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Numri i lëndës: 2019:191018 

Datë: 24.12.2020 

Numri i dokumentit:     01369591 

NË EMËR TË POPULLIT 

P.nr.124/2020 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti për Krime të Rënda, (në objektin 

e Gjykatës në veri-Mitrovicë) Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, me anëtarët e trupit 

gjykues Ali Kutllovci dhe Mentor Hajraj, procesmbajtësja Edita Kelmendi, në çështjen penale 

kundër të pandehurit S.Gj, i akuzuar për veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(më tej KPRK), sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, PP.II.nr.1463/17 

dt.30.08.2019, e plotësuar-precizuar në raport me përshkrimin faktik pika I. Pas mbajtjes dhe 

përfundimit të shqyrtimit gjyqësor në prezencën e palëve, prokurorit të shtetit në PTH në 

Mitrovicë Ismet Ujkani dhe të pandehurit S.Gj. Seanca ka qenë mbyllur për publikun dhe është 

regjistruar në procesverbal. Shqyrtimi gjyqësor ka përfunduar më 19 nëntor 2020, më datë 

23.11.2020, gjykata e ka shpallur publikisht, ndërsa më 23.12.2020, është përpiluar me shkrim 

ky; 

A K T GJ Y K I M 

Kundër të pandehurit: 

S.GJ, nga i ati S., e ëma H., e gjinisë B., i lindur me dt....  në fsh....-Komuna e Drenasit, ku dhe 

jeton, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal;..., ka të kryer shkollën e 

mesme, i punësuar roje pylli, i martuar, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i gjendjes së 

mesme ekonomike, gjendet në vuajte të dënimit për një rast tjetër penal, i njëjti: 

 

SHPALLËT FAJTOR 

SEPSE:  

Më datën 29.01.2016 rreth orës 20:45 minuta në fshatin Qirez – Komuna e Skenderajt, 

saktësisht në lagjen e Muhaxherëve, në automjetin e parkuar afër rrugës të markës “VV Golf” 

ngjyrë e zezë me targa ..., pa autorizim ka poseduar armën e zjarrit për të cilën nevojitet leja 

sipas Ligjit për armët nenit 4 par.1 pika 1 të Republikës së Kosovës, dhe atë armën e gjuetisë të 
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prodhimit; Rus me Nr.serik 022732285, për të cilën posedonte leje me afat të skaduar, dhe të 

cilën armë në të njëjtën ditë e ka sekuestruar Policia e Kosovës. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale; Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par.1 sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Gjykata në mbështetje të nenit 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 41, 42, 43, 45, 62, 73, dhe nenit 

374 par.1 të KPRK-ës, e lidhur me nenet 365 dhe 366 të KPP-së, të pandehurit S.Gj, i; 

S H Q I P T O N 

 

I. DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë ditë), dënim i cili do të ekzekutohet 

pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

II. OBLIGOHET i pandehuri S.Gj, që të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 30 euro, si dhe 

shumën prej 50 euro në emër të Fondit për kompensimin e viktimave të krimit, në tërësi 

shumën prej 80€ (tetëdhjetë euro), të gjitha këto obligohet t’i paguaj në afat prej 15 ditësh nga 

plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi. 

 

III. DËNIM PLOTËSUES- Marrjen e sendeve  

   Gjykata, në mbështetje të nenit 282 par.1 e 2 të KPP-së, si dhe neneve 62 dhe 374 par.3 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të pandehurit shqipton dënim plotësues marrja e sendit, 

ashtu që nxjerrë këtë: 

   URDHËR - URDHËROHET konfiskimi i përhershëm i sendeve si ne vijim: 

IV. Arma e gjuetisë prodhimit Rus me Nr. serik 022732285 të kalibrit 12mm. 

 

V. Pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, kjo armë duhet të shkatërrohet nga Policia e Kosovës, 

në bashkëpunimin me Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, pasi që të vërtetohet se kjo armë 

nuk është përdorur në ndonjë krim tjetër. 

 

VI. Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte. 

A r s y e t i m 

- Aktakuza; 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka ngritur aktakuzën PP.II.nr.1463/17 dt.30.08.2019, pran 

Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Dega në Skenderaj, Departamenti i Përgjithshëm, 
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Divizioni Penal, ndaj të pandehurve S. dhe N. Gj., secilin për veprën penale; Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-ës. 

 

- Kompetenca; 

Gjykata Themelore në Mitrovicë – Dega në Skenderaj, duke u bazua në dispozitat e nenit 19 

par.1 të Ligjit për Gjykatat e lidhur me nenin 22 par.1 pika 1.75 të KPP-ës, këtë çështje penale 

me e ka deleguar pranë Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Departamenti për Krime të Rënda, 

për shqyrtim dhe vendosje, për shkak të kompetencës lëndore lidhur me këtë lëndë. 

 

Më 21 shtator 2020, është mbajtur shqyrtimi fillestar në prezencën e palëve.  

 

Në seancën e shqyrtimit fillestar i pandehuri S.Gj, ka mohuar fajësinë për veprën penale për të 

cilën akuzohet. Ndërsa i pandehuri N.Gj, e ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale, 

kundër tij është veçuar lënda me vendim të kësaj gjykate më 21 shator 2020, dhe çështja ka 

përfunduar sipas aktgjykimit P.nr.348/2020 i dt.22.09.2020. Kështu që shqyrtimi gjyqësor 

është mbajtur vetëm për të pandehurin S.Gj.  

 

I pandehuri S.Gj, brenda fatit ligjor nuk ka paraqitur kundërshtimet, kundër aktakuzës dhe 

provave në akuzë. Në këtë mënyrë aktakuza është konfirmuar dhe ligjërisht janë plotësuar 

kushtet që të kalohet në fazën tjetër të procedurës penale përkatësisht, në shqyrtimin gjyqësor.  

 

- Shqyrtimi gjyqësor; 

Më 19 nëntor 2020, Gjykata për këtë lëndë penale në kuadër të kompetencës lëndore e 

territoriale, ka caktuar dhe ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor. Seanca ishte mbajtur në 

prezencën e palëve; Prokurorit të shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, Ismet Ujkani 

dhe të pandehurit S.Gj. Seanca e shqyrtimit gjyqësor është mbajtur e mbyllur për publikun me 

qëllim të ruajtjes së shëndetit të palëve dhe të publikut, për shkak të gjendjes epidemiologjike 

me pandeminë COVID-19. Palët nuk kanë paraqitur vërejtje mbylljen e seancës.  

 

I pandehuri S.Gj, edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor ka mohuar fajësinë lidhur me veprën penale 

për të cilin akuzohet sipas aktakuzës.  
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- Gjuha në shqyrtimin gjyqësor; 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor janë mbajtur në gjuhën shqipe.  

 

- Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor; 

Seanca, rrjedha e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, është regjistruar në procesverbal. 

Palët nuk kanë pasur vërejtje në përmbajtjet e procesverbalit. Pas përfundimit të seancës të 

shqyrtimit gjyqësor, palëve u është dhënë nga një kopje e procesverbalit.  

 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor nuk është regjistruar me audio dhe video, pasi që kanë munguar 

pajisjet e nevojshme për incizime të tilla, por regjistrimi është bërë në procesverbal me shkrim.  

 

- Siguria në seancat e shqyrtimit gjyqësor; 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është shënuar asnjë incident për cenimin e sigurisë për palët apo 

pjesëmarrësit tjerë në procedurë.  

 

- Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor; 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka prezantuar Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë, Ismet 

Ujkani, i pandehuri S.Gj, të cilin sipas urdhrit të kësaj gjykata e kanë sjellë Njësia e Transportit 

të Paraburgosurve nga Qendra Korrektuese Dubravë –Istog, pasi që ai gjendej në vuajtje të 

dënimit për një rast tjetër penale.  

 

- Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor; 

Në cilësi të provave materiale janë administruar, provat e propozuara nga prokuroria e shtetit 

në PTH në Mitrovicë sipas aktakuzës dhe atë: 

 

Më 19 nëntor 2020, në cilësi të provave materiale në shqyrtimin gjyqësor, janë 

administruar; 

- Raporti i policor i datës 11.07.2013. 

- Lista e armëve të konfiskuara t konfiskuara të dt.11.07.2013. 

- Raporti plotësues i datës 09.09.2013. 

- Foto-dokumentacioni nga shkresat e lëndës që lidhet me datën 11.07.2013. 

- Raporti i Ekspertizës nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë e datës 27.08.2013. 
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Prokurori i shtetit në seancën e shqyrtimit gjyqësor, është tërhequr nga propozimi lidhur me 

dëgjimin e dëshmitarit S.H, duke vlerësuar se dëgjimi i këtij dëshmitari nuk është i nevojshëm. 

 

- Marrja në pyetje e të pandehurit; 

Më 19 nëntor 2020, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, i pandehuri S.Gj, ka paraqitur mbrojtjen 

e tij. I pandehuri pranon faktin se ka poseduar armën. 

 

- Fjala përfundimtare; 

Fjalën përfundimtare palët e kanë paraqitur me dt.19.11.2020. 

 

Prokurori i Shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, Ismet Ujakni, në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar: Mbetem pran aktakuzës sepse me provat e nxjerra rezulton se i 

pandehuri ka kryer veprën penale me të cilën ngarkohet. Gjykatës i propozoj që të pandehurin 

ta shpall fajtor dhe ta gjykoj sipas ligjit duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e parapara të 

KPRK-së, me rastin e shqiptimit të dënimit. Po ashtu propozoj që të pandehurit t’i konfiskohet 

pushka e gjuetisë e përshkruar si në aktakuzë. 

 

I pandehuri S.Gj, nuk ka paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

- Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor;  

Më 19 nëntor 2020, Gjykata e ka përfunduar shqyrtimin gjyqësor në këtë çështje penale. 

 

- Shpallja publike e aktgjykimit; 

Më 23 nëntor 2020, gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin në mungesë të palëve. 

 

- Gjetjet e gjykatës lidhur me pikën I të aktakuzës: 

Nuk është kontestues fakti se më dt.29.01.2016 rreth orës 20:45 minuta në fsh.Qirez-Komuna e 

Skenderajt, në lagjen e Muhaxherëve, zyrtarët e Policia e Kosovës, kishte ndaluar një automjet 

“Wolsfagen Golf”, me targa ..., dhe në këtë automjet kanë zbuluar dhe sekuestruar tri armë të 

gjuetisë, dy nga këto armë i përkisnin (ishin në posedim) te të pandehurit S.Gj, ndërsa armë 

tjetër ka qenë në pronësi te të pandehurit N.Gj. 
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Nuk ishte kontestues fakti se armët e sekuestruara si edhe ceket me lartë nga policia e Kosovës, 

përmbanin të dhënat, lidhur me llojin dhe karakteristikat tjera si në vijim; 

- Një pushkë e gjuetisë tipi; ARSMAN A612S, numri i armës; 12A36102, numri i 

kartelës GA-12, pronë e të pandehurit S.Gj. 

- Një pushkë e gjuetisë dytytëshe vertikale e prodhimit, Rus me numër 

serik;022732285,12 GA, dhe 20(njëzet)fishek 12GA (për të cilën nuk posedonte leje të 

vlefshme)  

 

Faktet e lartcekura nuk kanë qenë kontestuese mes palëve.  

Përveç kësaj, këtë fakte vërtetohen edhe me prova tjera te administruara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor të propozuar nga palët ne proces. 

 

Bazuar në mbrojtjen që ka paraqitur i pandehurit në shqyrtim gjyqësor më dt.19.11.2020, i cili 

ka pranuar se ka qenë në posedim të dy armëve të gjuetisë të cekura si më lartë. Sipas tij, për 

armën e llojit “ARSMAN” A612S, numri i armës; 12A36102, numri i kartelës GA-12, ka 

poseduar leje valide të lëshuar nga organet kompetente e cila i takon shërbimit-punës ku 

punon, përkatësisht, Agjencisë Pyjorë të Kosovës. Ndërsa sa i përket armës tjetër të gjuetisë 

prodhimit Rus, me numër serik;022732285, pranon se këtë armë e ka mbajtur në posedim dhe 

ka poseduar leje të vlefshme deri në vitin 2011, ku i ka skaduar leja, dhe për shkak të 

pamundësisë ekonomike nuk e ka vazhduar lejen, por të njëjtën armë ka vazhduar ta mbajë 

edhe pas kësaj periudhe kohore, pra edhe pse skadimit të lejes.  

 

Bazuar në raportin policor të dt.29.01.2016, vërtetohet se zyrtarët e policisë se Kosovës-

Stacionit Policor në Skenderaj, më dt.29.01.2016 e kanë ndaluar një automjet “Golf 3”, dhe në 

atë automjet kanë hasur në tri armë të gjuetisë të cilat edhe i kanë sekuestruar. Sipas këtij 

raporti, vërtetohet se për dy nga këto armë/ palët-të pandehurit S. dhe N. Gj. nuk kishin leje të 

vlefshme për bartjen e tyre. Në këtë raport përcaktohet me saktësi lloji dhe numri i armëve të 

sekuestruar atë natë nga policia e Kosovës, që përputhen plotësisht me vërtetimin mbi 

sekuestrimin e armëve në fjalë. 

 

Bazuar në vërtetimin mbi sekuestrim e armëve dhe municionit dt.29.01.2016, lidhur me numrin 

e rastit policor 2016-BF-039, të lëshuar nga policia e Kosovës dhe i nënshkruar nga i pandehuri 

S.Gj, vërtetohet se më 29 janar 2016, policia kishte sekuestruar dy armë nga i pandehuri S.Gj, 
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për të cilat, për njërën nga to posedonte leje valide, ndërsa për armën e gjuetisë me numër 

serik; 022732285, 12GA, kishte poseduar leje, por që nga data 22 prill 2011 i kishte skaduar 

leja për bartjen dhe posedimin e saj.  

 

Bazuar në deklaratën  e dëshmitarit Sh.S, në cilësinë e zyrtarit policor vërtetohet se më 

dt.29.01.2016, ky zyrtar policor së bashku me kolegët e tij kishin ndaluar një automjet dhe pas 

kontrollit kishin hasur në tri armë të gjuetisë, ku është mësuar se njëra prej armëve është arma 

zyrtare e punë e të akuzuarit S.Gj, ndërsa arma tjetër e tij nuk posedonte leje të vlefshme për 

bartjen dhe posedimin e saj, sepse leja i kishte skaduar më 24 prill 2011. 

 

Bazuar në dëshmitë tjera, përkatësisht në  regjistrin e armëve rezulton se i akuzuari S.Gj kishte 

poseduar një leje të vlefshme për bartjen e armës me numër serik;022732285, e cila leje ka 

qenë e kufizuar në kohë dhe ka skaduar më dt.22.04.2011, kjo vërtetohet nga leja për këtë 

armë, me numër; WRC-04-32544, në emër të të pandehurit S.Gj.  

 

Bazuar në ekspertizën nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë, rezulton se arma për të cilën 

akuzohet se e ka bartur dhe poseduar pa leje i pandehuri, është një armë e gjuetisë emërtuar 

“BAIKAL”, modeli “IZH-27EM”, e kalibrit 12 Borë me dy tyta në pozitë vertikale me numër 

serik “022732285”, e prodhimit në Rusi dhe është funksionale.  

 

Bazuar në foto dokumentacion e vendit të ngjarjes dt.29.01.2016, shihet se natën kritike policia 

kishte sekuestruar gjithsejtë tri armë, dy nga to i takonin të akuzuarit S.Gj, për të cilat për 

njërën posedonte leje të vlefshme, ndërsa arma tjetër posedonte leje por leja ishte me afat të 

skaduar që dt.24 prill 2011, pra, armën e mbante pa leje. Në këto foto pasqyrohen në disa 

fotografi armët dhe karakteristikat e tyre në fjalë, që janë të njëjta me të dhënat e armëve që 

janë pasqyruar në raportet policore, deklarimet e dëshmitarit, mbrojtja e të pandehurit dhe 

vërtetimin mbi sekuestrimin e armëve.   

 

Faktet e tilla vërtetohen edhe nga tri raporte policore të Stacionin Policor në Skenderaj 

dt.29.01.2016 përpiluar zyrtarët policor; L.H dhe B.B, të cilat tregojnë se natën kritike policia 

kishte ndaluar një automjet “Golf 3”, kishte sekuestruar tri armë, ku në mesin e tyre për dy 

armë nuk posedonin leje të vlefshme për posedimin e bartjen e tyre, e që njëra nga këto armë 

ishte pronë e të akuzuarit S.Gj, ndërsa tjetra i takonte të akuzuarit N.Gj.  
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Gjykata si përfundim gjen se i pandehuri S.Gj, nga viti 2011 e deri më dt.29.01.2016, pa leje të 

vlefshme ka posedua armën e gjuetisë “BAIKAL”, modeli “IZH-27EM”, e kalibrit 12 Borë me 

dy tyta në pozitë vertikale me numër serik “022732285”, e prodhimit në Rusi.  

 

Gjykata gjen si i pandehuri për këtë armë fillimisht ka poseduar një leje të vlefshme deri më 22 

prill 2011, megjithatë pas kësaj kohe nuk e ka vazhduar leje, ashtu siç kërkohet me ligjin për 

armët. Me provat e administruara pa mëdyshje vërtetohet se leja për bartjen e kësaj arme i 

kishte skaduar më dt.22 prill 2011.  

 

Gjykata vlerëson se që nga data 22 prill 2011, nga koha kur ka skaduar vlefshmëria e lejes për 

bartjen e armë, i pandehuri S.Gj nuk ka pasur të drejtë që ta posedoj, bartë apo ta shfrytëzoj 

këtë armë, pasi që për të njëjtën nuk posedonte leje të vlefshme. Sipas ligjit për armët në 

Kosovës, i pandehuri ka qenë i obliguar që për posedimin e mëtejme të kësaj arme të kërkoj 

vazhdimin dhe të pajiset me leje për posedimin dhe bartjen e armës në fjalë. I pandehuri nuk 

ishte i pajisur me leje, nuk kishte kërkuar vazhdimin apo ripërtëritje e lejes paraprake, nuk 

kishte bërë një gjë të tillë por në kundërshtim me ligjin e kishte poseduar armën të cilën edhe e 

kishte bartur me vete natën kritike, ku e kishte ndaluar policia më dt.29 janar 2016 dhe e kishte 

sekuestruar këtë armë në mungesë të lejes së vlefshme. 

 

Gjykata vlerëson se të gjitha dëshmitë e administruara në shqyrtim gjyqësor të cekura si më 

larte, gjejnë përputhshmëri njëra me tjetrën, tregojnë një gjendje të njëjtë faktike. Për Gjykatën 

provat e tilla janë të besueshme dhe vërtetojnë se i pandehuri ka mbajtur një armë pa leje nga 

viti 2011 e deri me 29 janar 2016, ashtu siç edhe ceket në aktakuzë. 

Gjykata konstaton se sipas ligjit për armët në Kosovë, arma të cilën e ka poseduar i pandehuri 

kategorizohet në kategorinë B, për të cilën nevojitet leje e vlefshme të cilën mund ta lëshoj 

vetëm Ministria e Punëve të Brendshme,  në përputhje me ligjin. 

 

Gjykata gjen se i pandehuri ka qenë i vetëdijshëm se i ka skaduar leja e armës, një gjë të tillë e 

ka pohuar edhe vet ai gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka qenë i vetëdijshëm se për atë armë kërkohej 

leje dhe se është e nevojshme vazhdimi i lejes, përkundër gjitha këtyre ai pa leje e ka mbajtur 

dhe poseduar të njëjtën armë edhe pas datës 24 prill 2011, e deri me 29 janar 2016.  
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Gjykata bazuar në provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësorë, pjesërisht edhe nga 

mbrojtja e të pandehurit, përtej çdo dyshimit ka vërtetuar se i pandehuri S.Gj, është i 

përgjegjshëm dhe përgjegjës (fajtor) për veprën penale për të cilën akuzohet, andaj të njëjtin e 

ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar sipas ligjit. 

 

- Konfiskimi: 

Gjykata në mbështetje të nenit 282 par.1 dhe 2 të KPP-ës dhe neneve 62 dhe 374 par.3 KPRK-

ës, ndaj të pandehurit ka shqiptuar edhe dënimin plotësues ashtu që ndaj të S.Gj, ka urdhëruar 

konfiskimin e detyrueshëm e të përhershëm të armës së gjuetisë të cekur si në dispozitivin e 

aktgjykimi.   

 

Gjykata rikujton se i pandehuri s’kishte leje e as autorizim për posedimin e armës. Në anën 

tjetër sendet e lartcekura bëjnë pjesë në sendet që konfiskohen në mënyrë automatike nga këto 

arsye gjykata ka vendosur t’ia konfiskoj përherë armën dhe të njëjtën ka urdhëruar që të 

shkatërrohet. Gjykata vlerëson se në këtë rast plotësohen kushtet ligjore për konfiskimin e 

përhershëm të armës sipas nenit 374 par.3 KPRK-ës, që rregullon konfiskimin e detyrueshëm, 

konfiskimi ishte propozuar në aktakuzë – dispozita e lartcekur e këtij Kodi, përcakton 

shprehimisht konfiskimin e detyrueshëm të armës.  

 

- Matja e llojit dhe lartësisë së dënimit:  

Gjykata lidhur me caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, për të pandehurin S.Gj, ka 

vlerësuar rrethanat për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 73 të KPRK-ës, e si rrethanë 

rënduese gjykata ka vlerësuar, dashjen direkte të pandehurit tek kjo vepër penale, shkallën e 

përgjegjësisë penale, përgjegjësinë dhe përgjegjshmërinë e plotë, kontributin esencial të tij në  

këtë vepër penale, faktin se kjo natyrë e veprave penale janë më të shpeshtuara në Kosovë dhe 

rrezikshmërinë që paraqesin këto vepra penale, mënyrën e kryerjes se veprës penale ku i 

pandehuri këtë armë e ka bartur me vete dhe ne vendet publike, si rrethanë tjetër rënduese është 

vlerësuara e kaluara e të pandehurit, që sipas memorandumit nga policia e Kosovës, rezulton se 

ndaj tij zhvillohen edhe proceduar tjera penale për dhjetë (10) raste tjera, dy raste për armë 

mbajtje pa leje, faktin se më parë ka qenë i dënuar dhe aktualisht gjendet në vuajtje të dënimit 

për një raste tjetër penale.  
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Ndërsa si rrethanë lehtësuese gjykata ka vlerësuar  faktin se i pandehuri ka treguar sjellje të 

mira dhe paraqitje serioze në gjykatë, në raport me gjykatën dhe palët, se i pandehuri është i 

moshës së vjetër, familjar.  Gjykata vlerëson se një dënim i tillë i shqiptuar ndaj të pandehurit 

S.Gj, në raport me shkallën e përgjegjësisë, rrezikshmërinë e veprës penale, moshën e të 

pandehurit dhe rrethanat e tjera që i kemi cekur më lartë, është adekuat dhe ne si gjykatë jemi 

plotësisht të bindur se do të arrihet qëllimi i dënimit në raport me të pandehurin por edhe në 

raport me personat e tjerë, që në të ardhmen të përmbahen nga sjelljet që cenojnë rendin dhe 

ligjin. 

- Lidhur me vendimin për shpenzimet e procedurës penale: 

Gjykata komfor nenit 450 të KPP-së, e ka obliguar të pandehurin që t’i paguaj shpenzimet e 

procedurës penale. 

- Lidhur me kërkesën pasurore juridike: 

Kërkesë pasurore juridike nuk kishte. 

Gjykata nga arsyet e cekura si më lartë ka vendosë si në dispozitiv të këtij aktgjykim. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.124/2020 dt.23.12.2020 

 

Procesmbajtësja:                                                             Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

Edita Kelmendi                            Avni Mehmeti  

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 

15 ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa, i drejtohet gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme për gjykatën. 


