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NË EMËR TË POPULLIT 

 

P.nr.14/2009 

 

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

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

Florije Syla dhe Mentor Hajraj, me procesmbajtësen Edita Kelmendi, në çështjen penale kundër 

të pandehurit: S.Z, për shkak të veprave penale: Vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 pika 4 e 

lidhur me nenin 20 sipas Kodit Penal të Kosovës, me tej [KPK], dhe veprën penale; Mbajtja në 

pronësi në kontroll në posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 sipas 

[KPK], sipas aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut në Mitrovicë, PP.nr.126/08 të datës 

03.02.2009. Në shqyrtimin gjyqësor, prokurori e ka ri kualifikuar pikën I të akuzës dhe nga vepra 

penale; Vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 pika 4 e lidhur me nenin 20 të [KPK], në veprën 

penale: Mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 

328 par.1 të KPK-së. Pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor në prezencën e të 

gjitha palëve: Prokurorit të Shtetit në Prokurorin Themelore në Mitrovicë [PTH] në Mitrovicë, 

Ismet Ujkani, të pandehurit S.Z, mbrojtësit të tij av.Bashkim Mehana, të dëmtuarit Xh.A dhe 

B.A. Seanca ka qenë publike, është regjistruar në procesverbal. Pas përfundimit të shqyrtimit 

gjyqësor më 01.07.2019, të njëjtën dite ka shpallur publikisht aktgjykimin, ndërsa, më 

30.07.2019, ka përpiluar me shkrim këtë: 

                                                    

AKTGJYKIM 

 

Kundër të pandehurit: 

S.Z, nga i ati B., e ëma D., i lindur me dt...., në ..., Komuna e Mitrovicës, ku edhe jeton, me 

numër personal:..., Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar, prind i 7 fëmijëve, me 

profesion ekonomist, tani i pa punë, për këtë rast ka qenë nën masën e arrestit shtëpiak, ndërsa 

tani mbrohet ne liri, i njëjti; 

                                                                             

I. 

SHPALLET FAJTOR 

SEPSE:  

Më 12 dhjetor 2008, rreth orës; 13:20 minuta, në fsh. ..., Komuna e Mitrovicës, ka përdorur në 

mënyrë kërcënuese armën e zjarrit në raport me të dëmtuarit Xh., B. dhe B.A, në atë mënyrë që 

pas një konflikti verbal në mes të pandehurit me të dëmtuarin Xh.A, rreth rrugës që ishte 

asfaltuar afër shtëpive tyre, i pandehuri e fyen të dëmtuarin Xh. me fjalët “ik largohu prej këtu 

more laper”, dhe me fjalët tjera fyese dhe sharje, ndërsa të dëmtuarit B. dhe B.A, pasi i dëgjojnë 

këto fjalë, menjëherë dalin në rrugë për të shikuar se çfarë po ndodh me babin e tyre Xh.-in, 

pastaj ofrohen afër dyerve dhe oborrit te të pandehurit, dhe pikërisht në atë moment dhe derisa i 

pandehuri gjendej në brendësi të oborrit të tij, ai nga brezi nxjerr armën të vogël të zjarrit të 

paidentifikuar dhe nga një distancë jo e afërt më të ka shtije njëherë lartë në ajër, me qëllim të 

frikësimit dhe kanosjes ndaj të dëmtuarve.  

 

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

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

Gjykata në mbështetje të nenit 1,2,3,6,11,15,31,32,33,38,64,65,66,67, 328 par 1 të Kodit të Penal 

të Kosovës (KPK) e lidhur me nenet 365, 366 të KPP-ës, të pandehurit S.Z, i; 
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S H Q I P T O N 

I. DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje gjashtë (6) muaj, i cili do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Të pandehurit në këtë dënim i llogaritet edhe koha e kaluar  

nën masën e arrestit shtëpiak nga dt.12.12.2008 e deri me 09.01.2009. 

 

II. OBLIGOHET i pandehuri S.Z, që të paguaj paushallin gjyqësor në shumën prej 20 euro dhe 

shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 30 euro, si dhe shumën prej 50 euro në emër të 

Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, në tërësi shumën prej 100 euro, te cilat duhet ti 

paguaj në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit. 

 

III. Kërkese pasurore- juridike nuk pati. 

 

Duke u bazuar në nenin 363 par.1 nën par 1.1 sipas Kodit Procedurës Penale të Kosovës, 

ndaj të pandehurit S.Z; 

                                                                          

II. 

REFUZOHET AKUZA 

 

SEPSE: 

Gjerë më 12.12.2008,  rreth orës 13:20 minuta në shtëpinë e tij në fsh. Kqiqi Madh Komuna e 

Mitrovicës, pa leje të vlefshme për mbajtjen e armëve ka mbajtur në posedim dhe shfrytëzim një 

revole të tipit dhe llojit tani të pa identifikuar. 

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

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

 

- I pandehuri lirohet nga shpenzimet e procedurës penale për këtë pikë të vendimit, të cilat mbesin 

më barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

- Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte. 

 

A r s y e t i m 

Aktakuza: 

Më 3 shkurt 2009, Prokuroria Publike e Qarkut në Mitrovica, ka ngritur aktakuzën PP.nr.126/08, 

kundër të akuzuarit S.Z, për veprat penale: I. Vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 pika 4 

lidhur me nenin 20 të KPK-ës, si dhe për veprën penale II. Mbajtje në pronësi, në kontroll në 

posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPK-ës. 

 

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 Fsh.Kqiq, Komuna 

e Mitrovicës dhe rrjedhimisht, bien brenda juridiksionit territorial të Gjykatës Themelore të 

Mitrovicës, sipas nenit 29, paragrafi 1, të KPP-së. Sipas nenit 15, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.21 
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të Ligjit të lartcekur për Gjykatat, veprat penale të Vrasjes së Rëndë [tentativë] bien në 

juridiksionin e Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore. Prandaj, e tërë lënda 

është gjykuar nga Departamenti për Krime të Rënda. 

 

Rrjedha e procedurës: 

Gjatë shqyrtimit fillestar, prokurori është tërhequr nga ndjekja penale për të akuzuarin për pikën 

II. të aktakuzës –veprën penale Mbajtje në pronësi, në kontroll në posedim ose në shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPK-ës, me arsyetimin se kjo vepër penale është 

amnistuar sipas ligjit. Mirëpo, gjykata ka vendosur që për këtë pikë të akuzës të shpallë 

aktgjykimin në momentin kur të përfundoj çështja penale në tërësi (për të gjitha pikat e akuzës 

me një aktgjykim të vetëm). 

 

I pandehuri S.Z, gjatë shqyrtimit fillestar dhe gjykimit është deklaruar i pafajshëm për pikën I të 

aktakuzës, për veprën penale; Vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 pika 4 e lidhur me nenin 

20 të KPK-së. 

 

I pandehuri S.Z, në lidhje me këtë rast, ka qëndruar nën masën e arrestit shtëpiak nga 

data.12.12.2008 deri më dt.09.01.2009. 

 

Shqyrtimi gjyqësor:  

Në ketë çështje penale janë mbajtur dy (2) seanca të shqyrtimit gjyqësor, më 27 maj 2019 dhe më 

1 korrik 2019. Seancat janë mbajtur në prezencën e palëve.   

 

Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor: 

Dy seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë rast kanë qenë publike. Palët nuk kanë pasur vërejtje në 

publicitetin e shqyrtimit gjyqësor.  

 

Gjuha në shqyrtimin gjyqësor: 

Dy seancat e shqyrtimit gjyqësor janë mbajtur në gjuhën shqipe.  

 

Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor: 

Seancat dhe rrjedha e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, janë regjistruar në procesverbal. 

Palët nuk kanë pasur vërejtje në përmbajtjet e procesverbaleve. Pas përfundimit të secilës seancë 

të shqyrtimit gjyqësor, palëve u është dhënë nga një kopje e procesverbalit, palët nuk kanë 

parashtruar kërkesa për plotësimin apo korrigjimin e procesverbaleve të shqyrtimit gjyqësor.   

 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor nuk janë 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 regjistruar asnjë incident për cenimin e sigurisë për palët apo 

pjesëmarrësit tjerë në procedurë.  

 

Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor: 

Në shqyrtimin gjyqësor kanë prezantuar Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë, Ismet Ujkani, i 

pandehuri S.Z dhe mbrojtësi i tij av.Bashkim Mehana, kurse në seancën e shqyrtimit gjyqësor të 

datës 1 korrik 2019, kanë prezantuar të dëmtuarit Xh.A dhe B.A ndërsa nuk ka prezantuar i 

dëmtuari B.A. Të dëmtuarit nuk kanë paraqitur kërkesë pasurore juridike.  
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Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor; 

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

Mitrovicë, sipas aktakuzës, dhe është dëgjuar një dëshmitar. 

 

Më 1 korrik 2019, në seancën e shqyrtimit gjyqësor janë dëgjuar dy të dëmtuar – dëshmitar, si 

dhe është lexuar deklarata e të dëmtuarit – dëshmitarit B.A, në kuptim të nenit 338 par.1 nën 

par.1.1 të KPP-ës. 

 

Administrimi i provave materiale: 

Më 1 korrik 2019, në cilësi të provave materiale në shqyrtimin gjyqësor, janë administruar; 

o Foto dokumentacioni i cili gjendet në shkresat e lëndës. 

o Raporti i policit hetues nr.2008-bc-3124 i dt.12.12.2008. 

o Ekspertiza mbi ekzaminimin e mostrave lidhur me testin e mbetjeve nga të shtënat në duart e 

S.Zt, nga Qendra për Krime – Teknik-Shkencore (I.V), Departamenti i Traseologjisë i datës 5 

nëntor 2009, nga eksperti V.N. 

o Raporti mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes nga Njësia e Forenzikës, Policia e Kosovës në 

Mitrovicë, së bashku me skicën dhe foto dokumentacionin nga vendi i ngjarjes, me gjithsejtë 9 

fotografi. 

o Formulari për ekspertim-analizë laboratorike lidhur me mostrat e marra në sipërfaqe të epërme 

të dorës së majtë dhe të djathtë, e të akuzuarit S.Z. 

 

Marrja në pyetje e të pandehurit: 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor, më 1 korrik 2019, i pandehuri S.Z, ka zgjedhur që të mbrohet 

në heshtje pra, nuk është deklaruar për çështjen. Gjykata, sipas detyrës zyrtare i’a ka rikujtuar të 

pandehurit deklaratën që e ka dhënë në policin e Kosovës, duke u bazuar në dispozitën e nenit 

123 par.5 të [KPP-ës]. 

 

Fjala përfundimtare: 

Më 1 korrik 2019, palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Prokurori i shtetit, po ashtu edhe mbrojtësi i të pandehurit, fjalën përfundimtare e kanë dhënë 

drejtpërdrejtë në procesverbal. 

 

Prokurori i rastit, në fjalën përfundimtare ka bërë rikualifikimin e veprës penale për të cilën 

akuzohet i pandehuri, ashtu që nga vepra penale: Vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 pika 4 

lidhur me nenin 20 të KPK-ës, veprën e ke ri kualifikuar në veprën penale: Mbajtje në pronësi, 

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

 

I pandehuri S.Z, ka deklaruar se e përkrah në tërësi fjalën përfundimtare që ka paraqitur 

mbrojtësi i tij, duke shtuar se, ai nuk ka gjuajtur me armë siç akuzohet, dhe duke e kundërshtuar 

ekspertizën balistike e punuar në Kroaci.  

 

Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor:  

Më 1 korrik 2019, gjykata e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin gjyqësor në këtë çështje penale.  

 

Shpallja publike e aktgjykimit: 

Më 2 korrik 2019, gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin, në mungesë të palëve, edhe pse 

të njëjtit gjykata i ka njoftuar për kohën dhe vendin e shpalljes. 
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Përmbajtja e fjalës përfundimtare të palëve: 

Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë Ismet Ujkani, në fjalën përfundimtare ka deklaruar: 

“Me provat e administruara duke përfshirë deklaratat e të dëmtuarve-dëshmitarëve Xh. e B.A, si 

dhe provat materiale, konsiderojë se me veprimet e të pandehurit përmbushën  elementet e 

veprës penale: Mbajtje në pronësi, kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të 

armëve nga neni 328 par.1 sipas Kodit Penal të Kosovës. Meqenëse nga provat e nxjerra rezulton 

se i pandehuri armën apo revolen të kalibrit të panjohur, e ka përdor në mënyrë kërcënuese ndaj 

të dëmtuarve Xh., B. dhe B. A., për shkak të një konflikti verbal që ka pasur me të dëmtuarit. 

Konkretisht sipas të dëmtuarve B., Xh., dhe duke përfshirë edhe deklaratën e të dëmtuarit B., 

rezulton se i pandehuri me armë-revole ka shtënë në ajër, do të thotë përpjetë, e jo në drejtim të 

dëmtuarve. Sipas ekspertizës të grimcave të barutit, që mbesin nga të shtënat me armë zjarri, 

gjurmët që janë marrë nga të dy duart e të pandehurit, vërtetohet fakti se në dorën e djathtë të 

pandehurit i janë gjetur mbetje të grimcave të barutit, që mbesin nga arma e zjarrit, gjithashtu 

edhe sipas të dëmtuarve dhe dëshmitarit U.B, vërtetohet fakti se i pandehuri ka shtënë me armë 

zjarri. Ndër të tjera, prokurori i ka propozuar gjykatës që të pandehurin ta shpallë fajtor për 

veprën penale për të cilën akuzohet në rikualifikim.  

 

Mbrojtësi i të pandehurit S.Z, av.Bashkim Mehana, në fjalën përfundimtare ka deklaruar: “Pas 

administrimit te të gjitha provave në shqyrtim gjyqësor,  duke u bazua edhe në mbrojtjen e të 

pandehurit S., konsideroj se nuk u vërtetua fakti se ai ka kryer veprën penale me të cilën 

ngarkohet. Nga shkresat e lëndës nuk kemi prova të cilat do të vërtetonin faktin se te i njëjti është 

gjetur ndonjë armë, nuk kemi ndonjë provë e cila e vërteton faktin se në vendin e ngjarjes është 

gjetur ndonjë gëzhojë apo vrimë e shkaktuar nga goditja e plumbit. Ndër të tjera mbrojtësi, ka 

propozuar që sipas dispozitës së nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPP-ës, ndaj të pandehuri të jepet  

aktgjykim lirues. 

 

I pandehuri S.Z, në fjalën përfundimtare ka deklaruar: “Se e përkrahë ne tërësi fjalën 

përfundimtare që ka paraqitur mbrojtësi i tij, pastaj shton se, asnjëherë nuk ka gjuajtur me armë, 

se nuk i beson ekspertizës balistike që është kryer në Kroaci. 

 

Deklarimet e dëshmitarëve: 

Më 27 maj 2019, në seancën e shqyrtimit gjyqësor në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar 

dëshmitari U.B, i cili ndër tjera ka deklaruar: “Unë atë ditë isha në oborr të Xh., për ti kryer disa 

punë të mjeshtërisë, kur e kam dëgjua zhurma në rrugë në mes të Xh. dhe S.it, nuk e kam kuptuar 

se çfarë kanë fol, biseda e tyre nuk ka qenë me tonë të lartë.  Pastaj një djalë i Xh., ka dal shpejtë 

prej oborrit, pas tij, kanë dal edhe djemtë e tjerë, që kanë qenë gjithsejtë 4 djem ndërsa unë kam 

mbetur në oborr. E kam dëgjuar një zhurmë të madhe në mes të Xh. dhe djemve të tij njërën anë 

dhe S.it, pastaj pas një kohe janë kthyer Xh., me djem në oborr, pastaj kamë shkuar në shtëpi, 

sepse e kuptova që situata nuk është e mirë. Ndërsa, në pyetjet e prokurorit, dëshmitari është 

përgjigjur se, “ka dëgjuar të dëmtuarit duke thënë “ruaju se paska allti”. “Në një momente kam 

dëgjuar edhe një krisëm te armës, por nuk e kam pa kush ka gjuajt”. 

 

Më 1 korrik 2019, në seancën e shqyrtimit gjyqësor në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar i 

dëmtuari Xh.A, i cili ndër të tjera ka deklaruar: Kemi pasur një problem me S.in, unë jetoj në 

pjesën e poshtme të rrugës përballë me dyert e shtëpisë të S.it, unë kam tentuar me e mbushë me 

gurë apo zhavorr rrugën afër murit tim të shtëpisë, ndërsa S.i, e ka kundërshtuar këtë. S.i atë ditë 

kishte armë, ka qenë armë e vogël, nuk e di se çfarë ka qenë. Unë kam qenë rreth 15 metra larg, 

me djem të mi B.1, B.2 dhe B.3, dhe me punëtorët E., B.4, Feritin dhe U., ndërsa S.i ka qenë në 

stallë në dritare të saj. Ne kemi qenë duke shkuar në punë, dhe fillimisht është ngatërruar me 
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fjalë S.i me një punëtor tonin F., në ato momente djemtë e mi i’u drejtuan S.it, dhe i thanë se s’ka 

nevojë me bë problem, pastaj S.i, hyri brenda dyerve të veta, dhe ka shkuar drejtë në stallë e tij, 

dhe ka dalë në dritare e di se ia kam parë një revole në dorë. Pastaj, djemtë e mi kanë shkuar në 

oborr të S., ku ka qenë edhe prindi i S.it, F., i cili është munduar që ta qetësoj situatën. Gjatë 

kësaj kohe, unë kam dëgjuar një të shtënë të armës, kam dyshuar mos e ka vrarë dikën prej 

djemve, pas kësaj djemtë menjëherë janë kthyer në oborr të shtëpisë sonë. 

 

Më 1 korrik 2019, në seancën e shqyrtimit gjyqësor në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar i 

dëmtuari B.A, i cili ndër të tjera ka deklaruar: “Kemi qenë duke shkuar në punë, dhe S.i, doli nga 

shtëpia e tij, i cili kishte qenë nervoz, ku pas disa fjalëve, filloj me fjalë të rënda në drejtim te të 

gjithë neve, ku kemi qenë ne vëllezërit me punëtor. Pastaj, S.i hyri brenda, i cili me sa e di unë, 

kishte një allti në dorë, dhe me të cilën e kam parë duke gjuajtur lartë”. 

 

Më 1 korrik 2019, në seancën e shqyrtimit gjyqësor me vendim të trupit gjykues, e duke u bazuar 

në nenin 338 par 1 nën par 1.1 të Kodit të Procedurës Penal të Kosovës, marr parasysh se nuk 

është arritur të sigurohet dëshmitari në shqyrtimin gjyqësor, ka vendosur që në prezencë të 

palëve të lexojë deklaratën apo dëshmia e dëshmitarit B.A, dhënë në Policin e Kosovës, më 

12.12.2008, në lidhje me ketë rast. Palët kanë pas në dispozicion dëshminë e këtij dëshmitari në 

mënyrë të shkruar.  

 

Mbrojtja e të pandehurit; 

I pandehuri në shqyrtimin gjyqësor nuk ka paraqitur mbrojtjen e tij, ka zgjedhë dhe ka 

shfrytëzuar të drejtën e tij për tu mbrojtur në heshtje. Ndërsa, në faza të mëhershme te kësaj 

procedure, i pandehuri ka japë mbrojtjen e tij. Më 12.12.2008, i pandehuri S.Z, është intervistuar 

derisa ishte në policinë e Kosovës. Gjykata, ketë mbrojtje të tij do ta vlerësoj sipas nenit 123 

paragrafi 5 të KPP-së. Në mbrojtje e tij, ka pranuar se ditën kritike ka pas një mosmarrëveshje 

me të dëmtuarit për shkak të rregullimit të rrugës që i ndanë dy shtëpitë e palëve. Megjithatë, ka 

mohuar në mënyrë kategorike që ka poseduar armë, dhe se ka gjuajtur me armë në drejtim te të 

dëmtuarve. Sipas të pandehurit, kanë qenë të dëmtuarit ata që janë përpjekur që ta sulmojnë atë, 

dhe kanë tentuar të hynë në shtëpinë e tij.  

                                                                                                                                                                                                                             

Faktet e vërtetuara: 

Gjykata, pasi ka dëgjuar të gjithë dëshmitarët në ketë rast, provat materiale, pretendimet e 

palëve, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Nuk ishte kontestues fakti se, i pandehuri S.Z, njihej qysh me parë me të dëmtuarit Xh., B. dhe 

B.A. I pandehuri dhe të dëmtuarit janë fqinjë, jetojnë në fshatin Kqiq të Madh, Komuna e 

Mitrovicës, ku shtëpitë i kanë afër dhe vetëm një rruga i ndanë.  

 

Nuk ka qenë kontestuese fakti se ditën kritike palët, i pandehuri dhe të dëmtuarit kanë pas një 

mosmarrëveshje apo konflikt verbal në mes vete. Kjo mosmarrëveshje ka ndodhur për shkak të 

rregullimit të rrugës së fshatit dhe palët kishin pretendimet e tyre. Gjithashtu, i pandehuri dhe të 

dëmtuarit edhe ma parë kanë pasur konflikte dhe mosmarrëveshje, dhe raporte ndërmjet tyre 

asnjëherë nuk kanë qenë të mira. 

 

Faktet e lartcekura, përveç se nuk kanë qenë kontestuese në mes palëve, të njëjtat vërtetohen 

edhe nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

Faktin se ditën kritike ka ndodhur një konflikt në mes palëve, vërtetohet nga dëshmitë si vijon;  



7 |F a q e  

 

 

Sipas dëshmisë së dëshmitarit U.B, dhënë në shqyrtimin gjyqësor, vërtetohet se më 12.12.2008, 

ka ndodhur një konflikt verbal në mes të pandehurit S.Z dhe të dëmtuarve Xh., B. dhe B.A. Sipas 

dëshmisë së dëshmitarit, fillimisht konflikti kishte filluar ndërmjet S.-it dhe Xh.-it, pastaj në 

rrugë kanë dal edhe djemtë e Xh. për ta parë çfarë po ndodhë. Sipas dëshmitarit në një moment 

ka dëgjuar të dëmtuarit duke thënë “ik se S. e paska një allti”, pas këtyre fjalëve thotë se ka 

dëgjuar një të [shtënë] krismë të armës”. 

 

Sipas dëshmisë së dëmtuarit – dëshmitarit Xh.A, dhënë në shqyrtim gjyqësor, vërtetohet fakti se, 

në ditën kritike derisa ka qenë duke shkuar në punë me djemtë dhe punëtoret e tij, ka ndodhur një 

konflikt verbal me të pandehurin, kjo rreth rrugës e cila po asfaltohej në atë kohë. Dëshmitari, ka 

pohuar faktin se ka parë të pandehurin që mbante një armë të vogël në dorë. Dëshmitari ka thënë 

se, konflikti ka filluar si rezultat që ai ka tentuar ta mbush me gurë dhe zhavorr rrugën afër murit 

të tij, pasi që është nën pjesën e poshtme te rrugës, ndërsa S.i e ka kundërshtuar këtë. Dëshmitari 

pohon se ditën kritike konfliktin e ka filluar S.i, me një punëtor me emrin Ferit, që punonte për 

Xh.-in. Dëshmitari me tej ka thënë se, djemtë tij B.1, B.2, dhe B.3, i kane thënë S.-it, nuk ke 

nevojë me bë problem, dhe me pas edhe kanë shkuar në drejtim të oborrit të te pandehurit, ku në 

ato momente ka dëgjuar një krismë të armës.    

 

Sipas dëshmisë së dëshmitarit B.A, dhënë në shqyrtim gjyqësor, vërtetohen këto fakte, se në 

ditën kritike kanë pas një konflikt verbal me të panderit, se i pandehuri S.Z, gjatë kësaj kohe e 

mbante një armë në dorë me të cilën në një moment edhe ka shtënë një herë në ajër. 

 

Sipas dëshmisë së dëshmitarit B.A, dhënë në Policin e Kosovës, më dt.12.12.2008, vërtetohen 

këto fakte, se në ditën kritike, i pandehuri S.Z, mbante një armë, dhe me të njëjtën kishte shtënë 

një herë. 

 

Gjykata, duke u bazuar në nenit 123 para 5 sipas Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, ka 

vlerësuar mbrojtjen që ka dhënë i pandehuri në policin e Kosovës, për këtë rast. I pandehuri në 

mbrojtjen e tij, pohon faktin se ditën kritike ka pas një konflikt apo mosmarrëveshje me të 

dëmtuarit për shkak të rrugës që i ndanë shtëpitë e dy palëve, megjithatë mohon faktin se ka 

poseduar armë apo se ka gjuajtur me armë atë ditë. 

 

Vlerësimet e Gjykatës; 

Gjykata si përfundim gjen se, i pandehuri S.Z, ditën kritike ka pasur mosmarrëveshje apo 

konflikt me të dëmtuarit, kjo për shkak të rregullimit të rrugës së fshatit që i ndanë shtëpitë e dy 

palëve. Konflikti ka filluar si rezultat që i dëmtuari Xh. ka tentuar që ta mbush me gurë dhe 

zhavorr pjesën afër murit të shtëpisë së tij, që gjendet përballë shtëpisë së të pandehurit, ndërsa i 

pandehuri e ka kundërshtuar një gjë të tillë. Rikujtojmë se të njëjtit edhe në të kaluarën kanë pas 

probleme, dhe raportet ndërmjet tyre nuk kanë qenë të mira. 

 

Gjykata duke u bazuar në provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor, ka vërtetuar se, më 12 

dhjetor 2008 rreth orës 13:20 min në fsh.Kqiq i Madh-Komuna e Mitrovicës, i pandehuri S.Z, me 

qëllim të frikësimit të te dëmtuarave Xh., B. dhe B.A, me armë të tipit dhe llojit të pa njohur, ka 

shtënë një herë në ajër. Ngjarja ka ndodhur në atë mënyrë që, pasi fillimisht i pandehuri S., 

kishte një zënkë verbale me të dëmtuarin Xh., dhe me një punëtor të tij në rrugën përballë 

shtëpive të tyre. Pas kësaj të dëmtuarit B. dhe B.2 (djem të dëmtuarit Xh.), kanë dalë nga oborri i 

shtëpisë dhe kishin filluar që të interesohen çfarë po ndodhe, i pandehuri pastaj ka hyrë në 

oborrin e shtëpisë se tij, dhe gjersa të dëmtuarit B. dhe B.A, kanë qenë afër dyerve të shtëpisë tij 
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me qëllim që ta qetësonin situatën, i pandehuri nga shkallët e shtëpisë së tij, me një armë të 

zjarrit ka shtënë një herë në ajër, me qëllim frikësimit dhe kanosjes ndaj të dëmtuarve, të cilët 

pasi kanë dëgjuar të shtënë e armës nga frika janë larguar nga aty dhe janë kthyer në oborrin e 

shtëpisë së tyre. 

 

Faktin se i pandehuri S.Z, ditën kritike me dt.12.12.2008, ka gjuajtur me armë, Gjykata e ka 

vërtetuar, në bazë të deklaratave të dëmtuarve - dëshmitarëve Xh., B. dhe B.A, të cilët në 

dëshmitë e tyre dhënë para policisë, po ashtu edhe nga deklaratat e  të dëmtuarve si dëshmitar 

Xh. dhe Besim, në shqyrtim gjyqësor, kanë konfirmuar faktin se ditën kritike i pandehuri ka 

poseduar një armë me të cilën edhe ka (gjuajtur) njëherë në ajër.  

 

Se i pandehuri S.Z, ka shtije me armë ditën kritike, ketë fakt gjykata e ka vërtetuar edhe nga 

deklarata e dëshmitarit U.B, i cili në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se, atë ditë pasi kishte filluar 

konflikti në mes të dëmtuarve, ia i ka dëgjuar djemtë e të dëmtuarit duke thënë “ik se S. paska 

allti” (i referohet të pandehurit S.), dhe se në ato momente ka dëgjuar një krismë të armës. 

 

Gjithashtu në bazë të Ekspertizës mbi ekzaminimin e mostrave lidhur me testin e mbetjeve nga të 

shtënat në duart të pandehurit S.Zt, nga Qendra për Krime – Teknik-Shkencore (I.V), 

Departamenti i Traseologjisë i datës 5 nëntor 2009, nga eksperti i fushës V.N, vërtetohet se; 

mostrat të cilat i’u referohen si mostra D# 1.1 dhe D# 1.2, që kanë të bëjnë me dorën e djathtë e 

të pandehurit, janë gjetur grimcat e barutit, të cilat janë karakteristike nga mbetjet e mbushur 

nga qitja me armës, të cilat kanë arritur /mbetur me rastin e shtënies me armë. Mostrat në fjalë 

janë marr më dt.12.12.2008, në dy duart e të pandehurit, menjëherë pas raportimit të rastit në 

polici. Pra, vërtetohet se në dorën e djathë të pandehurit janë gjetur grimca të municionit që janë 

karakteristik të mbetjeve nga qitja me armë të zjarrit.  

 

Gjykata, pranon faktin në shtëpinë e të pandehurit nuk është gjet arma e as gëzhoja. Megjithatë, 

tre dëshmitarët pohojnë faktin ditën kur ka ndodhur konflikti, derisa kanë qenë afër dyerve te të 

pandehurit e kanë parë të pandehurin duke gjuajtur me armë, ndërsa dëshmitari U.B, pohon 

faktin se atë dite ka dëgjuar një të shtënë të armës. Të gjithë dëshmitarët kanë qenë okular, 

dëshmitë e tyre mbështeten plotësisht nga konstatimet në ekspertizën mbi ekzaminimin e 

gjurmëve nga mbetjet e barotit, ku është konstatuar se nga mostrat që janë tërhequr në dorën e 

djathtë te të pandehurit, janë gjetur grimca të municionit që zakonisht mbeten nga qitja me armë 

të zjarrit. Nuk përjashtohet mundësi që i pandehuri të ketë fshehur armën dhe gëzhojën, kjo ishte 

plotësisht e mundur të ndodhe sepse nga koha kur është paraqitur rasti, e derisa policia ka arrit në 

shtëpinë e të pandehurit, kishte kaluar një kohë afërsisht një orë.   

 

Gjykata vlerëson se dëshmitë e dëshmitarëve janë të besueshme plotësisht për faktet kryesore. 

Gjykata i’u besoj dëshmive të dëshmitarëve, që pohojnë se ditën kritike ka ndodhur një konflikt 

mes palëve. Ketë fakte e pohojnë gjithë dëshmitarët, por nuk e mohon as i pandehuri. Ky fakt 

merret si i vërtetuar.    

 

Gjykata i ‘u besoj dëshmive të dëshmitarëve, që pohojnë se konflikti ka ndodhur si rezultate i një 

mosmarrëveshje për shkak se i dëmtuari ka tentuar të ngrit nivelim e rrugës me gur dhe zhavorr 

afër murit të tij, të cilën gjë e ka kundërshtuar i pandehuri. Gjithë dëshmitarët pohojnë se 

konflikti ka ndodhe si rezultat i mosmarrëveshjeve rreth shtrimit të një rruge afër shtëpive të 

palëve. Ky fakt merret si i vërtetuar.    
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Gjykata i’u besoj dëshmive të dëshmitarëve Xh., B. dhe B.A, që pohojnë se ditën kritike i 

pandehuri ka poseduar një armë të zjarrit. Këtë e thonë tre dëshmitarët. Këtë fakt e kanë 

potencuar që në momentin e parë me rastin e dhënies së dëshmisë për rastin. Për këtë rrethanë 

dëshmitë e tyre janë të njëjtat, pa asnjë dallim. Përveç kësaj, dëshmitë e tyre mbështeten edhe në 

dëshminë e dëshmitarit tjetër U.B, i cili ka pohuar se atë ditë momentet e ngjarjes që zhvillohej, i 

ka dëgjuar djemtë e të dëmtuarit që kane thënë “ik se S. paska allti” (i referohet të pandehurit 

S.). Pra, kemi katër dëshmitar që pohojnë një fakt, për me tepër dëshmitarët kanë qenë në vendin 

e ngjarjes (dëshmitarë okular). Tre dëshmitarët, deklarojnë se  me sytë e tyre e kanë pa të 

pandehurin me armë, ndërsa dëshmitari U.B, thotë se ka dëgjuar nga të dëmtuarit se i pandehuri 

ka poseduar armë. Nga këto arsye mbrojtja e të pandehurit për ketë rrethane është plotësisht e 

pabesueshme.  

 

Gjykata i’u besoj dëshmive të dëshmitarëve B. dhe B.A, që pohojnë se ditën kritike gjatë kohës 

sa është zhvilluar konflikti verbal mes palëve, i pandehuri me armë të zjarrit ka gjuajt/shtije një 

herë më këtë armë. Dy dëshmitarët e pohojnë se me sytë e tyre e kanë parë ketë momente. 

Dëshmitë e tyre mbështetën nga dëshmitë e dëshmitarëve tjerë U.B dhe Xh.A, të cilët pohojnë 

ditën kritike kanë dëgjuar një krismë të armës që dëgjohej nga oborri i të pandehurit. Pra, kemi 

katër dëshmi që pohojnë ketë fakt. Për me tepër, ekspertiza balistike e punuar në Kroaci, vërteton 

se faktin se pas ekzaminimit të mostrave që janë marr nga dora e djathtë e të pandehurit, ka 

rezultuar se janë gjet grimca të municionit që mbetet zakonisht nga gjuajtja me arme zjarri. Pra, 

dëshmitë e dëshmitarëve mbështet edhe nga kjo ekspertizë që i heq gjitha dyshimet për ketë. Nga 

gjitha këto arsye vlerësojmë se mbrojtja që ka paraqitur i pandehuri në polici për këto rrethana 

është plotësisht e pabesueshme.   

 

Gjykata, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se ditën kritike i pandehuri ka poseduar një armë të 

vogël të zjarrit.  

 

Gjykata, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se ditën kritike i pandehuri me qëllim kanosjeje dhe 

frikësim ka gjuajt njëherë me armë lart në ajër.  

 

Gjykata, si përfundim gjen se në veprimet e të pandehurit S.Z, përmbushen të gjitha elementet e 

përgjithshme e të veçanta të veprës penale; Mbajtje në pronësi, kontroll, në posedim ose në 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPK-ës. Në vijim paraqesim dhe 

arsyetojmë secilin kusht apo element të përgjithshëm.  

 

Veprimi i të pandehurit: 

Nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësorë vërtetohet se i pandehuri S.Z, kishte ndërmarr 

veprimet në drejtim të kryerjes së veprës penale. Ditën kritike me dt.12.12.2008, rreth orës 13:20 

min, pas një konflikti verbal me të dëmtuarit ai e ka përdorur armën, duke shtije një herë në ajër 

me armë të tipit dhe llojit të panjohur, me qëllim të kanosjes dhe frikësimit ndaj të dëmtuarve. 

 

Kundërligjshmëria dhe rrezikshmëria: 

Gjykata, gjen se në veprimet e të pandehurit të përshkruara si më lartë, pra mbajtja në pronësi, 

kontroll të armës, dhe përdorimi i armës për qëllim frikësimi dhe kanosjeje, ka qenë haptazi i 

kundërligjshme. I pandehuri me veprimet e tij, kishte cenuar sigurinë e palëve, ka shkaktuar një 

frikësime te të dëmtuarit si dhe ka rrezikuar drejtpërdrejtë të mirat e mbrojtura me Kodin penal, 

pasi që i njëjti nuk kishte të drejtë dhe as autorizim që të mbante me vete armë, aq me tepër ta 

përdoret atë me qëllim që ai e ka përdorur. 
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Përcaktueshmëria e veprës penale me ligj: 

Gjykata rikujton se veprimet e të pandehurit në këtë rast janë të sanksionuara me Kodin Penal, si 

vepër penale te përcaktuara si; Mbajtje në pronësi, kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të Kodi Penal i Kosovës. 

 

Gjykata, gjen se në veprimet e të pandehurit S.Z, janë përmbushur edhe elementet e veçanta të 

veprës penale: Mbajtje në pronësi, kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të 

armëve nga neni 328 par.1 të KPK-ës, siç janë:  

- Gjykata nga provat e administruara dhe rrethanat e rastit, është vërtetuar se i pandehuri S.Z, më 

dt.12.12.2008, ka mbajtur dhe poseduar armën të tipit dhe llojit të panjohur, pa autorizim apo 

leje të veçantë, të cilën e ka përdorur sepse më të ka shtënë një herë në ajër për ti frikësuar te 

dëmtuarit. Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri në këtë rast kishte vepruar me dashje direkte (të 

drejtpërdrejtë) kjo për faktin se ai ishte i vetëdijshme se veprimet e tij pra, mbajtja e armës pa 

leje, dhe përdorimi i saj janë të kundërligjshme.  

- Këto rrethana vërtetohen nga vetë ngjarja dhe kronologjia e saj. Fakti se i pandehuri e ka 

mbajtur në pronësi dhe posedim armën, duke pasur parasysh se i njëjti e ka përdorur atë në 

mënyrë kërcënuese, duke shtënë në ajër me të, kjo tregon se i njëjti qëllim të vetëm e ka pasur 

frikësimin e të dëmtuarve. 

- I pandehuri, ditën kritike ishte pajisur më herët me armë nga fillimi i konfrontimit me të 

dëmtuarin Xh., ai e ka ekspozuar armën, dhe të njëjtën vetëm pasi që kanë ndërhyrë edhe të 

dëmtuarit e tjerë, pasi që ka hyrë brenda në oborrin e shtëpisë se tij e ka përdorur, duke shtënë 

me të në ajër,  

- Mbi të gjitha këto, sipas vlerësimit te gjykatës te i pandehuri nuk është vërejtur se lëngon nga 

ndonjë sëmundje mendore e përhershme apo e përkohshme, apo ngecjen në zhvillimin 

mendore. 

- Të gjitha këto rrethana tregojnë dhe argumentojnë se tek i pandehuri S.Z, ka ekzistuar dashja e 

drejtpërdrejtë te kjo vepër penale, ai e dinte, e kuptonte se veprimet e tij ishin të 

kundërligjshme, përkundër kësaj a’i i ka ndërmarrë ato veprime. 

 

Motivi i veprës penale; 

Nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor është vërtetuar se deri te kjo vepër penale, ka 

ardhur për shkak të mosmarrëveshjeve në mes palëve, lidhur me punimet të cilat kryheshin në 

rrugën që ndan shtëpinë e të dëmtuarit me të pandehurit. I dëmtuara ka tentuar të ngrit nivelim e 

rrugës me gur dhe zhavorr afër murit të tij, të cilën gjë e ka kundërshtuar i pandehuri.  

Pikërisht kjo situatë ka quar deri të ngjarja kritike qe është zhvilluar më 12.12.2008. Gjykata, 

nuk është lëshuar për të vërtetuar faktin se cila nga palët ka filluar apo ka kontribuar në këto 

mosmarrëveshje, sikur që nuk është lëshuar për të vlerësuar se kush ishte fajtor apo i dëmtuar në 

konfliktet paraprake në mes palëve. Gjykata nuk është lëshuar në çështjet e tilla, sepse kjo nuk ka 

qenë objekt i akuzës apo i shqyrtimit gjyqësor në ketë lëndë penale. Për gjykatën është e 

rëndësishme që është vërtetuar fakti se palët para këtij rasti kanë pas konflikte apo 

mosmarrëveshje ndërmjet vete dhe ky konflikt ka kulmuar ditën kritike. Për me tepër, nuk mund 

të dëshmohet se i pandehuri ka qenë i sulmuar apo i rrezikuar nga të dëmtuarit. 

 

Pretendimi i palëve: 

Gjykata ka refuzuar si të pabazuar pretendimin e të pandehurit në deklarimet e tij në polici, ku ka 

pretenduar se i dëmtuari B.A, ditën kritike ka poseduar një armë me të cilën edhe ka shtënë. Ky 

pretendim i tij nuk mund të vërtetohet, përveç kësaj kjo bien në kundërshtim edhe me provat e 

tjera të lëndës, fillimisht me ekspertizën e kryer në Kroaci, e cila e konstaton se në dorën e 

djathtë të pandehurit S., janë gjet grimca të barutit, që janë rezultat e shtënies me armë, si edhe 
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me deklaratat e të dëmtuarve – dëshmitarëve, të cilët si në shqyrtim gjyqësor, po ashtu edhe me 

deklaratat e tyre dhënë në polici, kanë konstatuar ditën dhe momentet kritike te ngjarjes i 

pandehuri S.Z, ka poseduar një armë me të cilën e dhe ka shitje njëherë në ajër.   

 

Vlerësimi i provave: 

Gjykata i ka falur besimin dëshmive të dëshmitarëve që janë dëgjuar në këtë rast. Për arsye se 

dëshmitarët kanë qenë dëshmitar okular, deklarimet  tyre përputhen në masë të madhe mes vete, 

deklarimet e tyre mbështeten edhe në prova tjera fizike, siç është ekspertiza e traseologjisë e cila 

konfirmon faktet kryesore në raport me armën dhe përdorimin e saj. 

 

Gjykata, përkundër që i pandehuri është mbrojtur në heshtje në shqyrtim gjyqësor, sipas nenit 

123 par.1 lidhur me par.3 të KPP-ës, ka vlerësuar, deklaratën e tij dhënë në polici me 

dt.12.12.2008, së cilës deklaratë, gjykata nuk i’a fali besimin, pasi që e njëjta, bie në kundërshtim 

me provat – shkresat e kësaj lënde, kjo duke pasur parasysh, se në deklaratë i pandehuri e mohon 

të ketë pasur me vete armë, rrjedhimisht se ka shtënë me të, ndërsa në bazë të ekspertizës së 

kryer në Kroaci, mbi grimcat e barutit të gjetura në dorën e djathtë të pandehurit, konstatohet se 

këto grimca janë si rrjedhojë e shtënies me armë, që korrespondon edhe me deklaratat e të 

dëmtuarve – dëshmitarëve, të cilët e kanë pohuar këtë fakt, andaj si të tillë nuk i’a fali besimin 

deklaratës së dhënë nga i pandehuri, por të njëjtën e vlerësoj se është e drejtuar me qëllim të 

shmangies se përgjegjësisë penale. 

 

Gjykata, u ka besuar në tersi provave materiale që janë administruare në këtë rast siç janë: Foto 

dokumentacioni i cili gjendet në shkresat e lëndës, Raporti i policit hetues nr.2008-bc-3124 i 

dt.12.12.2008, Ekspertiza mbi ekzaminimin e mostrave lidhur me testin e mbetjeve nga të 

shtënat në duart e S.Zt, nga Qendra për Krime – Teknik-Shkencore (I.V), Departamenti i 

Traseologjisë i datës 5 nëntor 2009, nga eksperti V.N, Raporti mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes 

nga Njësia e Forenzikës, Policia e Kosovës në Mitrovicë, së bashku me skicën dhe foto 

dokumentacionin nga vendi i ngjarjes, me gjithsejtë 9 fotografi. Formulari për ekspertim-analizë 

laboratorike lidhur me mostrat e marra në sipërfaqe të epërme të dorës së majtë dhe të djathtë, e 

të akuzuarit S.Z. Këto prova materiale janë siguruar nga institucionet publike në mënyrë ligjore 

dhe në përputhje me dispozitat e KPP-së. Për më tepër nuk është shfaqur asnjë dyshim lidhur me 

mënyrën se si janë siguruar ato dhe më përmbajtjen e tyre.  

 

Gjykata, nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor për tej çdo dyshimi ka gjetur se i 

pandehuri S.Z, ka kryer veprën penale: Mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të Kodi Penal i Kosovës. 

 

Arsyet lidhur me vendimin në pikën II të aktgjykimit: 

Më 9 mars 2018, Gjykata ka caktuar dhe mbajtur, seancën e shqyrtimit fillestar në këtë çështje 

penale. 

 

Në këtë seancë të shqyrtimit fillestar, prokurori i rastit është tërhequr nga ndjekja penale dhe 

akuza për piken II. të aktakuzës për veprën penale: Mbajtje në pronësi, në kontroll, në posedim 

ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPK-së. 

 

Gjykata, pasi ka pranuar tërheqjen nga ndjekja penale për të pandehurin S.Z, lidhur me këtë 

vepër penale, konstaton se prokuroria ka të drejtë ligjore që në çdo kohë deri në përfundimin e 

shqyrtimit gjyqësor të qëndroj apo të tërhiqet nga ndjekja penale. Në anën tjetër, pas tërheqjes 

nga ndjekja penal sipas KPP-së, shqyrtimi gjyqësor nuk mund të vazhdoj lidhur me këtë vepër 
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penale pasi që gjykimi mund të zhvillohet vetëm sipas një akuzë, në mungesë të saj nuk ka 

objekt gjykimi. Andaj, nga këto arsye trupi gjykues konsideron se janë plotësuar kushtet ligjore 

sipas nenit 363 par. 1 pika 1.1 të Kodit të Procedurës Penale, mbi këtë bazë ka dhënë aktgjykim 

refuzues. Gjykata rikujton se neni 363 par 1 nën par 1.1 të KPP përcakton “Gjykata merr 

aktgjykim refuzues me të cilin akuza refuzohet kur: Prokurori i Shtetit është tërhequr nga akuza 

nga hapja e deri në përfundimin e shqyrtimit gjyqësor“. 

 

Caktimi, matja e llojit dhe lartësisë së 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, veprën penale e kishte kryer me dashje direket. Gjithashtu, si 

rrethanë tjetër rënduese është marrë parasysh kontributi esencial i të pandehurit te kjo vepër 

penale, rrezikshmërinë që paraqet kjo vepër penale, nga ku ka rrezikuar në mënyrë të tërthortë 

edhe personat e tjerë, kjo për shkak se predha në shumë raste qëllon edhe personat e tjerë, edhe 

kur e shtëna është e drejtuar për në ajër. Gjithashtu, janë vlerësuar dhe rrethanat nën të cilat është 

kryer kjo vepër penale, motivi i veprës penale që është vërtetuar se i pandehuri këtë vepër penale 

e ka kryer me qëllim të frikësimit dhe kanosjes së të dëmtuarve. 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. Gjykata, ndaj të pandehurit ka aplikuar dispozitat e zbutjes se 

dënimit sipas nenit 66 paragrafi 1 të Kodit Penal të Kosovës, kjo pasi ekzistojnë rrethana 

posaçërisht lehtësuese të cilat sipas vlerësimit të gjykatës, qëllimi i dënimit do të arrihet edhe me 

një dënim më të butë, kjo pasi që në rastin konkret nga veprimet e të pandehurit nuk është 

shkaktuar asnjë dëm – nuk është lënduar askush, fakti se i pandehuri është familjarë, baba i 5 

(pesë) fëmijëve, i njëjti jeton me ndihmë sociale, mbajtës i vetëm i familjes, ka kaluar një kohë 

shumë e gjatë nga koha kur është kryer vepër penale, më shumë se njëmbëdhjetë vjet, dhe faktin 

se i njëjti pas këtij rasti është pajtuar me të dëmtuarit dhe tanimë mbajnë raporte të mira, këtë e 

kanë konfirmuar edhe vete pala e dëmtuar, të cilët për këtë arsye nuk kanë kërkuar kërkesë 

pasurore -juridike, kjo tregon se i pandehuri është penduar për veprimet të cilat i ka ndërmarrë. 

 

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  arrestit shtëpiak në dënimin e shqiptuar:  

Gjykata, duke pasur parasysh nenin 84 të KPRK-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 arrestit shtëpiak në dënimin e 

shqiptuar për të pandehurin S.Z.  

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale: 

Gjykata, e ka detyruar të pandehurit S.Z, 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. 

 

Lidhur me kërkesën pasurore juridike: 

Kërkesë pasurore-juridike nuk pati, palët nuk kane paraqitur një kërkesë të tillë.  

 

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


