy herë i ftuar në mënyrë të rregullt ku 

nga fletë kthesat  rezulton se “  i njëjti  jeton dhe punon  jashtë Kosovës”. Ai  në deklaratën e 

dhënë në polici me dt. 23.5.2017  në  mes tjerash ka thënë : “ ...  që një  vit jam njoftua r me një  

vajzë që quhet L.(mbiemrin nuk ia di dhe nuk e di se nga është) . Sot me dt. 22.5.2017 rreth 

orës 20:00 kam shkuar në fsh. ........ ( .............) dhe e kam marrë  me veturën   time dhe  së 

bashku  kemi  ardhur në ....... L. me tha “që të mos shpenzojmë pare në hotel  unë e kam një 

shoqe  që e ka banesën e lirë  dhe bisedojmë me te dhe shkojmë aty . Rreth orës 22: 00 kemi 

shkuar afër spitalit , L.zbriti te një shitore që të blej  akullore  , unë pasi që   zbriti ajo   i thash  

që blema  një mbushje  të 5 –ve  dhe ia dhash 100 euro . L. u kthy hyri në veturë dhe së bashku 

u nisëm në drejtim të  banesës së shoqes së saj . Kur kam  ardhur  afër kolegjit ........... , L. zbriti  

nga vetura që të shkoj të bisedoj me shoqen e saj për banesë. Unë e prita rreth 30 minuta , pasi 

qe L.nuk u kthye unë e thirra në telefon dhe më tha “qe erdha” . unë prita rreth 10 minutave 

dhe e thirra prap dhe më tha “pritem edhe pak” . Pastaj  pas një kohe   e thirra  prapë  dhe me 

tha del pritem  te ........ Unë shkova   te .........   dhe e thirra  prapë L.  më tha a mi jep qato ( e 

kishte fjalën  për 50 euro për të bërë seks me te ) . Unë  pasi që L. i kishte akoma  100 eurot  të  

cilat  ia dhash   për të  blerë  mbushje  dhe nuk  mi kishte  kthyer.  Unë insistova  ta takoja 

prapë  dhe t’ia marr paret e mia. Unë vazhdova  duke e  thirrur   prapë në telefon   dhe   dikur 

me tha mos më thirre  ma se te thirri  unë kur  t’jam e lirë. Unë pas kësaj   erdha në polici  që ta 

lajmëroj  rastin. 

 

 Duke e lexuar raportin e policit  Avni Shatri  në të cilën cekën kryesisht dhe  komplet  fjalët e 

të dëmtuarit  të dhëna si  në deklaratën e të dëmtuarit  dt. 23.5.2017  pa asnjë ndryshim . 

 

Çfarë ka thënë e pandehura në mbrojtjen e saj : 

 

E pandehura në shqyrtimin  gjyqësor ka mohuar  ta ketë kryer veprën penale e cila i vihet në 

barrë ,  ajo ka thënë se mbetet në tërësi pranë deklaratës  që e ka  dhanë në polici me dt. 

23.5.2017 pa asnjë ndryshim, përkatësisht: deklaratën qe e kame dhënë ne polici me dt. 

23.05.2017 është plotësisht e sakte dhe nuk kame asgjë qe te shtoj , ju betohem se asnjë cent te 

dëmtuarit as nuk ja kam lypur as nuk me ka dhënë .Pas një jave te këtij rasti vet i dëmtuari nga 

telefoni qe ju e keni ne shkresat e lendes me ka telefonuar dhe meka kërkuar falje për 

paraqitjen qe me ka bere .Është e vërtet se ai tash nuk jeton ne Kosove ,pikërisht përndryshe po 

te kisha kryer veprën ju betohem se do te kisha pranuar pa asnjë problem .Personi me emrin F. 
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D. te cilin e kame përmendur ne deklaratën time te dhënë ne polici nuk ka qene prezent për 

asnjë moment sa kame qene unë me te dëmtuarin – e kam thënë edhe ne deklaratë se Fisnikun e 

kame ftuar me vone qe te me kthej ne fsh ..........”.  

 

Pra, në deklaratën e saj  si në polici ashtu edhe në shqyrtimin gjyqësor e pandehura pranon se 

mbrëmjen kritike ka qenë me të dëmtuarin në veturë, se  disa herë ka zbritur nga vetura dhe 

është kthyer prapë në veturë, dhe se  herën e fundit  del  nga vetura e ë dëmtuarit  dhe ikën – 

për t’ mos  u  kthyer më tek ai! E pandehura  pra nuk e  mohon faktin se mbrëmjen kritike ka 

qenë me të  dëmtuarin në veturë  - por e  mohon faktin se  atë mbrëmje nga i pandehuri ka 

marrë 100 euro dhe nuk ia ka  kthyer më!  

 

Në fjalën përfundimtare palët kanë deklaruar :  

 

Prokurori i shtetit : 

 

“Mbes ne tersi pranë aktakuzës dhe te dhënave nga ajo. Gjendja faktike fajësia e te pandehurës 

është dëshmuar me deklaratën e te dëmtuarit por pjesërisht edhe ne atë te pandehurës – e njëjta 

pranon se mbrëmjen kritike ka qene me te dëmtarin dhe e mohon ti këtë marrë  të hollat ne 

fjale – ky mohim behet vetëm me qellim te ikjes nga përgjegjësia penale .Propozoj qe e njëjtat 

te shpallet fajtore te dënohet sipas ligjit dhe te obligohet te paguaj shpenzimet e procedurës 

penale” 

” 

E pandehura: 

 

“Nuk ndihme fajtore për veprën qe akuzohem , nuk e kame kryer këtë vepër , lus gjykatën te 

me liroj nga aktakuza..” 

 
Duke i vlerësuar  dhe analizuar  me shumë kujdes të gjitha ato  që u thanë , u dëgjuan  dhe u 

lexuan më lartë gjyqtari konstatoj :  në asnjë mënyrë  dhe  me asgjë nuk u vërtetua se e 

pandehura  e ka kryer veprën penale  me të cilën ngarkohet. 

 

Pse është kështu:  

 

 E para  neni 262 par 1  i KPPRK-së kur fletë për provat për përcaktimin e fajësisë është shumë i qartë , 

decidiv bile: “ gjykata nuk e shpallë të akuzuarin fajtorë duke u mbështetur vetëm në një dëshmi , ose 

duke i dhënë rendësi 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”. 

 

Që i bie  se :  në shkresat e lëndës krejt çka ka “inkriminuese” kundër të pandehurës është vetëm  një 

deklaratë e  të dëmtuarit  dhënë më polici  ku fare nuk  ka qenë prezentë e pandehura- për t’ pas 

mundësi që ta kundërshtoj atë, dhe jo vetëm kaq: i dëmtuari  nuk ka prezantuar  as në shqyrtimin  

gjyqësor edhe pse  shumë herë i ftuar  në mënyrë të rregullt -  që i bie se  e pandehura  sërish  nuk ka 

pas mundësi  që ta kundërshtoj  deklaratën e të dëmtuarit !  

 

Prandaj:  çka  duhet tjetër ... ? për të krijuar një situatë  komplet të pabesuar një kusht pa të cilin s’bënë 

, një  “ condicio sine qua non”!- ngase hiç  deklaratën e të dëmtuarit të cilën siç u tha më lartë  e 

pandehura në asnjë moment nuk ka pas mundësi  që ta kundërshtoj  provat tjera nuk  shihen  gjëkundi!  

 

Pra gjithçka ka në shkresat e lëndës,-  por  mungon esencialja : mungon prova bindëse e cila  do të 

vërtetonte  faktin se ... me dt. 22.5.2017 ... e pandehura  të dëmtuarit ia ka  marrë 100 euro – për t’ mos 

ia  kthyer më kurrë! 
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Shtrohet pyetja : çka  duhet bërë gjyqtari  në rastet e tilla !  

 

Përgjigja është e  thjeshtë: ta liroj të pandehurën  nga aktakuza!  

 

Sepse , gjyqtari e kishte parasysh thënien “profetike” të drejtësisë : “mi jep provat – ta tregoj 

fajtorin”! – derisa prova nuk kishte fare apo më mirë të themi gjithçka quhej “provë” në akuzë ishte më 

pak se një dyshim  tepër i zbehtë dhe asgjë tjetër, gjë që as për së afërmi nuk mjaftonte dhe nuk duhet të 

mjaftoj për  ta bërë dike me leqe!  

 

Duke u gjendur në një situatë të këtillë gjyqtari kishte vetëm një rrugë : ta liroj të pandehurën nga 

aktakuza përkatësisht nga përgjegjësia penale sepse fajësia e saj nuk u provua – dhe e gjithë kjo  është 

bërë duke pasur mbështetje të fortë ligjore  në nenin 3 par 2 të KPPRK-së   i cili nen është i qartë dhe 

obligativ dhe i cili  thotë “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 favor të të pandehurit edhe është vendosur  me bindjen se është vendosur drejt! 

 

Ndryshe , është e drejtë  dhe obligim që në raste të këtilla të veprohet edhe sipas rregullit të vjetër 

demokratik  të të gjithë botës së përparuar – e drejtë përkatësisht premisë që i ka rrënjët  qysh në Romën 

e lashtë dhe e cila thotë : “ më mirë është  që  njëqind fajtorë të lirohen se sa një i pa fajshëm të shpallet 

fajtorë ,,  

 

Nga sa u tha më lartë e konform nenit 364 par 1 pika 1.3. të KPPRK-së u vendos si në 

dispozitivin e aktgjykimit. 

 

 Vendimi  mbi shpenzimet procedurale  është marrë konform nenit 454 par 1 të KPPRK-së 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, D.P.me dt.19.11.2020 

 
Sekretare Juridike          Gjyqtari 

Lindmire Begolli        Sejdi Blakaj 

         

UDHËZIM JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet 

ankesa në afat prej 15 ditësh,  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë ,   

e nëpërmjet kësaj gjykate. 

 


