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Numri i lëndës: 2019:158970 

Datë: 18.11.2020 

Numri i dokumentit:     01280306 

 

  NË EMËR TË POPULLIT 

P.nr.3/2011 

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

e Gjykatës në Mitrovicë – Veri), Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, me anëtarët e trupit 

gjykues – gjyqtarët; Rrahman Beqiri dhe Florije Syla, me procesmbajtësen Edita Kelmendi, 

dhe bashkëpunëtorin profesional Diar Jusufi, në çështjen penale ndaj të pandehurit I.B, i 

akuzuar për veprat penale; Vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 pika 9 e lidhur me nenin 20 

të Kodit Penal të Kosovës (më tej KPK), si dhe për veprën penale Mbajtja në pronësi, në 

kontrollë, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 al.2 të KPK-ës, 

në bashkim real me pikën I, sipas aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut në Mitrovicë të 

cilën e ka përfaqësuar Prokuroria Themelore në Mitrovicë, PP.nr.268/2007 të dt.12.09.2007. 

Pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor në prezencën e palëve; Prokurorit të shtetit 

në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, Naim Beka, të pandehurit I.B, mbrojtësi të tij av.Abit 

Asllani, në mungesë të palës së dëmtuar dhe përfaqësuesit të tij me autorizim. Trupi gjykues, 

pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor e ka ri-kualifikuar veprën penale në pikën I të 

aktakuzës, nga vepra penale: Vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 pika 9 e lidhur me nenin 

20, në veprën penale; Mbajtja në pronësi, në kontrollë, në posedim ose në shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPK-ës. Kjo seancë /çështje mbahet në rigjykim 

sipas aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap.nr.389/2009, dt.09.12.2010.Pas 

përfundimit të shqyrtimit gjyqësor më 25.09.2020, Gjykata ka shpallur publikisht aktgjykimin, 

ndërsa me dt.18.11.2020, ka përpiluar me shkrim këtë:  

A K T GJ Y K I M 

Kundër të pandehurit: 

I.B, nga i ati A., e ëma M., i lindur me ... në Fsh.... - Vushtrri, me vendbanim në Fsh.... – 

Vushtrri, baba i 6 (gjashtë) fëmijëve, me profesion bujk, punon kohë pas kohë punë fizike, me 
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numër personal të identifikimit; ..., me numër të letërnjoftimit të ..., Shqiptar, Shtetas i 

Republikës së Kosovës, i njëjti: 

I. 

SHPALLET FAJTOR 

SEPSE:  

Më datën 27.08.2007 rreth orës 21:00 minuta, në Vushtrri, në udhëkryqin e rrugëve “Ismajl 

Qemajli – Bahri Kuqi” dhe magjistrales Mitrovicë – Vushtrri, revolen e markës “TT” M-57, 

me numër serik 7531-B të kalibrit 7.62 mm, të cilën e ka poseduar pa leje dhe pa autorizim nga 

organi kompetent, të njëjtën armë e ka përdorur në mënyrë kërcënuese dhe frikësuese ndaj të 

dëmtuarit J.F, në atë mënyrë që posa e ka parë të dëmtuarin në vendin kritik, për shkak të një 

konflikti që kishin pasur më herët me të dëmtuarin, revolen e cekur më lartë e ka nxjerrë nga 

brezi dhe me të njëjtën ka shtënë (gjuajt) katër herë në ajër, me ç „rast shkakton frikë te i 

dëmtuari, i cili me vrap largohet nga vendi i ngjarjes në drejtim të shtëpisë së tij.    

 

- Me këtë ka kryer veprën penale: Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim 

të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 sipas Kodit Penal të Kosovës. 

 

Gjykata në mbështetje të nenit 1, 3, 5, 6, 11, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 54, 60, 64 e lidhur 

me nenin 328 par.1 të KPK-së, e lidhur me nenin 365, 366 të KPP-së, të pandehurit I.B, i; 

S H Q I P T O N 

I. DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 150 (njëqindepesëdhjetë) ditë, i cili dënim do të 

ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim të shqiptuar të 

pandehurit i llogaritet edhe koha e kaluar nën masën e paraburgimit për këtë rast nga 

dt.10.09.2007 e deri me dt.14.01.2008. 

 

II. DETYROHET i pandehuri I.B, që të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 50€ 

(pesëdhjetë euro), shumën prej 50€ (pesëdhjetë euro) në emër të Fondit për kompensimin e 

viktimave të krimit, si dhe shumën prej 249.95€, për shpenzime të ekspertizës psikiatrike, në 

tërësi obligohet t‟i paguaj shpenzimet në shumë prej 349.95€ euro, të gjitha këto obligohet t‟i 

paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimit. 
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DËNIM PLOTËSUES- Marrjen e sendeve:  

Gjykata, në mbështetje të nenit 282 par.1 e 2 të KPP-së, si dhe neneve 54, 60 dhe 328 par.5 të 

KPP-së, nxjerrë këtë: 

III. URDHËR - URDHËROHET konfiskimi i përhershëm i sendeve si në vijim: 

IV. Armën - Revolen e markës “TT” M-57, me numër serik 7531-B të kalibrit 7.62 mm.  

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

Kosovës, në bashkëpunimin me Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, pasi të vërtetohet se 

kjo armë nuk është përdorur në ndonjë krim tjetër.  

VI. Pala e dëmtuar për realizmin e kërkesë pasurore-juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

civil.  

II. 

Gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit 363 par.1 nënpar.1.3 të KPP-së: 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

SEPSE:  

Gjerë më datën 10.09.2007, pa leje dhe pa autorizim për posedimin e armëve, i pandehuri ka 

poseduar dhe mbajtur në pronësi një revole “TT” M-57, me numër serik 7531-B të cal. 7.62 

mm. 

 

- Me këtë kishte për të kryer veprën penale: Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 paragrafi 2 sipas Kodit Penal të Kosovës. 

 

- I akuzuari lirohet në tërësi nga shpenzimet e procedurës penale për këtë pikë. 

 

- Kërkesë pasuroro-juridike nuk pati.  

 

A r s y e t i m 

- Aktakuza; 

Më 12 shtator 2007, Prokuroria Publike e Qarkut në Mitrovicë, e tani Prokuroria Themelore në 

Mitrovicë, ka ngritur aktakuzën PP.nr.268/2007, kundër të akuzuarit I.B, për shkak të veprave 

penale Vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 pika 9 e lidhur me nenin 20 të KPK-ës, dhe 

Mbajtja në pronësi, në kontrollë, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga 

neni 328 paragrafi 2 të KPK-ës. 
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- Historiku;  

Kjo çështje penale ka qenë e gjykuar nga ish - Gjykata e Qarkut në Mitrovicë, sipas 

aktgjykimit P.nr.220/2007, dt.14.01.2008. Ndërsa sipas aktvendimit të Gjykatës Supreme të 

Kosovës, Ap.nr. 389/2009, dt.09.12.2010, aktgjykimi i lartcekur i gjykatës së shkallës së parë 

është anuluar dhe çështja është kthyer në rigjykim.  

 

- Kompetenca; 

Sipas nenit 1, paragrafi 1, të Ligjit për Gjykatat, Gjykatat Themelore janë kompetente për t‟i 

gjykuar në shkallë të parë të gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe. Sipas nenit  

9, paragrafi 2, nën-paragrafi 2.7 i këtij Ligji thekson se Gjykata Themelore e Mitrovicës me 

seli në Mitrovicë themelohet për territorin e Komunës së Mitrovicës Jug dhe Mitrovicës Veri, 

Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.  

 

Bazuar në aktakuzën e ngritur, veprat e pretenduara penale kanë ndodhur në Vushtrri dhe 

rrjedhimisht, bien brenda juridiksionit territorial të Gjykatës Themelore të Mitrovicës, sipas 

nenit 29, paragrafi 1 të KPP-së. Sipas nenit 22 par.1  pika 1.67 të KPP-ës, vepra penale për të 

cilën është akuzuar i pandehuri, bie në kompetencë të Departamentit për Krime të Rënda, andaj 

e gjithë rrjedha e shqyrtimit gjyqësor është zhvilluar pran këtij departamenti. 

 

- Seanca mbi konfirmimin e aktakuzës; 

Më 23 nëntor 2007, gjykata ka mbajtur seancën mbi konfirmimin e aktakuzës, në të cilën 

seancë i pandehuri e ka mohuar fajësinë për veprën penale si në pikën I të aktakuzës, ndërsa e 

ka pranuar fajësinë për veprën penale pika II e akuzës. 

 

- Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor; 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale kanë qenë të mbyllura, kjo sipas dispozitës 

së nenit 294 par.1 nënpar.1.4 dhe 1.6 të KPP-ës, kjo me qëllim të ruajtjes së jetës personale të 

akuzuarit dhe palës së dëmtuar, pasi që është vlerësuar se në këtë seancë mund të bëhen 

publike disa informata të cilat po që se janë të hapura për publikun, mund të dëmtojnë jetën 

private dhe personale të akuzuarit dhe po ashtu të palës së dëmtuar.  
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- Gjuha në shqyrtimin gjyqësor; 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor janë mbajtur në gjuhën shqipe. 

 

- Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor; 

Seanca apo 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 së palëve apo 

pjesëmarrësit tjerë në procedurë.  

 

- Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor; 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka prezantuar Prokurori i Shtetit në Prokurorinë Themelore 

në Mitrovicë Naim Beka, i pandehuri I.B dhe mbrojtësi i tij, Av. Abit Asllani.  

 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor kanë munguar i dëmtuari J.F dhe përfaqësuesja me autorizim 

i palës së dëmtuar, av.Fatmire Braha. Gjykata i ka dërguar thirrje për shqyrtimin gjyqësor palës 

se dëmtuar, dhe sipas fletë kthesë dëshmohet se thirrjen e ka pranuar nëna e tij, F.F.   

 

Më 15 shtator 2020, avokatja Fatmire Braha, përmes një parashtrese e ka njoftuar gjykatën se 

është autorizuar si përfaqësuese e palës së dëmtuar J.F, si dhe e ka dorëzuar autorizimin me 

shkrim në gjykatë.  Përmes kësaj parashtrese si përfaqësuese e palës së dëmtuar ka kërkuar që 

të shtyhet seanca e shqyrtimit gjyqësor e caktuar për dt.24.09.2020, me arsyetimin se pala e 

dëmtuar gjendet në Gjermani, dhe nuk ka mundësi të prezantoj në ketë seancë për shkak të 

situatës së krijuar për shkak të Pandemisë Covid 19, se i njëjti është i punësuar dhe nuk ka 

arritur që të marr pushim për këtë kohë. Gjithashtu ka kërkuar që seanca e shqyrtimit gjyqësor 

të caktohet në muajin shkurt të vitit 2021. 

 



 Numri i lëndës: 2019:158970 

 Datë: 18.11.2020 

 Numri i dokumentit: 01280306 

 

6 (21)  

   
2
0
1
9
:1
5
8
9
7
1

 

Gjykata ka vendosur ta mbajë shqyrtimin gjyqësor në rigjykim në mungesë te të dëmtuarit dhe 

përfaqësuesit të tij me autorizim, nga këto arsye si një vijim; 

- I dëmtuari është ftuar në mënyrë të rregullt për të marr pjesë në shqyrtimin gjyqësor të 

caktuar për datën:24.09.2020.  

- Të dëmtuarit thirrja i është dërguar personalisht në adresën që ka dhënë vetë ai, 

përkatësisht, në  Rr”Bahri Kuqi” Vushtrri. 

- Siç rezulton nga dëshmitë i dëmtuari ka ndërruar adresën e banimit dhe nuk e ka 

njoftuar gjykatën për ndërrimin e adresës. Ftesën/thirrjen për shqyrtim gjyqësor e ka 

pranuar nëna e tij, F.F, më 24.08.2020.    

- Sipas parashtresës së përfaqësueses me autorizim av.Fatmire Braha, të dorëzuar në 

gjykatë vërtetohet se i dëmtuari ka qenë i njoftuar me kohë, lidhur me vendin, kohën e 

mbajtjes së këtij shqyrtimi gjyqësor. Përveç kësaj, i dëmtuari ka angazhuar si 

përfaqësuese me autorizim, avokaten Fatmire Braha.  

- Të gjitha këto fakte në mënyrë të çartë tregojnë se i dëmtuari edhe përfaqësuesja e tij 

me autorizim kanë qenë me kohë të njoftuar për seancën e shqyrtimit gjyqësor, si dhe 

për vendin, kohën dhe gjitha detajet tjera me rëndësi për këtë proces. 

- Bazuar në parashtresën e përfaqësueses me autorizim, rrjedhë se i dëmtuari ka kërkuar 

që të shtyhet seanca e dt.24.09.2020, për në muajin shkurt 2021, me arsyetimin se jeton 

në Gjermani, punon dhe për shkak të situatës se krijuar nga pandemia Covid 19. 

- Arsyet që i ka dhënë i dëmtuari në kërkesën për të shtyrë seancën nuk janë bindëse për 

gjykatën sepse rrethanat e tilla nuk janë rrethana të pakapërcyeshme që do të bënin të 

pamundur prezencën e të dëmtuarit në seancë.  

- I dëmtuari ka qenë i njoftuar për seancën e shqyrtimit gjyqësor, së paku një muaj më 

herët, nëse llogarisim nga koha dorëzimit të ftesës, pra, ka pas kohë të mjaftueshme të 

planifikoj udhëtimin si dhe kthimin e tij në vendin ku banon dhe punon tani.  

- Për më tepër, në muajin shtator të këtij viti, nuk ka pas asnjë kufizim të lirisë së lëvizjes 

në transportin rrugor apo ajrorë në mes të Republikës së Kosovës dhe vendet tjera të 

Bashkimit Evropian, për shkak të pandemisë Covid-19.  

- I dëmtuari s‟ka dëshmuar dhe nuk ka paraqitur asnjë dëshmi të vetme se ka qenë i 

infektuar me virusin Covid 19, apo se kjo është arsye pse ka kërkuar shtyrjen e seancës. 

Këtë rrethanë as që i ka theksuar në parashtresën e dorëzuar përmes përfaqësueses së 

tij. 
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- Pastaj, çështja e pushimit apo pamundësia që të marr pushim nga puna siç është 

arsyetuar i dëmtuari, konsiderojmë se nuk është një rrethanë që ka ndikim në faktet 

procedurale. Sepse kjo çështje i përket ekskluzivisht të dëmtuarit dhe mënyrës se si ai 

ndërton apo i rregullon raportet e tij në vendin e punës me punëdhënësin e tij. Krejt kjo 

nuk mund të themi se është ndonjë pengesë e pakapërcyeshme që e arsyeton mungesën 

e të dëmtuarit në seancë gjyqësore.  

- Siç u theksua edhe me lartë i dëmtuari ka angazhuar një përfaqësues me autorizim, 

përkatësisht, ka angazhuar avokaten Fatmire Braha, e cila ka qenë e njoftuar lidhur me 

seancën, për kohën dhe vendin e mbajtjes së saj dhe përkundër kësaj ajo ka munguar në 

seancë si dhe nuk ka paraqitur asnjë arsye të vetme lidhur me mungesën e saj.   

- Për më tepër, pala e dëmtuar gjatë shqyrtimit të kaluar gjyqësor që është mbajtur në ish-

Gjykatën e Qarkut në Mitrovicë, më dt.10.01.2008, nuk ka parashtruar kërkesë 

pasuroro-juridike në këtë mënyrë sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Penale, ai ka 

humbur edhe cilësinë e palës në procedurën penale.  

- Krejt në fund, rikujtojmë se kjo çështje është mbajtur në rigjykim dhe se i dëmtuari 

është deklaruar para gjykatës në shqyrtimin e kaluar gjyqësor të dt.10.01.2008, në 

raport me kërkesën pasurore-juridike dhe ndjekjen penale.    

 

Andaj duke u bazuar në arsyet që kemi dhënë si me lartë konsiderojmë se nuk ka asnjë pengësë 

ligjore që shqyrtimi gjyqësor të mbahet pa prezencën e të dëmtuarit dhe përfaqësuesit të tij me 

autorizim. Vlerësojmë se kjo gjykata i ka përmbushur detyrimin e saj në raport me palën e 

dëmtuar, pra, detyrimin që të njoftoj dhe ftojë të dëmtuarin dhe përfaqësuesin e saj në 

shqyrtimin gjyqësor, pastaj, çështja se a prezanton i dëmtuari dhe përfaqësuesi i saj në seancë 

apo jo, mbeten nën vullnetin e lirë të tyre.  

 

- Administrimi i provave personale;  

Në cilësi të provës janë administruar, provat e propozuar nga prokuroria e shtetit në PTH në 

Mitrovicë sipas aktakuzës. Në mungese të dëmtuarit dhe në mungesë të adresës së tij të banimit 

pasi s‟dihet adresa e tij e saktë, nisura nga fakti se lënda gjendet në rigjykim, gjatë rigjykimit e 

duke u bazuar në nenin 338 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 të Kodit të Procedurës Penal, kjo 

gjykata i ka lexuar deklaratat e dëshmitarit; 

- Deklaratën e dëshmitarit J.F, të cilën e ka dhënë në shqyrtimin kryesor në Gjykatën e 

Qarkut në Mitrovicë më datën 10.01.2008, dhe 
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- Deklaratën e dëshmitarit J.F, të cilën e ka dhënë në procesverbalin mbi intervistimin e të 

dëmtuarit si dëshmitar në Policinë e Kosovës, me datën 27.08.2007. 

- Ekspertiza e psikiatrike. 

 

- Administrimi i provave materiale; 

Më 23 tetor 2019, në cilësi të provave materiale në shqyrtimin gjyqësor, janë administruar; 

o Foto dokumentacioni që gjendet në shkresat e lëndës të siguruara nga Policia e Kosovës – 

Njësia e Forenzikës me dt.27.08.2007. 

o Raporti mbi këqyrjen e vendin e ngjarjes i dt. 27.08.2007, dhe 

o Procesverbali mbi bastisjen e banesës dhe personave në regjistrin e vendit të ngjarjes së 

bashku me skicën dhe foto dokumentacionin e vendit të ngjarjes. 

 

- Marrja në pyetje e të pandehurit; 

Më 24 shtator 2020, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, i pandehuri I.B, ka zgjedhur që të 

deklarohet dhe që mbrojtjen e tij ta paraqes lidhur me rastin që akuzohet. I pandehuri në 

mbrojtjen e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka pohuar faktin se të dëmtuarin e njihte qysh para 

këtij rasti sepse ai është dhëndër i familjes së tij, dhëndër i axhës se tij. Po ashtu, pranon se me 

dëmtuarin kanë pas një konflikt /mosmarrëveshje para këtij rasti i cili edhe e ka plagosur me 

armë, por që janë pajtuar me të dëmtuarin sipas rregullave zakonore. I pandehuri në mbrojtjen 

e tij e pohon faktin se natën kritike rastësisht e ka takuar të dëmtuarin në Vushtrri, në atë 

moment kur e ka parë atë dhe nga frika e ka nxjerr revolen dhe me të ka shtëna katër herë. I 

pandehuri mohon se kishte qëllim që të vrasë apo lëndoj të dëmtuarin, sipas tij, qëllim ka qenë 

vetëm ta frikësoj atë. 

- Fjala përfundimtare e palëve; 

Palët fjalën përfundimtare e kanë paraqitur në shqyrtimin gjyqësor më 24 shtator 2020. 

Prokurori i Shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se mbetet pranë fjalës përfundimtare të dhënë më parë nga kolegu i tij, gjatë gjykimit 

në shkallë të parë dhe i propozon Gjykatës që të pandehurin ta shpall fajtor, duke pasur 

parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit.  

Mbrojtësi i të pandehurit I.B, av.Abit Asllani, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se, me 

aktakuzën e prokurorisë nuk është vërtetuar asgjë sa i përket veprës penale; Vrasje e rëndë në 

tentativë nga neni 147 pika 9 e lidhur me nenin 20 të KPK-së, pasi, figura e kësaj vepre gjatë 

këtij shqyrtimi po as në shqyrtimin e mëparshëm nuk është vërtetuar se është plotësuar, dhe 
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nuk janë plotësuar elementet kyqe të veprës penale, siç është dashja si element subjektiv për ta 

kryer veprën e lartcekur penale. Sipas mbrojtësit, nuk janë vërtetuar rrethanat konkrete e as 

gjendja faktike, ashtu siç përshkruhet në aktakuzë. Sipas tij, organet e ndjekjes nuk kanë ofruar 

asnjë provë dhe asnjë dëshmi me të cilat do të vërtetohet fakti se i pandehuri ka dashtë dhe ka 

pasur qëllim ta privoj nga jeta të dëmtuarin, pasi që nuk është vërtetuar fakti se ai me rastin e 

përdorimit të armës a ka pasur për qëllim ta privoj nga jeta të dëmtuarin apo të shtijë në ajër me 

qëllim të frikësimit të tij. Propozon që pikën I të aktakuzës, Trupi gjykues ta refuzoj për shkak 

se nuk është vërtetuar me prova konkrete se kjo vepër penale e ka plotësuar figurën e veprës 

penale, ndërsa veprës penale për pikën II të aktakuzës, ka kërkuar nga trupi gjykues që të 

pandehurin mundësisht ta dënoj me një dënim me të butë.  

 

I pandehuri I.B, në fjalën përfundimtare ka deklaruar; Se pajtohet me fjalën përfundimtare që 

ka paraqitur avokati i tij, por nuk ka parashtruar fjalën e tij përfundimtare. 

 

- Shpallja publike e aktgjykimit; 

Më 24 shtator 2020, gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin në mungesë të palëve, 

përkundër se palët janë njoftuar në mënyrë të rregullt për kohën dhe vendin e shpalljes publike 

të aktgjykimit. 

 

Më 22 tetor 2020, duke u bazuar në nenin 369 paragrafi 1 të Kodit të Procedurës Penale, 

Kryetari i trupit gjykues ka dorëzuar kërkesë me shkrim për zgjatjen e afatit për përpilimin me 

shkrim të aktgjykimit. Në kërkesë janë dhënë arsyet lidhur me pengesat që kanë quar në 

pamundësinë për të përpiluar me shkrim të aktgjykimit brenda afatit të rregullt ligjor.  

 

Më 23 tetor 2020, Kryetari i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, ka nxjerr vendim me të cilin e 

ka lejuar zgjatjen për një afat shtesë kohor prej 60 ditë për përpilimin e aktgjykimit me shkrim.  

 

Gjykata duke vlerësuar gjitha provat një nga një dhe gjitha së bashku, në përputhje me nenin 

361 të  KPRK-së, në rigjykim ajo ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

- Faktet jo kontestuese; 

Nuk ishte kontestuese fakti se i pandehuri I.B, njihej qysh para këtij rasti me të dëmtuarin 

J.F. I dëmtuari është dhëndër i familjes B., përkatësisht bashkëshortja e të dëmtuarit është vajza 

e axhës së të pandehurit.  
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Nuk ishte kontestuese fakti se i pandehuri me të dëmtuarin J.F para këtij rasti kishin një 

konflikt apo mosmarrëveshje, dhe si rezultat tani i dëmtuari J.F me armë të zjarrit e kishte 

plagosur të dëmtuarin tani të pandehurin I.B. Mirëpo raportet në mes palëve ishin rregulluar me 

mirëkuptim dhe ata ishin pajtuar sipas rregullave dhe traditës zakonore.   

 

Nuk ishte kontestuese fakti se i pandehuri ditën kritike më 27.07.2007, rreth orës 21:00, 

të mbrëmjes në udhëkryqin që ndan rrugët “Ismajl Qemajli – Bahri Kuqi” në rrugën magjistrale 

Mitrovicë – Vushtrri, ishte takuar me të dëmtuarin në një distancë jo të afërt.  

 

Nuk ishte kontestuese fakti se i pandehuri I.B në kohën dhe vendin e cekur si me lartë, 

në momentin kur e ka pa të dëmtuar, ai me armën e tij -revolen  e markës “TT” M-57, me 

numër serik 7531-B të kalibrit 7.62 mm, ka (gjuajt) shtënë në ajër katër herë me të.  

 

Faktet e lartcekura nuk kanë qenë kontestuese në mes të palëve. Përveç kësaj, faktet e tilla 

vërtetohen edhe nga dëshmitë dhe provat materiale të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor, duke bazuar në nenin 338 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 të Kodit të 

Procedurës Penal, është lexuar deklarata e të dëmtuarit J.F, të cilën dëshmi e ka dhënë në 

policinë e Kosovës, më dt.27.08.2007.  Në këtë dëshmi dëshmitari pohon pothuajse gjitha 

faktet e lartcekura. I dëmtuari si dëshmitar në dëshminë e tij, pranon se është në raport 

familjare më të pandehurin, se para këtij rasti kishte një konflikt ku edhe e kishte plagosur me 

armë të pandehurin. Ndërsa sa i përket ngjarjes së datës 27.07.2007, dëshmitari pohon së atë 

natë e ka pa të pandehurin gjersa ishte në udhëkryqin e rrugëve magjistrale në Vushtrri, dhe 

nga frika menjëherë ka filluar të vrapoj dhe është larguar për në shtëpi. Sipas tij, pasi ka filluar 

të ikë (largohet) i pandehuri e ka gjuajt me armë katër herë në drejtim tij. Ndërsa në deklaratën 

e dhënë në shqyrtimin gjyqësor në Gjykatën e Qarkut në Mitrovicë më datën; 10.01.2008, 

dëshmitari pohon pothuajse të gjitha faktet e lartcekura mbi ngjarjen ashtu si në dëshminë e tij 

të parë të dhënë në policinë e Kosovës, me disa përjashtime të cilat do t‟i qasemi në vijim të 

këtij aktgjykimi.  

 

Se i pandehuri ka shtënë (gjuajt) me armë natën kritike, përveç provave të lartcekura vërtetohet 

edhe me këto prova materiale, si në vijim; 



 Numri i lëndës: 2019:158970 

 Datë: 18.11.2020 

 Numri i dokumentit: 01280306 

 

11 (21)  

   
2
0
1
9
:1
5
8
9
7
1

 

 

- Raporti mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes i datës 27.08.2007, i përpiluara nga Policia e 

Kosovës- Njësia e Krim Teknikës në Mitrovicë. 

Nga ky raport mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes, me saktësi vërtetohet se në vendin e ngjarjes 

në Rrugën “Ismail Qemajli” në Vushtrri, janë gjetur katër gëzhoja të armës së zjarrit të kalibrit; 

7.62 mm, të cilat pastaj janë shënuara në raport si dhe janë pasqyruar në fotoalbumin me 

fotografitë me numër rendor: 12,13,14 dhe 15, ndërsa gëzhojat janë evidentuar me numrat 

identifikues të dëshmive D:1,2,3 dhe 4. Pra, kjo dëshmi vërtetohet se në vendin e ngjarjes kanë 

mbetur këto prova siç janë; gëzhojat e armës e përdorur nga i pandehuri si dhe sandalet e të 

dëmtuarit. 

 

- Lista e armës së sekuestruar.  

Sipas kësaj liste apo dëshmie vërtetohet se më datën 27.08.2007 policia e Kosovës nga i 

akuzuari kanë sekuestruar një armë të zjarrit një pistoletë TT-57, me numër serik 7531-B, e 

prodhimit Jugosllav dhe një karikator të zbrazët të së njëjtës armë.  

 

- Deklarata e të pandehurit I.B e dhënë në polici e Kosovës, më datën 10.09.2007. 

 

I pandehuri në mbrojtjen e tij/ deklaratat e dhënë në polici dhe në shqyrtimin gjyqësor lidhur 

me këtë rast, të cilat deklarata janë lexuar gjatë shqyrtimit gjyqësor në rigjykim, ka pohuar 

faktet vendimtare në raporte me këtë çështje penale. I pandehuri pranon se para këtij rasti 

kishte një konflikt me të dëmtuarin, i cili me armë edhe e kishte plagosur, pranon se natën 

kritike e ka parë të dëmtuarin gjersa ishte në Rr“Ismail Qemajli” në Vushtrri, dhe se ka gjuajt 

me armë katër herë në ajër. 

 

Gjykata ka vërtetuara se i pandehuri në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë me aftësi të 

plotë mendore, nuk ka pas ndonjë problem mendor, si dhe ka qenë i aftë që të marr pjesë në 

gjykim dhe të kuptoj procesin gjyqësor. Ky fakt është vërtetuar nga ekspertiza e psikiatrisë e 

cila është siguruar zyrtarisht nga Klinika e Psikiatrisë- QKUK-e. 
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-Fakt kontestues në këtë rast ka qenë, se i pandehuri me veprimet e tij ditën kritike a kishte 

qëllimin dhe dashjen për t’i privuar nga jeta të dëmtuarin? 

 

Prokuroria në aktakuzën që ka ngritur pretendon se i pandehuri natën kritike me qëllim 

hakmarrje me dashje ka tentuar ta privoj nga jeta të dëmtuarin, në atë mënyrë gjersa e ka takuar 

të njëjtin në rrugën “Ismajl Qemajli – Bahri Kuqi” dhe magjistrales Mitrovicë – Vushtrri, me 

armë të zjarrit -revolen e markës “TT” M-57, ka shtënë (gjuajt) katër herë në drejtim të 

dëmtuarit por që nuk e ka goditur asnjë plumb, sepse i dëmtuari ka ikë me vrap nga vendi i 

ngjarjes. 

 

I pandehuri dhe mbrojtësi i tij, gjatë gjithë kohës e kanë kundërshtuar një pretendim të tillë të 

prokurorisë. I pandehuri në mbrojtjen e tij, nuk e ka mohuar faktin se ka gjuajt me armë natën 

kritike por që mohon pretendimin se kishte për qëllim apo se dëshironte vrasjen e të dëmtuarit. 

 

Gjykata përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehuri natën kritike më datën 27.08.2007, rreth 

orës 21:00h minuta, në Vushtrri, në udhëkryqin e rrugëve “Ismajl Qemajli – Bahri Kuqi” dhe 

magjistrales Mitrovicë – Vushtrri, revolen e markës “TT” M-57, me numër serik 7531-B të 

kalibrit 7.62 mm, të cilën e ka poseduar pa leje dhe pa autorizim nga organi kompetent, të 

njëjtën armë e ka përdorur në atë mënyrë që posa e ka parë të dëmtuarin ka shtënë (gjuajt) me 

armë katër herë në ajër. Këto fakte janë vërtetuar nga dëshmitë e cekura, dëshmia e 

dëshmitarit-të dëmtuarit, mbrojtja që ka paraqitur i pandehuri dhe dëshmitë materiale, siç janë; 

raporti i vendit të ngjarjes, foto-albumi, raporti i forenzikës. 

 

Gjykata gjen se në veprimet e të pandehurit ditën kritike nuk përmbushën elementet e veprës 

penale të vrasjes në tentativë, pasi që nuk mund të vërtetohet dashja e të pandehurit në raport 

me veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Sipas vlerësimeve të gjykatës disa rrethana të ngjarjes që është zhvilluar tregojnë se qëllimi dhe 

dashja e të pandehurit nuk ka qenë e orientuar që ta privoj nga jeta të dëmtuarin në fjalë. 

Gjykata nuk ka arritur të vërtetoi se i pandehurit ditën kritike ka bërë ndonjë plan apo përgatitje 

për ngjarje që ka ndodhur, dëshmitë provojnë se takimi me të dëmtuarin kishte ndodhur 

rastësisht në një rruge në qytetin e Vushtrrisë.   

 



 Numri i lëndës: 2019:158970 

 Datë: 18.11.2020 

 Numri i dokumentit: 01280306 

 

13 (21)  

   
2
0
1
9
:1
5
8
9
7
1

 

Siç është theksuar edhe më lartë, i pandehuri ditën, kohën dhe vendin e përshkruar si në 

aktakuzë ka shtënë /gjuajt katër herë me armë të zjarrit, megjithatë nuk mund të vërtetohet se 

ka ekzistuar dashja dhe qëllim i tij për ta privuar nga jeta të dëmtuarit, për arsyet që i kemi 

cekur më lartë dhe ato që do t‟i theksojmë si në vijim; 

 

Dëshmitari /i dëmtuari në dëshminë e tij të dhënë në policin e Kosovës, lidhur me këtë rrethanë 

ka deklaruar se natën kritike kur e parë të pandehurin me armë në dorë ka filluar që të ikë nga 

aty dhe në atë moment i pandehuri e ka gjuajt katër herë me armë të zjarrit. Sipas tij, fishekët 

(predhat) e armës kanë rrokë (goditë) afër tij, pikërisht për këtë mendon se të shtënat kanë qenë 

në drejtim të tij.  Ndërsa, në dëshminë e tij në shqyrtimin e kaluar gjyqësor, dëshmitari për këto 

rrethana ka theksuar, se i pandehuri natën kritike me armë zjarri ka shtënë përpjetë (ajër) dhe jo 

në drejtim të tij.  

 

Bazuar në raportin mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes, foto-dokumentacionin, raportin e 

forenzikut të gjitha të përpiluara nga Policia e Kosovës, nuk mund të vërtetohet drejtimi apo 

trajektorja e të shtënave të shkrepura me armë zjarri nga i pandehuri. Siç nuk mund të 

vërtetohet se të shtënat e armës apo predhat kanë qenë në drejtim të dëmtuarit. Në vendin e 

ngjarjes nuk janë gjet predhat e as vendi i goditjes së tyre në këtë mënyrë nuk është arrit të 

përcaktohet me saktësi trajektorja e lëvizjes së predhave apo drejtimi i tyre.  

 

Duke vlerësuar dëshminë e dëshmitarit/ dëmtuarit për këto rrethana, rezulton se  ai nuk e ka pa 

se në çfarë drejtimi kanë qenë të shtënat. Në dëshminë e tij ai ka deklaruar se atë natë në 

momentin kur e ka parë të pandehurin menjëherë ka filluar që të ikë, dhe i pandehuri e ka 

gjuajt katër herë me armë të zjarrit, dhe ka besuar se të shtënat kanë qenë në drejtim të tij, 

sepse plumbat kanë zënë afër.  Ndërsa në shqyrtimin gjyqësor ka theksuar se të shtënat kanë 

qenë në ajër apo përpjetë. 

 

Sipas bindjes se gjykatës i pandehuri nuk e ka arritur që ta shoh drejtimin e të shtënave të 

armës pra, nuk ka arritur të shohë se në cilin drejtim ka shtënë me armë i pandehuri. Këtë e 

pohon edhe vetë i dëmtuari i cili në dëshminë e tij në asnjë pjesë të saj, nuk ka thënë se e parë 

drejtimin e të shtënave, por sipas tij, ka besuar që të shtënat kanë qenë në drejtim të tij. Kjo 

është e kuptueshme por edhe qëndrueshme nëse kemi parasysh gjithë deklarimin e të dëmtuarit, 

sepse ai ka thëne se atë natë sapo e ka parë të pandehurin ka filluar që të ikë nga frika, pastaj i 
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pandehuri ka gjuajt me armë. Dëshmitari nuk ka thënë që e ka parë të pandehurin duke gjuajt 

me armë në drejtim të tij.  Sipas tij, ka dëgjuar të shtënat dhe ka besuar se ishin në drejtim të tij, 

ngase disa plumba e kanë godit (zënë) afër. Sipas raportit mbi këqyrjen vendit të ngjarjes 

rezulton se në vendin e ngjarjes nuk është gjet asnjë predhë e armës, siç pretendon i dëmtuari. 

Të gjitha këto prova qojnë vetëm në një përfundim se dëmtuari natën kritike në momentin që e 

ka pa të pandehurin ka filluar që të ikë nga aty dhe gjatë asaj kohë kanë filluar edhe të shtënat 

me armë nga i pandehuri, por që i dëmtuari nuk ka arrit ta shohë të pandehurin çfarë drejtimi 

po gjuan. Dëshmia e dëshmitarit për ngjarjen, të shtënat, raportin paraprak me të pandehurin 

për gjykatën janë të besueshme sepse përputhen plotësisht edhe me provat tjera materiale. 

Megjithatë sa i përket deklarimit në raport me drejtimin e të shtënave me armë, dëshmia e tij 

duhet kuptuar drejt sepse ai ka thënë se ka besuar se të shtënat ishin në drejtim tij, besimi do 

thotë një bindje e dëshmitarit dhe në asnjë mënyrë perceptim në bazë të shqisave të shikimit të 

drejtpërdrejt. Gjykata vlerëson dëshminë e dëshmitarëve në bazë të asaj se çfarë njohurish ka 

lidhur me ngjarjen, se çfarë ka pa ose ka dëgjuar dhe jo bindjen e tij për ngjarjen. Gjithësisë 

duhet ta kemi parasysh dëshminë e dëshmitarit në shqyrtim gjyqësor, ku ka theksuar se të 

shtënat kanë qenë përpjetë apo ajër dhe jo në drejtim tij. Ky deklarim i dëshmitarit përputhet 

edhe me mbrojtjen e të pandehurit i cili thotë se të shtënat kanë qenë lartë/përpjetë.  

 

I pandehuri në mbrojtjen e tij, nuk e mohon se ka gjuajt me armë sipas tij, të shtënat kanë qenë 

përpjetë në ajër dhe jo në drejtim të dëmtuarit. I pandehuri ka theksuar se me armë ka gjuajt në 

ajër me qëllim që ta frikësoj të dëmtuarin për shkak të një konflikti të mëhershëm. 

 

Gjykata si përfundim gjen se me asnjë provë nuk është arritur që të vërtetohet se i pandehuri 

natën kritike ka gjuajt me armë në drejtim te të dëmtuarit apo se të shtënat kanë qenë në drejtim 

të tij.  Përderisa nuk është në vendin e ngjarjes nuk është gjet asnjë nga predhat e shkrepura dhe 

nuk është lokalizuar vendi i goditjeve të tyre këto rrethana e kanë pamundësuar gjetjen apo 

konstatimin e drejtimit te të shtënave apo trajektoren e lëvizjes së predhave. Për më tepër, as 

dëshmitari/ dëmtuari nuk ka qenë i sigurt lidhur me drejtimin e të shtënave.  

 

Bazuar në dëshmitë që janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor rezulton se distanca në mes 

të pandehurit dhe të dëmtuari në momentet kritike ka qenë rreth 20-25 metra, kjo vërtetohet në 

bazë të skicës mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes dhe foto dokumentacionit, duke krahasuar 

distancën ne mes gëzhojave dhe sandaleve te të dëmtuarit në vendin e ngjarjes. Sikur i 
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pandehuri të kishte qëllimin dhe dashjen që të vras të dëmtuarin, dhe sikur të shtënat armës të 

ishin në drejtim të tij i dëmtuari lehët do të mund të goditej nga ndonjë predhë, sepse kanë qenë 

katër të shtëna dhe distanca në mes palëve nuk ka qenë shumë e madhe. Nga dëshmitë 

vërtetohet se i dëmtuari nuk ka pësuar asnjë plagë dhe asnjë goditje natën kritike nga të shtënat 

me armë të zjarrit. Të gjitha këto rrethana çartë tregojnë se të shtënat me armë kanë qenë (lartë) 

apo në ajër dhe jo në drejtim të dëmtuarit siç pretendohet në aktakuzë.  

 

Përveç kësaj i pandehuri nuk ka ndërmarrë ndonjë tjetër veprim në drejtim të kryerjes së veprës 

penale të vrasjes, siç mund të ishin, ndjekja nga pas e të dëmtuarit, vazhdimi i të shtënave me 

armë apo veprimet tjera që do të mund të tregojnë vërtetë dashjen e tij te kjo vepër penale.   

 

Gjykata si te vërtetuar ka marr faktin se i pandehuri natën kritike ka gjuajt me armë të zjarrit 

katër herë në vendin dhe kohën e përshkruar si në aktakuzë. Megjithatë me asnjë provë të 

vetme nuk mund të vërtetohet se të shtënat kanë qenë në drejtim te të dëmtuarit, apo se i 

dëmtuari ishte cak i drejtpërdrejtë i sulmit apo i të shtënave me armë.  

 

Si përfundim trupi gjykues, ka konstatuar se në veprimet e të pandehurit nuk përmbushën 

elementet e veprës penale: Vrasje në tentativë, kjo pasi që mungon elementi konstituiv dhe 

subjektiv i kësaj vepre penale që ka të bëjë me dashjen e të pandehurit tek kjo vepër penale.  

 

Gjykata rikujton një parim kryesor të procedurës penale ”In dubio pro reo”, përcaktuar në 

nenin 3 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, i cili përcakton se “mëdyshjet 

lidhur me ekzistimin e fakteve te rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite 

të ligjit penal interpretohen në favor të të pandehurit dhe të drejtave të tij”.   

 

Trupi gjykues është i bindur se në veprimet e të pandehurit përmbushen të gjitha elementet e 

veprës penale: Mbajtja në pronësi, në kontrollë, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar 

të armëve nga neni 328 par.1 të KPK-ës, andaj, mbi bazën e këtyre rrethanave të konstatuara 

nga shqyrtimi gjyqësor pas administrimit të provave materiale dhe personale, Gjykata  vendosi 

të ri kualifikoj veprën penale si nën pikën I të aktakuzës, nga vepra penale: Vrasje e rëndë në 

tentativë nga neni 147 pika 9 e lidhur me nenin 20, në veprën penale; Mbajtja në pronësi, në 

kontrollë, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPK-

ës 
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- Rikualifikimi i veprës penale: 

Dispozitat relevante materiale dhe procedurale; 

Prokuroria Publike e Qarkut në Mitrovicë, sipas aktakuzës PP.nr.268/07 të dt.11.09.2007, të 

pandehurin I.B e ka akuzuar për veprat penale: Vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 pika 9 

e lidhur me nenin 20 të KPK-ës, dhe Mbajtja në pronësi, në kontrollë, në posedim ose në 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 al.2 të KPK-ës. 

 

Trupi gjykues i ka vlerësuar pretendimet e prokurorisë në raport me përshkrimin faktik të 

ngjarjes, provave që janë deponuar, provave që janë administruar në shqyrtim gjyqësor të 

gjitha këto nga gjykata janë vlerësuar në raport me nenin 360 të KPP-ës. 

 

Gjykata nuk detyrohet me propozimet e prokurorit të shtetit lidhur me kualifikimin ligjor të 

veprës penale. Kjo sipas nenit (360 par.2 të KPP).   

 

Trupi gjykues, në këtë rast ka ndryshuar përshkrimin e gjendjes faktike për të I.B, në raport me 

veprën penale Vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 pika 9 e lidhur me nenin 20 të KPK-ës. 

Gjendja faktike është ndryshuar pas administrimit te të gjitha provave në këtë çështje penale 

dhe për arsye se nuk është provuar përshkrimi në aktakuzë që prokuroria ka bërë.  

 

Trupi gjykues, në përshkrimin faktik nuk ka ndryshuar identitetin subjektiv të veprës penale, 

nuk ka ndryshuar përmbajtjen esenciale të akuzës në raporte kohën, vendin, të pandehurin, 

përveç se ka ndryshuar rrethanat cilat i ka provuar në shqyrtimin gjyqësor. 

 

Trupi gjykues e ka përshkruar gjendjen faktike ashtu siç është vërtetuar me provat e 

administruara në shqyrtimin gjyqësor. Gjendja faktike e përshkruar në akuzë në raport me të 

pandehurin I.B, ka rezultuar me një kualifikim tjetër ligjor.  

 

Mbi bazën e provave trupi gjykues në këtë aktgjykim ka dhënë arsye të mjaftueshme për 

secilin fakt të vërtetuar. Sipas vlerësimit të gjykatës kjo situatë është e rregulluar me nenin 360 

par.2  dhe 361 të KPP-ës. 
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Trupi gjykues duke u mbështetur në faktet dhe provat të proceduara në shqyrtimin gjyqësor të 

cilat i ka vlerësuar me ndërgjegje një nga një dhe në lidhshmëri të të gjitha provave ka ardhur 

në përfundim se i pandehuri I.B, nuk e ka kryer veprën penale; Vrasje e rëndë në tentativë nga 

neni 147 pika 9 e lidhur me nenin 20 të KPK-ës, por në veprimet e tij përmbushen të gjitha 

elementet e veprës penale Mbajtja në pronësi, në kontrollë, në posedim ose në shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPK-ës. Gjykata për këtë vepër penale të 

pandehurin e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Trupi gjykues duke u bazuar në dispozitën e neni 360 par.1 të KPP-ës, e cila dispozitë nuk e 

detyron gjykatën me propozimin e prokurorisë lidhur me kualifikimin juridik të veprës penale, 

në këtë rast ka ndryshuar përshkrimin e gjendjes faktike në masën e lejueshme, për faktin se 

gjendja faktike në një rast drejtpërdrejt e determinon kualifikimin juridike të veprës penale.  

 

Sipas vlerësimeve të kësaj gjykate, në situatën e ndryshimit të kualifikimit juridik të veprës 

penale që lejohet me këtë Kod, pa një ndryshim të gjendjes faktike kjo pastaj do të paraqiste 

një kundërthënie në mes gjendjes së fakteve dhe kualifikimit juridik të veprës penale. Nga fakti 

se  deri të rikualifikimi ligjor i veprës penale, arrihet pasi të vërtetojë një gjendje tjetër faktike 

nga ajo çka është përshkruar nga prokuroria në aktakuzë. 

 

Trupi gjykues, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se në veprimet e të pandehurit I.B, janë 

përmbushur në tërësi elementet e veprës penale: Mbajtja në pronësi, në kontrollë, në posedim 

ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPK-ës. Me provat e 

administruara është vërtetuar se i pandehuri ashtu siç përshkruhet në aktakuze ka shtënë katër 

herë në ajër me armë të zjarrit me qëllim që ta frikësoj të dëmtuarin. Si rezultat i të shtënave 

me armë, i dëmtuari është frikësuar dhe është larguar nga vendi i ngjarjes në drejtim të shtëpisë 

së tij. Kjo gjendje faktike vërtetohet me të gjitha provat që janë pjesë e kësaj lënde panel. 

Gjykata rikujton se për këto rrethana janë dhënë arsye të mjaftueshme në këtë aktgjykim, 

lidhur me veprimet e të pandehurit, provat e administruara, vlerësimet tyre dhe ligjin e 

zbatueshëm.   
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- Motivi i veprës penale: 

Nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor është vërtetuar se i pandehuri këtë vepër 

penale e ka kryer me qëllim të frikësimit të të dëmtuarit për shkak të një konflikti të 

mëparshëm që ka ekzistuar në mes palëve.   

 

- Lidhur me vendimin për pikën II. 

Fakt i pakontestueshëm ka qenë se gjerë më datën 10.09.2007, i pandehuri pa leje ka poseduar 

dhe mbajtur në pronësi dhe posedim një revole “TT” M-57, me numër serik 7531-B të cal.7.62 

mm. Kjo dëshmohet edhe nga vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve, raporti mbi këqyrjen e 

vendit të ngjarjes, si dhe nga mbrojtja që ka paraqitur vet i pandehuri, i cili pranon se e ka 

mbajtur pa leje armën e lartcekur.  

 

Bazuar në kualifikimi ligjor të veprës penale pika II dhe kohën kur dyshohet se i pandehuri e 

ka kryer këtë vepër penale më dt.10.09.2007, nga të gjitha këto Gjykata konstaton se kjo vepër 

penale për të cilin është akuzuar I.B, është përfshirë në amnisti të plotë.  

 

Sipas Ligji Për Amnistinë Nr. 04/L-209, nenit 2 dhe 3 të këtij ligji përcaktohet se ndalohet 

ndjekja penale dhe ekzekutimi i dënimit për të gjithë personat që kanë kryer vepër penale që 

listohen sipas nenit 3 të këtij ligji.  

 

“Të gjithë kryesve të veprave penale të listuar në nenin 3 të këtij ligji të cilat vepra penale janë 

kryer para datës 20 qershor 2013, ndalohet ndjekja penale dhe ekzekutimi i dënimit”. 

 

Ligji Për Amnistinë Nr. 04/L-209 

Neni 2  

Amnistia  

Të gjithë kryesve të veprave penale të listuar në nenin 3 të këtij ligji të cilat janë kryer 

para datës 20 qershor 2013 u jepet lirim i plotë nga ndjekja penale apo nga ekzekutimi 

i dënimit, në përputhje me kushtet e parapara me nenin 3 të këtij ligji. 

 2 2. Amnistia sipas këtij ligji mund të jepet vetëm në përputhje me procedurat e 

parapara në Kapitullin III të këtij ligji. KREU II KUSHTET PËR AMNISTINË  

Neni 3 Kushtet për dhënien e Amnistisë nga ndjekja penale dhe vuajtja e plotë e dënimit  
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1. Lirohen plotësisht nga ndjekja penale apo vuajtja e plotë e dënimit, kryesit e veprave 

të mëposhtme penale: Veprat penale sipas Kodit Penal të Kosovës (Rregullore e 

UNMIK-ut 2003/25, datë 6 korrik 2003, Gazeta zyrtare e Kosovës nr. 2003/25) dhe 

Rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/19 mbi ndryshimin e Kodit të Përkohshëm Penal të 

Kosovës:  

 

1.2.5. Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar 

të armëve (neni 328, paragrafi 2);  

Gjykata si përfundim gjen se vepra penale; Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve sipas nenit 328, paragrafi 2 te KPK-es, pika II e akuzës 

për të pandehurin I.B është përfshirë në amnisti sipas  Ligji Nr. 04/L-209 Për Amnistinë. 

 

Gjykata rikujton se amnistia është rrethanë ligjore që e ndalon ndjekjen e mëtejme penale që në 

çdo rast sapo të konstatohet një gjë e tillë, Gjykata obligohet të refuzojë akuzës. Sipas nenit 

363 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 te KPP-ës, përcaktohet shprehimisht se gjykata nxjerr 

aktgjykim refuzues në rastet kur konstaton dhe gjen se vepra penale përfshihet në amnisti.   

Në rastin konkret Gjykata ka vërtetuar se vepra penale nga pika II e akuzës është përfshirë në 

amnisti për këto arsye ka nxjerr aktgjykim refuzues, ka refuzuar akuzën për të pandehurit I.B. 

Ky vendim në aktgjykimi mbështet në nenin 2 dhe 3 pika 1.2.5 të Ligjit Për Amnistinë Nr. 

04/L-209, dhe në nenin 363 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 të Kodit të Procedurës Penal të 

Kosovës.   

- Konfiskimi; 

Gjykata në mbështetje të nenit 282 par.1 dhe 2 të KPP-ës dhe nenit 328 par.5 KPK-ës, ndaj të 

pandehurit ka urdhëruar konfiskimin e detyrueshëm e të përhershëm të armës - Revolen e 

markës “TT” M-57, me numër serik 7531-B të kalibrit 7.62 mm dhe ka urdhëruar shkatërrimin 

e saj. 

 

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 mënyra automatike nga këto 

arsye gjykata ka vendosur t‟i konfiskoj përherë këtë armë dhe ka urdhëruar që të shkatërrohet. 

Gjykata vlerëson se në këtë rast plotësohen kushtet ligjore për konfiskimin e përhershëm të 

armës sipas nenit 328 par.5 KPRK-ës, që rregullon konfiskimin e detyrueshëm, konfiskimi 



 Numri i lëndës: 2019:158970 

 Datë: 18.11.2020 

 Numri i dokumentit: 01280306 

 

20 (21)  

   
2
0
1
9
:1
5
8
9
7
1

 

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

konfiskimin e detyrueshëm të tij.  

 

- Caktimi, matja e llojit dhe lartësisë se dënimit: 

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

rrethanat për matjen e dënimit, në mbështetje të nenit 64 të Kodit Penal të Kosovës. Gjykata, si 

rrethanë rënduese për të pandehurin ka vlerësuar shkallën e përgjegjësisë penale, që gjykata ka 

vërtetuar se i pandehuri ishte i përgjegjshëm dhe përgjegjës për këtë vepër penale, i aftë për t‟i 

kuptuar sjelljet dhe veprimet e tij, dhe se veprën penale e kishte kryer me dashje direkte. 

Gjithashtu janë vlerësuar dhe rrethanat nën të cilat është kryer kjo vepër penale, motivi i veprës 

penale, frika që ka shkaktuar të i dëmtuari.  

 

Gjykata, si rrethanë lehtësuese për të pandehurin ka marrë parasysh edhe sjelljet korrekte që i 

pandehuri ka treguar në gjykatë, në raport me palët dhe gjykatën, se i njëjti tashmë është i 

martuar baba i gjashtë fëmijëve, dhe se që nga koha e kryerjes së asaj vepre penale kanë kaluar 

më shumë se 13 (trembëdhjetë) vite. 

 

Gjykata beson se me dënimin e shqiptuar ndaj të pandehurit do të arrihet qëllimi i dënimit i cili 

parashihet me ligj në raport me të pandehurin dhe personat tjerë.   

 

- Llogaritja  e paraburgimit në dënimin e shqiptuar:  

Gjykata duke pasur parasysh nenin 73 të KPK-së, meqë kjo dispozitë përcakton se masat-

paraburgimi dhe çdo kufizim i lirisë (arresti shtëpiak) duhet të llogaritet në dënimin e 

shqiptuar. Gjykata mbi këtë bazë ka llogaritur kohën e kaluar nën masën e paraburgimit në 

dënimin e shqiptuar për të pandehurin I.B.  

 

- Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale: 

Gjykata, e ka detyruar të pandehurit I.B, që të paguajë shpenzimet e procedurës penale deri në 

lartësinë e shpenzimeve të shkaktuara si dhe paushallin gjyqësor. Ky vendim mbështetet në 

nenin 450, 453 dhe 456 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 
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- Lidhur me kërkesën pasurore juridike: 

Pala e dëmtuar për realizmin e kërkesë pasurore-juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil.  

 

Gjykata, nga arsyet e cekura si më lartë është vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykim. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.3/2011, dt.18.11.2020 

 

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. 


