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Numri i lëndës: 2019:286647 

Datë: 02.03.2021 

Numri i dokumentit:     01557536 

                                                                                                                        P. nr.74/2020   

                                                                                                                      

 

NË EMËR TË POPULLIT 

      

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Gëzim 

Ademi, me bashkëpunëtorin profesional Sylejman Barja, në lëndën penale ndaj të pandehurit I.S. 

nga Komuna e Mitrovicës, për shkak të veprës penale Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm 

nga neni 375 par.1 të KPRK-se, duke vendosur sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.2012/2019 (2019:0041512), të datës 

30.01.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me datë 16.02.2021, në prezencën e Prokurorit 

të Shtetit Sllavica Mavriç, të pandehurit I.S., mbrojtësi i të pandehurit Av. Gani Rexha, me datë 

16.02.2021 e shpalli publikisht, ndërsa me datë 02.03.2021, përpiloi këtë:   

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari: 

I.S., nga  i ati R. dhe e ëma Xh., e vajzërisë M., “data e lindjes”..., në Komunen e Mitrovicës, 

ndërsa tani me vendbanim në Mitrovicë, i martuar, baba i një fëmije, i papunë, ka të kryer 

shkollën e mesme, i gjendjes së dobët ekonomike, me nr. Personal..., Shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse, 

Me datën 18.01.2014, rreth orës 04:25, në Mitrovicë, në Restorantin ne pompën e benzines 

“H...”, ka përdorur armë në kundërshtim me ligjin i cili i referohet asaj arme dhe atë një revole 

“Tango Lio-Vitnes”, ngjyrë të zezë, të kalibrit 4.4 mm, një karikator, 9 boca me gaz me 538 

sfera, me numër serik..., ashtu që ne atë mënyre qe ditën e lartcekur, në gjendje të dehur, është 

grindur me të dëmtuarin G.M., më pas ka nxjerr armën e ka raportuar me qëllim që të frikëson 

të dëmtuarin, pas së cilës është lajmëruar policia e cila nga i pandehuri ka konfiskuar armën. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par.1 

të KPRK-së. 

 

Andaj, Gjykata, në bazë të nenit;  1, 4, 7, 17, 21, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 73, lidhur me 

nenin 375 par 1 të KPRK-së, dhe neneve: 365, 450, 463 të KPP-së, e: 
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G J Y K O N  

 
1. Dënim me burg me kusht në kohëzgjatje prej një (1) viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

nëse i pandehuri nuk kryen vepër tjetër penale gjatë periudhës së verifikimit, në kohëzgjatje 

prej dy (2) viteve, nga plotfuqishmërisë e këtij Aktgjykimi. 

 

2. Në mbështetje te nenit 375 par.3 të KPRK-së e lidhur me nenin 282 par.2 nenpar.2.1 të KPP-

se, ndaj të pandehurit urdhërohet edhe: Konfiskimi i sendeve-arma dhe atë: 

 

a. “Tango Lio-Vitnes”, ngjyrë të zezë, të kalibrit 4.4 mm, një karikator, 9 boca me gaz me 

538 sfera, me numër serik.... 

b. Urdhërohet policia e Kosovës që ta shkatërroj armën e konfiskuar.  

 

3. Obligohet i pandehuri, që t’i paguajë shpenzimet e procedurës gjyqësore dhe atë në emër të 

paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 10€, ndërsa në emër të taksës për kompensimin e 

viktimave të krimit shumën prej 30€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

  

4. Udhëzohet pala e dëmtuar G.M., nga Mitrovica, që kërkesën pasurore juridike ta realizon në 

kontest te rregullt civil. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur Aktakuzën 

PP.II.nr.2012/2019 (2019:0041512), të datës 30.01.2020, kundër të pandehurit I.S. nga  

Mitrovica, për shkak të veprës penale Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 

par.1 të KPRK-së. 

  

Gjykata me datën 23.09.2020 ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar ashtu që në 

këtë seancë i pandehuri nuk e ka pranuar fajësinë. 

 

Gjykata me datën 16.02.2021, ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor, ashtu që në 

këtë seancë i pandehuri e ka pranuar fajësinë në tërësi sipas aktakuzës, duke theksuar e pranoj 

fajësinë për këtë vepër penale, se e kuptoj natyrën dhe  pasojat e pranimit te fajësisë, pranimin e 

fajësisë e bëjë në mënyrë vullnetare dhe pa presion, e di që kam gabuar por kam qenë nën 

ndikimin e alkoolit, ndihem thellësisht i penduar, i premtoj gjykatës që nuk do t`i përsëris 

veprimet e tilla, e lus gjykatën që të merr parasysh rrethanat lehtësuese si dhe me rastin e 

shqiptimit të dënimit të më shqiptoj një dënim sa më të butë. Ndërsa në fjalën e tij përfundimtare 

ka deklaruar se e mbështesë në tërësi fjalën përfundimtare të mbrojtësit tim dhe nuk kam asgjë 

për të shtuar. 

 

Prokurori, lidhur me pranimin e fajësisë ka dhënë mendimin se janë përmbushur kushtet ligjore 

për pranimin e fajësisë, pranimi është bërë në mënyrën vullnetare, pa presion, pranimi mbështetet 

në provat materiale që gjendet në shkresat e lëndës, prandaj i propozoj Gjykatës  që pranimin e 

fajësisë ta merr parasysh si rrethanë lehtësuese me rastin e përcaktimit të llojit dhe lartësisë së 

dënimit. Ndërsa në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se mbetet pranë ngritjes së aktakuzës 

e cila është e bazuar në prova materiale, gjithashtu edhe në të gjeturat nga ekspertiza balistike, 

gjithashtu nga vërtetimi i sendeve të sekuestruara gjithashtu edhe nga pranimi i fajësisë e cila  
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është dhënë në polici. Meqenëse i pandehuri e ka pranuar veprën penale i propozoj gjykatës që 

të ketë parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese sipas ligjit. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit I.S., Av.Gani Rexha lidhur me pranimin e fajësisë ka theksuar se i 

propozoj Gjykatës që të bëjë pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit pasi që ky pranim fajësie 

ishte i vullnetshëm, pas konsultimeve me mua si mbrojtës dhe se pranimi i fajësisë mbështet në 

provat që gjenden në shkresat e lëndës. I propozoj gjykatës që me rastin e shqiptimit të dënimit 

të merr parasysh rrethanat lehtësuese se është i martuar, më parë i pagjykuar, baba i një fëmije 

dhe se deri më tani nuk ka ra ndesh me ligjin. Ndërsa në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar 

se, meqenëse i mbrojturi im ka pranuar fajësinë për kryerjen e veprës penale që i ngarkohet e 

duke marrë parasysh rrethanat lehtësuese se veprën penale e ka kryer në ndikimin e alkoolit dhe 

se me të dëmtuarin është pajtuar se e ka pas dhe e ka shok, se është i martuar, baba i një fëmiu 

të mitur, i pa punë, i propozoj gjykatës që ndaj tij të shqiptoj një dënim sa më të butë. 

 

Gjykata, ka shqyrtuar pranimin e fajësisë të cilën e ka deklaruar i pandehuri, e në mbështetje të 

nenit 248 të KPP-ës, në këtë drejtim vlerëson se janë përmbushur kushtet ligjore për pranimin e 

fajësisë për të pandehurin. Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit, 

mbështetet në provat me të cilat disponon kjo gjykatë si: Raporti fillestar i incidentit  i datës 

18.01.2014; Raporti i oficerit i datës 18.01.2014; shënimi zyrtar i datës 18.01.2014; 

procesverbali mbi marrjen ne pyetje të të pandehurit  I.S., e dhënë në polici te datës 18.01.2014; 

Procesverbali mbi marrjen ne pyetje të të dëshmitarit-dëmtuarit G.M. e dhënë në polici me datën 

18.01.2014; Procesverbali mbi ekzaminimin e alkoolit i të pandehurit I.S., i datës 18.01.2014; 

Procesverbali mbi dëgjimin e dëshmitarit F.H., i datës 18.01.2014; Raporti i Agjensioinit të 

Kosovës për forenzikë AKF/2014-.../2014-..., i datës 08.05.2014 si dhe të bëhet vështrim në 

albumin me fotografitë dhe vërtetimin mbi gjësendet e konfiskuara te datës 18.01.2014. Të gjitha 

këto prova janë bindëse për gjykatën dhe formojnë elementin inkriminues e që në bazë e tyre 

dhe pranimit te fajësisë, konsiderojmë se për tej çdo dyshimi është vërtetuar se i pandehuri, ka 

kryer veprën penale që i vihet në barrë.  

 

Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë në mënyrë 

vullnetare, se i pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, duke i’u tërhequr 

vërejtja të pandehurit se pas pranimit të fajësisë, ai nuk mund të bëjë ankesë për shkak të 

konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, por vetëm sa i përket llojit dhe lartësisë së dënimit, 

gjykata ka vërtetuar se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabim faktik, nga 

këto arsye gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë të bërë nga i pandehuri. 

 

Gjykata, nga pranimi i fajësisë se të pandehurit dhe nga provat e cekura si më lart, ka vërtetuar 

përtej dyshimit të bazuar se i pandehuri ka kryer veprën penale: Përdorimi i armës apo mjetit të 

rrezikshëm nga neni 375 par.1 të KPRK-së, Kryesi që kryen veprën nga paragrafi 1. i këtij neni, 

Kushdo që përdorë armë apo materie plasëse në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët 

apo materiet plasëse të tilla, dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet. 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe renduese për matjen e dënimit ne mbështetje të nenit 73 të KPRK-ës. Si rrethana 

rënduese ka gjetur shkallën e përgjegjësisë penale gjë që nga provat rezulton se i pandehuri këtë 

vepër e kishte kryer me dashje, po ashtu gjykata pati parasysh edhe mënyrën e kryerjes se veprës 

penale.  
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Ndërsa, si rrethanë lehtësuese gjykata e ka vlerësuar pranimin e fajësisë në tërësi për veprën 

penale, sjellja korrekte e të pandehurit në gjykatë, si dhe faktin duke marrë parasysh rrethanat 

personale që i njëjti rezulton të jetë i gjendjes se dobët ekonomike, ka premtuar se nuk do të  

 

përsëris vepren penale. Gjykata morri parasysh edhe kohen kur është kryer kjo vepër, pasi që 

deri tani kanë kaluar më shumë se 8 vite dhe marr parasysh pasojat e saj, për gjykatën 

konsiderohet një kohë relativisht e gjatë.  

 

Gjykata ka aplikuar dispozitat e zbutjes së dënimit sa i përket veprës penale: Përdorimi i armës 

apo mjetit të rrezikshëm, pasi që në rastin konkret janë plotësuar kushtet ligjore për zbutje në 

kuptim  të nenit 75 par. 1 nën par. 1.3 të KPRK-së, pasi që i pandehuri e ka pranuar fajësinë. 

Megjithatë, me rastin e zbutjes së dënimit janë respektuar kufijtë e zbutjes në kuptim të nenit 76 

par. 1 nën par. 1.5 të KPRK-së. Në këtë situatë, atëherë gjykata, pasi i ka aplikuar dispozita e 

zbutjes së dënimit, në kuptim të nenit 49, 50, 51 dhe 52 ka shqiptuar dënimin me kusht ndaj të 

akuzuarit.  

Duke marrë parasysh të gjitha këto rrethana si dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, gjykata 

vlerëson se, shqiptimi i dënimit me burg të kushtëzuar ndaj të pandehurit është dënim i drejtë, 

në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. Po ashtu, 

Gjykata vlerëson se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 të KPRK-së, 

që t’i parandaloj kryerësit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin 

e tyre, si dhe të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave penale si dhe forcimin e detyrimit 

për respektimin e ligjit. Poashtu, ky dënim do të shërbejë si masë preventive që në të ardhmen i 

pandehuri të përmbahen nga çfarëdo veprimi që janë të dëmshme për shoqërinë në përgjithësi. 

 

Gjykata, si në dispozitiv të Aktgjykimit ndaj te pandehurit, ka shqiptuar edhe dënimin plotësues 

– marrjen e sendit, respektivisht armës, duke marrë për bazë sigurinë juridike po ashtu të njëjtat 

janë sende qe është rezultat i kryerjes se veprës penale siç vërtetohet me larte, në mbështetje te 

nenit 282 par.1 e lidhur me par.2 nenpar.2.1 te KPP-ës, ku përcakton se armët te cilat janë krijuar 

apo përdorur në veprën penale nga nenet 371 deri me 376 te Kodit Penal (ekivalent me nenin 

328 të KPPK), pasuria që është qenësisht e paligjshme i nënshtrohet automatikisht konfiskimit 

pa marre parasysh edhe gjetjet e gjyqtarit lidhur me fajësinë apo pafajësinë e te pandehurit, e 

lidhur me nenin 69 të KPPK-së, përcakton se sendet e përdoruara apo te destinuara për kryerjen 

e veprës penale apo sendet të cilat janë rezultat i kryerjes se veprës penale do të konfiskohen, 

andaj per shkak të këtyre konstatimeve gjykata ka vendosur si në dispozitiv për konfiskimin e 

tyre. 

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.6 të 

KPP-së, që kanë të bëjnë me shpenzimet e paushallit gjyqësor. Ndërsa taksa për kompensimin 

viktimave të krimit, në kuptim të nenit 39 par. 3 të Ligjit nr. 05\L-036 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit.  

 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike gjykata ka vendosur si në dispozitiv, duke u bazuar ne 

nenit 463 të KPP-së, pala e dëmtuara për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontestin civil-juridik. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 365, 450, 453 te KPPK-ës nga arsyeje e lartcekura ka 

vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.74/2020, dt.02.03.2021 

 

 

                                                                                   G j y q t a r i:                                                                                  
                                                                                                                     Gëzim ADEMI                                                                               

                                                                                                                   

 ____________ 

 

 

 

 

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

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.  

 


