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Numri i lëndës: 2020:049163 

Datë: 25.06.2020 

Numri i dokumentit:     00987267 

 
       PKR.nr.53/20 
 
 

     NË EMËR TË POPULLIT 
 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - Departamenti për Krime të Rënda – Kryetari i 
trupit gjykues, Islam Thaçi, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Zahide Rexhepi - 
procesmbajtëse,  në çështjen penale, kundër të pandehurit S.S, për shkak të veprave  penale: 
vrasje në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe veprës penale mbajtja në 
pronësi, në kontroll, ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-
së, të cilin e mbron, av.Tefik Dushica  me autorizim, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore 
në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda, PP.I.nr.46/2020, të dt. 16.05.2020, përfaqësuar 
nga Prokurori i Shtetit, Isuf Sadiku,  pas seancës dëgjimore  dhe publik, mbajtur më datë 
19.06.2020, në prani të Prokurorit të shtetit, Isuf Sadiku, të dëmtuarit Sh.M,  më datë 
19.06.2020, në prani të palëve,  publikisht shpalli, dhe të njejtën ditë ,  përpiloi  këtë: 
                       

           A K T GJ Y K I M 
 

 
I Pandehuri S.S, nga babai Sh.... dhe e ëma M.... e lindur S..., i lindur ...., në .... , me 
vendbanim në fshatin ..., komuna  e Vitisë, me nr, personal. ...., ka të kryer shkollën fillore , i 
papunë, i pa martuar baba i dy fëmijëve, i gjendjes së varfër ekonomike , shqiptar, shtetas i 
Republikës së Kosovës, 
 

             Ë SH T Ë  FAJTOR      

                                                                 I      

Sepse me datë 26.04.2020, rreth orës 14:00, në fshatin ...., K. e Vitisë, te vendi i quajtur “ Ara 
e Sahitit” i pandehuri me qëllim të privimit nga jeta të personit tjetër dhe me atë rast me 
dashje shtinë me armën e llojit M-48 një herë në drejtim të të dëmtuarit Sh.M, dhe më pas i 
pandehuri largohet nga vendi i ngjarjes dhe arratiset dhe me dt. 30.04.2020 dorëzohet në 
polici në stacionin e Vitisë, ku edhe arrestohet 
 
Me çka ka kryer veprën penale vrasje në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 te 
KPRK-së. 
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               II 
 
Në kohë të përcaktuar më parë e deri më datë 26.04.2020, të përshkruar si në dispozitivin I të 
kësaj aktakuze, në mënyrë të kundërligjshme me ligjin për armët, ka siguruar dhe majtur në 
pronësi, pa leje përkatëse armën edhe atë një pushkë M-48 të cal.7.9 mm, e cila armë i 
sekuestrohet nga ana e Policisë Stacionit në Viti. 
 
Me çka ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, ose posedim të 
paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-së.  
 

Andaj, gjykata duke u bazuar në  dispozitat e sipërtheksuara ligjore si dhe neneve 4, 7, 17, 38, 
39, 40, 42,  69, 71 dhe 72 të KPRK-ës, e lidhur me nenet 233 dhe  365 të KPPRK-së, të 
pandehurin, e   
                                                         

    GJ Y K O N 
 

Për veprën penale dispozitivi I, dënon me burgim në kohëzgjajtje prej një (1) viti, të cilin do 
ta mbajë pasi aktgjykimi të bëhet i plotëfuqishëm, ndërsa  

Për veprën penale dispozitivi II, dënim me gjobë në shumën prej 300(treqind) euro, të cilën 
do ta paguaj në afta prej  3(tre) muajve  pas  plotëfuqishmërisë së aktgjykimit.  

Në dënimin e shqiptuar me burgim të pandehurit i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
, nga data 30.04.2020 deri më datën 19.06.2020.  

Poqëse i pandehuri dënimin me gjobë në shumën si më lartë, nuk mundet apo nuk dëshiron që 
ta paguaj, athëherë gjykata  dënimin me gjobë do t’ia zavendësojë dënim me burgim, duke 
llogaritur   20 euro gjobë me një ditë burgim. 

I dëmtuari Sh.M, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohet në kontest civil.  

Gjykata, të  pandehurit i konfiskon  armën të llojit pushkë M-48 cal 7.9mm, me të cilën është 
kryer vepra penale, e cila duhet të asgjësohet - shkatrrohet konform dispozitave ligjore në fuqi.   

Detyrohet  i pandehuri që të paguaj paushallin gjyqësor në shumën prej 30€,  në afat  prej 15 
ditësh nga dita e plotfuqishmërisë  së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Numri i lëndës: 2020:049163 
 Datë: 25.06.2020 
 Numri i dokumentit: 00987267 
 

3 (6)  

   
20

20
:0

70
90

2 

A R S Y E T I M 
 

 
 
 

1.Rrjedha e çështjes dhe fjala përfundimtare e palëve 
Prokuroria Themelore në Gjilan, ka ngritur aktakuzën, PP.I.nr.46/2020, të dt. 15.05.2020, 
kundër të pandehurit  S.S, për veprat  penale: vrasje në tentativë nga neni 172 e lidhur me nenin 
28 të KPRK-së, dhe veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, ose posedim të paautorizuar 
të armëve nga neni 366 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan- 
Departamenti për Krime të Rënda. 
 
Me datën 17.06.2020, Prokurori i Shtetit, ka dorëzuar marrëveshjen për pranimin e fajsisë, e 
lidhur me të pandehurin  S.S, të cilin e ka mbrojtur av. Tefik Dushica me autorizim. 
 
Gjykata me datë 19.06.2020, ka mbajtur seancën dëgjimore, në të cilën kanë prezentuar 
prokurori shtetit Isuf Sadiku, i pandehuri S.S me mbrojtësin e tij,  av.Tefik Dushiqa,  si dhe i 
dëmtuari Sh.M. 

 
Prokurori i Shteti, ka deklaruar: e mbështesim në tërësi marrëveshjen për pranimin e  fajsisë, 
nga se e njejta është arritur në pajtim me  nenin 233 të KPPRK-së, andaj i propozojmë 
gjykatës që të njejtën ta aprovojë.  
I dëmtuari Sh.M ka deklaruar: nuk i bashkangjitem ndjekjes penale për të pandehurin S.S, 
ndërsa parshtroj kërkesë pasurore juridike. 
 
Mbrojtësi, av.Tefik Dushica, ka deklaruar: e mbështes në tërësi deklaratën e prokurorit të 
shtetit nga fakti se, me të mbrojturin tim – të pandehurin me prokurorin e çështjes kemi arritur 
marveshje për pranimin e fajsisë, për të cilën paraprakisht e kam njoftuar të pandehurin lidhur 
me pasojat dhe benefitet e arritjes së marveshjes përpranimin e fajsisë për veprat penale të 
përshkruara  si në dispozitivin I dhe II të aktakuzës, dhe se i mbrojturi im me dëshirë dhe pa 
shtytje nga askush është pajtuar që ta nënshkruaj marveshjen si të tillë në të cilën është 
rekomanduar edhe sanksioni penal.  
 
I pandehuri S.S ka deklaruar: Në tërësi pajtohem me fjalën e mbrojtësit tim sepse me dëshirë 
dhe pëlqimin tim është arritur marveshja për pranimin e fajsisë, e natyrisht jam pajtuar edhe 
me dënimin për veprat penale për të cilat akuzohem. 
 
2.Vlerësimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 
Kryetari i trupit gjykues pas mbajtjes së seancës dëgjimore  në të cilin kanë qenë të pranishëm 
prokurori i shtetit, i pandehuri S.S dhe mbrojtësi i tij av.Tefik Dushica,  dhe  dëgjimit të 
palëve, ka konstatuar se janë plotësuar kushtet ligjore, për arritjen e marveshjes për pranimin e 
fajsisë  të parapara në nenin 233 paragrafi 21 e lidhur me paragrafin 18 të KPPRK-së, andaj ,  
ka marrë aktvendim me të cilin e  ka aprovuar marrëveshjen për pranimin e fajsisë, së të 
pandehurit, për kryerjen e veprave penale:  vrasje në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 
28 të KPRK-së dhe veprës penale mbajtja në pronësi, në kontroll, ose posedim te paautorizuar 
të armëve nga neni 366 paragrafi 1 i KPRK-së, konform dispozitivit I dhe II të aktakuzës.   
Lidhur me aprovimin e marveshjes për pranimin e fajësisë së të pandehurit të lart cekur, 
kryetari i trupit gjykues ka konstatuar se i njejti i ka kuptuar veprat penale për të cilat 
akuzohet se është njoftuar paraprakisht me pasojat dhe benefitet e pranimit të fajsisë, se 
pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i pandehuri edhe ate pas konsultimeve te 
mjaftueshme me mbrojturin e tij; se i pandehuri nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në 
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asnjë mënyrë që të lidhë këtë marrëveshje, dhe si e tillë mbështetet në faktet e çështjes të cilat 
i përmban aktakuza dhe se e njejta nuk përmban ndonjë shkelje ligjore e as gabime faktike. 
 
3.Gjendja faktike e vërtetuar 
Duke u bazuar në të lartcekurat, kryetari i trupit gjykues vërtetoi këtë gjendje faktike: se i 
pandehuri S.S,  në kohën dhe vendin e përshkruar si në dispozitivat  e aktakuzës  i  ka kryer 
veprat, vrasje në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe veprën penale, 
mbajtja në pronësi, në kontroll, ose posedim te paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 
1 i KPRK-së, ngase në veprimet e të njëjtit formësohen të gjitha tiparet e veprave penale për të 
cilën akuzohet i pandehuri dhe se për të njëjtat është dhe penalisht përgjegjës dhe fajtor. 
 
4.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 
Gjykata, me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, ka vlerësuar se duhet të pranohet 
sanksioni penale i rekomanduar  me marrëveshjen për pranimin e fajësisë, ashtu që të 
pandehurit S.S, për veprën penale dispozitiv I të aktakuzës, e shpalli fajtor dhe i shqiptoi 
dënimin me burgim në kohëzgjatje prej një (1) viti, të cilin do ta mbajë pasi aktgjykimi të bëhet 
i plotëfuqishëm, 

Për veprën penale dispozitivi II, dënim me gjobë në shumën prej 300(treqind) euro, të cilën 
do ta paguaj në afta prej  3(tre) muajve,  pas  plotëfuqishmërisë së aktgjykimit, në tre këste të 
barabarta mujore edhe ate gjatë javës së parë të muajve në vijim. 

Në kuptim të nenit 79 të KPRK-së, në dënimin e shqiptuar me burgim të pandehurit i 
llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim  nga data 30.04.2020 e deri më datën 19.06.2020.  
 
Nëse i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, gjykata në kuptim të nenit 43 
të KPRK-së, do t’ia zavendësoj dënimin me gjobë me dënim me burgim ashtu që 20 euro të 
dënimit me gjobe i llogariten me një ditë burgim.  
 
Gjykata ka vlerësuar se ky dënim i shqiptuar si më lartë për të pandehurin  është i drejtë dhe 
në harmoni me peshën e veprave penale. Me rastin e matjes së dënimit të të pandehurit, 
gjykata ka marrë për bazë të gjitha rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, të 
parashikuara në nenin 69, 70, 71, dhe 72,  të KPRK-së.  Kështu që në rastin konkret si 
rrethanë lehtësuese ka pasur parasysh faktin se i pandehuri ka arritur marrëveshjen për 
pranimin e fajësisë me Prokurorinë Themelore në Gjilan / Departamenti i Krimeve të Rënda, 
se pranimin e fajësisë nga ana e të  pandehurit është bërë në të gjitha fazat e procedurës 
penale, se i i njejti është penduar  për kryerjen e veprave penale, premtimin e dhënë  gjykatës  
se nuk do të kryej vepra tjera penale, si dhe gjendjen e varfër ekonomike. Këto rrethana 
tregojnë se edhe me një dënim më të butë mund të arrihet qëllimi i dënimit dhe i pandehuri me 
të drejtë mund të pritet që në të ardhmen nuk do të kryej vepra tjera penale. 
Ndërsa si rrethanë rënduese për të pandehurin në fjalë gjykata ka pasur parasyshë shkallën e 
përgjegjësisë penale dhe rrezikshmëri shoqërore të veprave penale.  
 
5.Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprave penale dhe me shkallën e 
përgjegësisë penale të pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 
Sipas bindjes së kryetarit të trupit gjykues dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurit duke i marr 
parasysh rrethanat e lartpërmendura është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprave 
penale, me mënyrën e kryerjes së veprave penale si dhe shkallën e përgjegjësisë të pandehurit 
dhe rrezikshmërinë shoqërore të veprave penale. 
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Kryetari i trupit gjykues po ashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi 
i dënimit nga neni  38 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja 
e veprave penale dhe rehabilitimin e tij, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e 
veprave penale, shprehja e gjykimit shoqëror për veprat penale dhe ngritjen e moralit dhe 
forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 
 
6.Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 
Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të  pandehurit 
kryetari i trupit gjykues duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPPRK-së, ka vendosur që 
të pandehurin ta detyrojë t’a paguajë paushallin gjyqësor në shumën prej 30 € (tridhjetë) Euro, 
në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 
përmbarimit të dhunshëm. 
 
 

7.Vendimi për kërkesën pasurore juridike 
I dëmtuari Sh.M, në kuptim të nenit 463 të KPPRK-së, për realizimin e kërkesës pasurore-
juridike udhëzohet në kontest civil 
 
 
 
 
 

8.Vendimi për konfiskimin 
Gjykata duke vepruar në pajtim me nenin 115  parag.1 dhe 2  të KPPRK-së, të  pandehurit i 
konfiskohon  armën e llojit, pushkë M-48 të cal 7.9 mm, me të cilën është kryer vepra penale, e 
cila duhet të asgjësohet- shkatrrohet konform dispozitave ligjore në fuqi. 

Andaj, duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

       GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti Për Krime të Rënda 

 

    PKR.nr.53/20, më datë. 19.06.2020 
 

 
Zyrtare ligjore                 Kryetari i trupit gjykues 
Zahide Rexhepi              Islam Thaçi 
 
 
 
Pasi që palët  në seancën dëgjimore të mbajtur më datë 19.06.2020, kanë hequr dorë nga 
e drejta në ankesë, gjykata në kuptim të nenit 485 paragrafi 2 të KPPRK-së, konsideron 
se aktgjykimi është i ekzekutshëm më dat. 19.06.2020. 
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