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Numri i lëndës: 2019:145447 

Datë: 23.12.2020 

Numri i dokumentit:     01364724 

NË EMËR TË POPULLIT 

P.nr.130/2020 

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

e Gjykatës në veri-Mitrovicë), kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, procesmbajtësja Edita 

Kelmendi), në çështjen penale kundër të pandehurit F.S i akuzuar për veprat penale pika I/1; 

Përdorimi i armës ose mjetit të rrezikshëm nga nenin 375 par.1 të KPRK-së, pika I/2; Mbajtje 

në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga nenin 374 par.1 të KRPK-së 

dhe pika I/3; Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga nenin 374 

par.1 të KRPK-së, kundër të pandehurit I.S i akuzuar për veprën penale; Mbajtje në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së. Sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, PP.II.nr.1655/2018 dt.08.08.2018, ku gjatë 

shqyrtimit fillestar prokurori është tërhequr nga ndjekja penale për të akuzuarin F.S, për pikë 

I/3 të aktakuzës, dhe ka plotësuar përshkrimi faktin në pikën I/2 të akuzës. Pas mbajtjes dhe 

përfundimit të shqyrtimit fillestar në prezencën e palëve; Prokurorit të shtetit në Prokurorinë 

Themelore në Mitrovicë, Njazi Rexha, të pandehurve; F.S dhe I.S, dhe mbrojtësve të të 

pandehurit F.S, av.Shefqet Ibrahimi dhe av.Gani Veseli, seanca ka qenë mbyllur për publikun, 

seanca është regjistruar në procesverbal. Gjykata pas përfundimit të shqyrtimit fillestar më 18 

dhjetor 2020, të njëjtën ditë ka shpallur publikisht, ndërsa më dt.23 dhjetor 2020, e ka përpiluar 

me shkrim këtë:  

                                                          A K T GJ Y K I M 

Kundër të pandehurve: 

1. F.S, nga i ati T., e ëma Sh., e vajzërisë D., i lindur me dt...., në fsh....-Komuna e Skenderajt, me 

qëndrim të përkohshëm në Mbretërinë e Bashkuar,  në Rr “...”, i martuar, babai 5 fëmijëve, ka 

të kryer shkollën e mesme, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal të 

identifikimit:..., ndaj tij nuk zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale, më parë i padënuar, për 

këtë rast mbrohet në liri.  
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2. I.S, ati T., e ëma Sh., e vajzërisë D., i lindur me dt.... në fsh....-Komuna e Skenderajt, ku dhe 

banon Rr “...” nr...., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar, baba i tre fëmijëve, i 

punësuar në një kompani privat “ Sh.”, në Skenderaj e cila merre me bletari, pranon të ardhura 

personal në shumë prej 250 euro, i gjendjes së mesme ekonomike, me numër personal të 

identifikimit ..., ndaj tij nuk zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale, i parë i padënuar, për 

këtë rast mbrohet në liri.  

I/1 

I PANDEHURI  F.S:  

SHPALLËT FAJTOR 

SEPSE:  

Më dt.27.01.2017 rreth orës 12:00 në fsh.Tushilë-Komuna e Skenderajt, te lumi i fshatit ka 

përdor armën, në shkelje të ligjit të zbatueshëm në lidhje me armët ashtu që me datën dhe 

vendin e lartë cekur e ka vrarë një qen endacak me pushkën e gjuetisë e llojit “ATLAY” me 

numër serik 100814. 

 

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

të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.  

I/2 

SHPALLËT FAJTOR 

SEPSE: 

Nga koha e papërcaktuar e deri në datën 27 janar 2017 në fsh.Tushilë-Komuna e Skenderajt, ka 

mbajtur në pronësi kontroll dhe posedim armë në shkelje të ligjit të zbatueshëm në lidhje me 

armët, ashtu që me datën e lartë cekur pas kontrollit të ushtruar nga ana e policisë së Kosovës 

në shtëpinë e të pandehurit në katin e parë në dhomën e fjetjes është gjetur dhe sekuestruar një 

pushkë e gjuetisë “ATLAY”, me numër serik 100814, 3 fishek të llojit “Bora”, kalibrit 12 mm, 

dylbi snajperi “Tasko”, me numër 627A, dhe një pistoletë M57 “Cervena Zastava”, kalibrit 

7.62x25mm, me numër serik E-56260, e prodhimit Jugosllav, me një karikator të saj të zbrazët. 

Gjithashtu gjatë kontrollit në banesën e të pandehurit, të njëjtën ditën në Rr “...”, në Skenderaj, 

në dhomën e tij të fjetjes mbi një shtrat në një qese të plastikës ngjyrë të zezë, janë gjetur 7 kuti 

me fishek të pushkës së gjuetisë me gjithsej 86 copë fishek, të kalibrit 12 mm të llojit “Bora”, 

ku 76 prej tyre ishin të mbushur me 35 gram, kurse 10 copë prej tyre ishin te mbushur me 50 

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

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

 

Gjykata në mbështetje të nenit 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 22, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 

62, 73, dhe 375 par.1 të KPRK-ës, e lidhur me nenet 365 dhe 366 të KPP-së, të pandehurit, i; 

 

S  H  Q  I  P  T  O  N 

Për veprën penale si në pikën I/1; 

- DËNIM ME BURGIM TË KUSHTËZUAR në kohëzgjatje 6 muaj (gjashtë) muaj, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet, me kusht që i pandehuri brenda periudhës kohore prej 1 (një) viti, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen ndonjë vepër penale të natyrës së njëjtë apo të 

natyrës më të rëndë në të kundërt dënimi ekzekutohet.  

 

Për veprën penale si në pikën I/2; 

- DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000 € (njëmijë euro), të cilën dënim-gjobë obligohet ta 

paguaj jo më larg se 3 (tre) muaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në rast se i 

pandehuri nuk e paguan këtë gjobë, atëherë e njëjta do të zëvendësohet me dënim me burgim, 

siç përcaktohet me nenin 46 par.3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, duke i‟u 

përllogaritur një ditë burgim ekuivalent me 20€ (njëzet euro) dënim me gjobë. 

 

- DETYROHET i pandehuri F.S që të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 20 euro, si dhe 

shumën prej 50 euro në emër të Fondit për Kompensimi e Viktimave të Krimit, në tërësi shumë 

prej 70 € (shtatëdhjetë euro), të cilat obligohet t‟i paguaj brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

- 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 i shqipton dënimin plotësues, ashtu që 

nxjerrë këtë: 

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

- Pushkën e gjuetisë e llojit “ATLAY”, me numër serik 100814, tre fishek të kësaj arme të 

kalibrit 12 mm, një palë dylbi të snajperit “Tasco”, me numër 627A, pistoletën M-57 “Cervena 
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Zastava”, e kalibrit 7.62x25mm, me numër serik E-56260, një karikatorë të zbrazët të kësaj 

arme, 7 kuti me fishek  me gjithsej 86 copë fishek të kalibrit 12 mm të llojit “Bora”.  

 

- Pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, armët, municion  dhe sendet e cekura si  më lart duhet 

të shkatërrohen nga Policia e Kosovës, në bashkëpunimin me Prokurorinë Themelore në 

Mitrovicë.  

 

- Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte. 

I/3 

Duke u mbështetur në neni 363 paragrafi 1, nën par 1.1 të Kodit të Procedurës Penale të 

Kosovës, ndaj të pandehurit F.S; 

 

REFUZOHET AKUZA 

SEPSE: 

Në kohen e papërcaktuar e deri me dt.27.01.2017 mbante në pronësi, kontroll ose posedonte 

armë në shkelje të ligjit të zbatueshëm, ashtu që me datën e lartcekur pas kontrollit të banesës 

së tij në Rr “...” në Skenderaj, nga policia e Kosovës, janë gjetur 7 kuti me fishek të pushkës së 

gjuetisë me gjithsej 86 copë fishek, të kalibrit 12 mm të llojit “Bora”, ku 76 prej tyre ishin të 

mbushur me 35 gram, kurse 10 copë prej tyre ishin te mbushur me 50 gram. 

 

- Më këtë do të kryente veprën penale; Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 

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

 

- I pandehuri lirohet nga shpenzimet e procedurës penale.  

 

- Kërkesë pasurore-juridike nuk pati.  

II. 

I PANDEHURI I.S: 

SHPALLËT FAJTOR 

SEPSE: 

Nga data e papërcaktuar e deri me datën 27 janar 2017 rreth orës 15:20 minuta, në fsh.Tushilë-

Komuna e Skenderajt, mbante në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve në 

shkelje të ligjit të zbatueshëm në lidhje me armët, ashtu që gjatë kontrollit të ushtruar nga 

Policia e Kosovës, në shtëpinë e të pandehurit, në katin  e dytë ku i pandehuri e shfrytëzon për 
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dhomë të fjetjes, nën shtrat është gjetur një pushkë e gjuetisë e llojit “Qifsan”, me numër 

serik:149249 si dhe një pushkë përsëritëse (Italiane) me numër serik: V6495, për të cilat nuk 

posedonte leje të vlefshme.  

 

- Më këtë ka kryer veprën penale; Mbajtje në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të 

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

 

Gjykata duke u bazuar në nenet 1, 2, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 20, 21, 22, 41, 42, 46, 73, 74, si dhe 

nenit 374 par.1 të KPRK-së si dhe e lidhur me nenet 365 dhe 366 të KPP-së, të pandehurit, I.S 

i; 

S H  Q  I  P  T  O  N 

 

- DËNIM ME GJOBË në shumë prej 500 € (pesëqind euro), të cilën dënim-gjobë obligohet ta 

paguaj jo më larg se 3 (tre) muaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në rast se i 

pandehuri nuk e paguan këtë gjobë, atëherë e njëjta do të zëvendësohet me dënim me burgim, 

siç përcaktohet me nenin 46 par.3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, duke i‟u 

përllogaritur një ditë burgim ekuivalent me 20€ (njëzet euro) dënim me gjobë. 

 

- DETYROHET i pandehuri I.S që të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 20 euro, si dhe 

shumën prej 50 euro në emër të Fondit për Kompensimi e Viktimave të Krimit, në tërësi shumë 

prej 70 € (shtatëdhjetë euro), të cilat obligohet t‟i paguaj brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

- 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 i shqipton dënimin plotësues, ashtu që 

nxjerrë këtë: 

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

- Pushkën e gjuetisë e llojit “Qifsan” me numër serik 149249, si dhe një pushkë përsëritëse 

(Italiane) me numër serik: V6495, të sekuestruara nga i pandehuri I.S.   
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- Pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, armët e lartë cekura në këtë aktgjykimi, duhet të 

shkatërrohet nga Policia e Kosovës, në bashkëpunimin me Prokurorinë Themelore në 

Mitrovicë.  

 

- Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte. 

A r s y e t i m 

- Aktakuza: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka ngritur aktakuzën PP.II.nr.1655/2018 të dt.08.08.2020, 

pran Gjykatës Themelore në Mitrovicë, Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Penal-Dega 

Skenderaj, kundër të pandehurit F.S i akuzuar për veprat penale pika I/1; Përdorimi i armës ose 

mjetit të rrezikshëm nga nenin 375 par.1 të KPRK-së, pika I/2; Mbajtje në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga nenin 374 par.1 të KRPK-së, pika I/3; Mbajtje në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga nenin 374 par.1 të KRPK-së, ndaj 

të pandehurit I.S i akuzuar për veprën penale; Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë, PP.II.nr.1655/2018 dt.08.08.2018. 

 

Gjykata Themelore në Mitrovicë-Dega në Skenderaj, në këtë çështje penale në dt.19.12.2019, 

ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar.  

 

Gjykata Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal-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 më datën 05.06.2020, e ka deleguar pranë 

Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Departamenti për Krime të Rënda, për shqyrtim dhe 

vendosje, për shkak të kompetencës lëndore.  

 

- Rrjedha e procedurës penale: 

Më 18 dhjetor 2020, Gjykata për këtë lëndë penale në kuadër të kompetencës lëndore e 

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

prezencën e palëve Prokurorit të shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, Njazi Rexha, 

dhe të pandehurve F.S dhe I.S, si dhe mbrojtësve të të pandehurit F.S, av.Shefaqet Ibrahimi në 

cilësinë e mbrojtësit kryesor, dhe av.Gani Veseli. Seanca e shqyrtimit fillestar në këtë çështje 

penale është mbajtur e mbyllur, kjo sipas vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, me qëllim 
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të ruajtjes së shëndetit të palëve dhe të publikut, duke pasur parasysh gjendjen epidemiologjike 

me pandeminë COVID-19. Palët nuk kanë paraqitur vërejtje lidhur me vendimin për mbylljen e 

shqyrtimit fillestar.   

 

Gjykata ka vendosur që të shqyrtojë nga fillimi i procedurës penale, pra, nga faza e shqyrtimit 

fillestar, pasi që ka vlerësuar se veprimet procedurale, përkatësisht, mbajtja e shqyrtimit 

fillestar nga Gjykata Themelore në Mitrovicë-Dega në Skenderaj, nuk mund të prodhojë asnjë 

efekt juridike, sepse veprimet e tilla procedurale janë marrë dhe zhvilluar nga një gjykatë në 

mungesë të kompetencës lëndore. Andaj me qëllim që të mbrohen të drejtat e të pandehurve në 

procedurë dhe çështja të gjykohet nga gjykata kompetente-departamenti përkatës kompetent, u 

vendos që çështja të shqyrtohet nga fillimi duke i „u dhënë mundësi të pandehurve të 

shfrytëzojnë të gjitha të drejtat e tyre në procedurën penale nëpër të gjitha fazat procedurale, 

ashtu siç parashihen me Kodin e Procedurës Penal të Kosovës.  

 

Prokurori i shtetit në PTH-Mitrovicë, në seancën e shqyrtimit fillestar, ka hequr dorë nga 

ndjekja penale dhe akuza për të pandehurin F.S, për pikën I/3 për veprën penale të aktakuzës 

me arsyetimin se veprimet e përshkruara në këtë pikë inkorporohen në pikën I/2 të aktakuzës. 

Gjithashtu ka plotësuar edhe përshkrimi faktin të akuzës në pikën I/2 siç është evidentua në 

procesverbalin e shqyrtimit fillestar të dt.18.12.2020.  

 

Të pandehurit F.S dhe I.S, në shqyrtimin fillestar të mbajtur 18 dhjetor  2020, pas njoftimit nga 

Gjykata lidhur me të drejtat e tyre në këtë fazë të procedurë penale, dhe pasi që u konfirmua se 

të njëjtit i kuptojnë këto të drejta, kanë pranuar në tërësi fajësinë për veprat penale për të cilat 

akuzohen sipas aktakuzës së prokurorisë  me ndryshimet dhe plotësimet siç u cekën më lart. 

 

Gjykata ka marrë mendimin e palëve në lidhje me deklarimin mbi pranimin e fajësisë nga ana e 

të pandehurve dhe atë nga prokurori i rastit Njazi Rexha, dhe nga mbrojtësi kryesor i të 

pandehurit F.S, av.Shefqet Ibrahimi. Të cilët i kanë propozuar Gjykatës që ta aprovojë 

pranimin e fajësisë të deklaruar nga të pandehurit, duke vlerësuar se janë plotësuar kushtet 

ligjore për një gjë të tillë.  
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- Gjetjet e Gjykatës: 

Gjykata ka shqyrtuar pranimin e fajësisë të cilin e kanë deklaruar të pandehurit F.S dhe I.S, e 

në mbështetje të nenit 248 par.4 të KPP-së, vlerëson se janë përmbushur kushtet ligjore për 

pranimin e fajësisë për të pandehurit. Gjykata gjen se pranimi i fajësisë nga ana e të 

pandehurve mbështetet në tërësi në provat që përmban kjo akuzë, siç janë: shkresat e lëndës 

sipas rastit të iniciuar nga policia me numër 2017-BF-0029, vërtetimi mbi sekuestrimin e 

armëve, raporti mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes, procesverbali mbi kontrollimin e shtëpisë 

dhe objekteve tjera përcjellëse, dokumentacioni nga shkresat e lëndës, si dhe ekspertiza e 

armëve nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë në Prishtinë. Të gjitha këto prova janë bindëse 

për gjykatën të cilat formojnë në tërësi elementet inkriminuese të veprave penale e që në bazë 

të tyre dhe pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurve, përtej çdo dyshimi vërtetohet se të 

njëjti kanë kryer veprat penale për të cilat akuzohen sipas aktakuzës. 

 

Gjykata  gjen se pranimi i fajësisë nga të pandehurit është bërë në mënyrë vullnetare, se të 

njëjtit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë.  

 

Gjykata i‟u kishte tërhequr vërejtjen të pandehurve se pas pranimit të fajësisë nuk munden të 

shfrytëzojnë të drejtën në ankesë, për shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, të 

njëjtit janë njoftuar se nëse e pranojnë fajësinë humbin mundësin e kundërshtimit të provave në 

aktakuzë dhe mundësin për paraqitjen e provave tjera, si dhe për faktin se pranimi i fajësisë 

sipas ligjit është rrethanë lehtësuese që me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit 

gjykata mund të shqiptoj një dënim më të butë.   

 

Gjykata ka vërtetuar se aktakuza në këtë rast nuk përmban asnjë shkelje ligjore e as gabim 

faktik dhe nuk ka bazë për hedhjen e akuzës.  

 

Gjykata bazuar në pranimin e fajësisë nga të pandehurit dhe në bazë të provave të cekura si më 

lartë, përtej çdo dyshimit ka vërtetuar se të pandehurit F.S dhe I.S, janë të përgjegjshëm dhe 

përgjegjës (fajtor) për veprat penale për të cilat edhe akuzohen për këtë edhe shpallën fajtor 

nga kjo gjykatë.  
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- Konfiskimi: 

Gjykata në mbështetje të nenit 59 dhe nenit 374 par.3 KPRK-ës, e lidhur me nenin 282 par.1 

dhe 2 të KPP-ës, ndaj të pandehurve F.S dhe I.S, ka shqiptuar edhe dënimin plotësues ashtu që 

ka urdhëruar konfiskimin e armëve të cekura në këtë aktgjykim.  

 

Gjykata rikujton se të pandehurit nuk kishin lejet e dhe as autorizim për mbajtjen dhe 

posedimin e armëve dhe municionit si më lart, i cili ishte sekuestruar në shtëpitë përkatësisht 

banesat e tyre nga policia e Kosovës më dt.27.01.2017. Në anën tjetër sendet e lartcekura bëjnë 

pjesë në sendet që konfiskohen në mënyra automatike nga këto arsye gjykata ka vendosur ta 

konfiskoj përherë dhe të njëjtën është 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 në këto 

raste.  

 

Gjykata në raport me pikën I/3, të aktgjykimit ka vendosur të refuzoj akuzën për veprën penale 

Mbajtje në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës, duke u bazuar në neni 363 paragrafi 1, nën par 1.1 të Kodit të 

Procedurës Penale të Kosovës, ndaj të pandehurit F.S, pasi që nga fillimi i seancës prokurori i 

rastit është tërhequr nga ndjekja dhe akuza penale ndaj këtij të pandehuri për këtë vepër penale, 

përkatësisht për pikën 1/3 të akuzës. Gjykata rikujton sipas Kodit të Procedurës Penale, në 

mungesë të akuzës mungon edhe objekti i shqyrtimit gjyqësor i çështjes sepse një çështje mund 

të fillohet dhe shqyrtohet në gjykatë vetëm sipas një aktit akuzues të prokurorisë ndaj një të 

pandehurit. Mbi këto arsye gjykata për këtë pikë të akuzës, ndaj të pandehurit ka vendosë të 

refuzoj akuzën.  

- Matja e llojit dhe lartësisë së dënimit:  

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

rrethanat për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 69 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 i pandehuri ka përdorur një armën e gjuetisë (ka vrarë një qenë 

endacak), se ka shtënë në vend publik, pastaj, fakti se i pandehuri ka mbajtur për një kohë të 

gjatë në posedim, pa leje përkatëse dy armë, një palë dylbi (snajperi) dhe një sasi të madhe të 
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municionit çfarë tregon se ka shprehur shkallën e lartë të dashjes, të gjitha këto rrethana e bëjnë 

ketë vepër penale me rrezikshmëri të lartë shoqërore.    

 

Ndërsa si rrethanë lehtësuese ka marrë për bazë faktin se i njëjti ka treguar sjellje të mira dhe 

paraqitje serioze në gjykatë në raport me gjykatën dhe palët,  është mbajtës i familjes, i 

punësuar, i pa dënuar, familjar baba i 5 fëmijëve. Ndërsa si rrethanë posaçërisht lehtësuese për 

të pandehurin është vlerësuar pranimi i fajësisë në tërësi për veprën penale që akuzohet që nga 

fillimi i procedurës penale, gjë që kjo është rrethanë që gjykata, me rastin e shqiptimit të 

dënimit ka marrë për bazë për zbutjen e jashtëzakonshëm të dënimit nën kufirin e paraparë 

ligjor në raport me veprën penal të kryer kjo duke u mbështetur në dispozitat e nenit 70, 71 

paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 dhe 1.3 e lidhur me nenin 72 paragrafi 1 nën paragrafi 1.6 të 

KPRK-ës. 

 

Gjykata vlerëson se një dënim i tillë i shqiptuar ndaj të pandehurit F.S, 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. Gjykata ka vendosur ta 

kushtëzoj dënimin me burgim ndaj të pandehurit pasi i njëjti tani jetoj dhe punon jashtë 

Kosovës  në Mbretërinë e Bashkuar, ku me të ardhurat /pagën që realizon mban veten dhe 

familjen e tij.  

 

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

rrethanat për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 69 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 

faktin e rrezikshmërisë që paraqet kjo natyrë e veprave penale sidomos duke pasur parasysh se 

i njëjti për një kohë të gjatë ka mbajtur dy armë të gjuetisë pa leje përkatëse.  

 

Ndërsa si rrethanë lehtësuese ka marrë për bazë faktin se i njëjti ka treguar sjellje të mira dhe 

paraqitje serioze në gjykatë në raport me gjykatën dhe palët, faktin se i pandehuri I.S, është 

familjar, i martuar, baba i tre fëmijëve të mitur, ka pranuar fajësinë në tërësi nga fillimi i 
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procedurës penale, i punësuar me të ardhurat që merr e mban dhe kujdeset për familjen e tij, i 

padënuar më parë.  Ndërsa, si rrethanë tjetër lehtësuese për të pandehurin është vlerësuar 

pranimi i fajësisë për veprën penale për të cilën akuzohet, i dhënë në seancën e shqyrtimit 

fillestar. 

 

Sa i përket dënimit me gjobë në këtë rast për të pandehurin gjykata përveç rrethanave të 

cekura, ka vlerësuar dhe ka marr parasysh edhe kushtet dhe mundësitë materiale për pagimin e 

gjobës, duke vlerësuar se dënimi me gjobë i shqiptuar për të pandehurin është i përballueshëm 

për kushtet ekonomike të tij.  

 

Si përfundim Gjykata vlerëson se një dënim i tillë i shqiptuar ndaj të pandehurve në raport me 

shkallën e përgjegjësisë, rrezikshmërinë e veprës penale dhe rrethanat tjera që kemi cekur është 

adekuat dhe ne si gjykatë jemi plotësisht të bindur se do të arrihet qëllimi i dënimit në raport 

me të pandehurit por edhe në raport me personat tjerë, që të përmbahen nga sjelljet që cenojnë 

rendin dhe ligjin. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, gjykata vendimin e mori në bazë të nenit 450 të KPP-ës.  

 

Nga ajo që u tha me lartë u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit.  

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.130/2020 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. 


