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P.nr.286/2016 
NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, Departamenti i përgjithshëm, me Gjyqtarin e 
vetëm gjykues Bekim Veliqi, procesmbajtëse Valdete Sadiku, në çështjen penale ndaj të 
pandehurit A.S nga ..., për veprën penale Mbajta në pronësi, kontroll, posedim ose në 
shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga nenit 328 par.1 të KPK-së, veprës penale 
Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 291 par.3 lidhur me par.1 të KPK-së dhe të 
veprës penale Dëmtimi i pasurisë së luajtshme nga neni 260 par.1 të KPK-së, dhe ndaj të 
pandehurit T.M nga ... për veprën penale Dhënia e ndihmës kryerësve pas kryerjes së 
veprave penale nga neni 306 par.2 të KPK-së, sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore 
në Mitrovicë Departamenti i Përgjithshëm PP.nr.53/2010, dt.22.09.2011, të cilën aktakuzë 
e ka përfaqësuar Prokurori i Shtetit Sahit Tmava, ka prezantuar i pandehuri A.S, mbrojtësi 
i tij sipas autorizimit Av. D.V, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor, në bazë të 
nenit 359, 360, 361, 362, 366 të KPP-së, me dt.18.12.2018, është marrë dhe shpallur 
publikisht aktgjykimi, ndërsa aktgjykimi është përpiluar me dt.17.01.2019; 
 

A K T G J Y K I M 
Të akuzuarit; 
1.A.S, i njohur me nofkën “...” nga i ati  Z., e ëma L., mbiemri i vajzërisë G., i lindur me ... 
në ..., me vendbanim në rrugën e “...” nr. ..., komuna e ..., Komuna e ...t, sërb, i pa punë, i 
pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike,  
 
2.T.M, nga i ati S., e ëma N., i lindur me ... në fsh. ... Komuna e ..., me vendbanim në rr. 
“...” nr. ...,  i martuar, baba i tre fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, me numër 
personal ..., pronar i lokalit –kafiterisë ... në Mitrovicë. 
 
I. I akuzuari A.S  
 

ËSHTË FAJTOR 
 

I/1.SEPSE: Me dt. 13.01.2010 rreth orës 23:50 minuta në ..., në rrugën “...” në ambientët 
të kafiterisë “ ...” në pronësi të T.M, i pandehuri ka poseduar armë me shkelje ligjore të 
nenit 18 të Ligji për Armët nr.03/L-143, e zbatueshme lidhur me armët e tilla ashtu që i 
pandehuri në mënyrë të paautorizuar ka përdorë armën–revolver me gaz “KORA BRNO” 
me nr. serik 01-012406, funksional, në atë mënyrë që me të ka shtënë disa herë në shenjë 
festimi për Vitin e ri ortodoks sërb.  
 
Me këtë ka kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim 
të pa autorizuar nga neni 328 par.1 të KPK-së. 
  
I/2. Në të njëjtën ditë ore dhe vende si nën pikën 1 të dispozitivit i pandehuri me anë të 
armëve ka shkaktuar rrezik të madh për jetën e njërëzve apo për pasurinë e një rëndësi 
thelbore ku ishin grumbulluar një numër i madh njërëzve, ashtu që në kafiterinë ”...”, derisa  
ishin grumbulluar një numër i madh i qytetarëve për festimin e Vitit të Ri ortodoks serb i 
pandehuri ka shtënë disa herë në ajër me armën-revolverin “Kora Brno”, në brendi të 
lokalit duke shkaktuar rrezik serioz për jetën e njërëzve që festonin në kafiteri. 
 
Me këtë ka kryer veprën penale Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 291 
par.3  lidhur me par. 1  të  KPK-së, e në bashkim real  me veprën penale si nën pikën  
1 të dispozitivit. 
 
II. Andaj gjykata në bazë të nenit 3, 6, 11, 15, 34, 39, 42, 43 të KPRK-së, dhe nenit 
359, 360, 361, 365, 366, të KPP-së i; 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË 
OSNOVNI SUD MITROVICI - BASIC COURT OF ... 



 2 

S H Q I P T O N 
 

II/1. Për veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të autorizuar të armëve 
nga neni 328 par.1 të KPK-së i përcakton DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000€, të 
cilin dënim Obligohet të e paguaj në afat prej 15 ditës pas plotfuqishmërisë së këtij 
Aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk e pagunë dënimin me gjobë në afatin e përcaktuar do të 
zëvendësohet me dënim me burgim, duke llogaritur për një ditë të kaluar në burg nga 20€. 
 
II/2. Për veprën penale Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 291 par.3 e lidhur me 
par.1 të KPK-së, e në bashkim real me veprën penale nën pikën 1 të dispozitivit,  i 
përcakton DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej një (1) viti i cili dënim nuk do të 
ekzekutohet në afat prej dy (2) vite nëse i pandehuri nuk kryen ndonjë vepër tjetër 
penale gjatë kohës së verifikimit. 
 
I akuzuari obligohet të paguaj shpenzimet procedurale në shumë prej 50€ ndërsa në emër 
të paushallit gjyqësor secili të paguaj shumën prej nga 30€, në afat prej 15 ditësh nga 
plotfuqishmërisë e këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
 
III. Gjykata në mbështetje të nenit 54 par.2 pika 7 lidhur me nenin 60 par.1 e 2 të 
KPK-së, e lidhur me nenin 282 par.1 e 2 nën par.2.1 të KPP-së, të akuzuarit i shqipton: 
 

DËNIMIN  PLOTËSUES  
  
Konfiskimi i armës – revolver “KORA BRNO” me nr. serik 01-012406, kalibrit 9x17mm, 
send i përdorur në kryerjen e veprës penale.  
 
IV. Gjykata në bazë të 363 par.1 nën par.1.3 të KPP-së ndaj të akuzuarit A.S merr 
këtë; 
 

REFUZOHET AKUZA 
 
IV/1. SEPSE: Në  të njëjtën ditë ore dhe vende si nën pikën 1 t dispozitivit , i pandehuri 
ka dëmtuar pasurinë e luajtshme të përsonit tjetër , në atë mënyrë që pasi ka shtënë me 
armë zjarri në brendi të kafiterisë  “ ...” i njëjti ka dal jashtë kafiterisë dhe me armën e 
zjarrit  e markës  ““KORA BRNO”  disa herë ka goditur qelqin e përparmë( parafangon) të 
automjetit të udhëtarëve të markës “Opel Astra” me tabela të regjistrimit ..., pronë e të 
dëmtuarit V.P duke i shkaktuar dëm material në shumë rreth 200euro. 
 
Me këtë kishte për të kryer veprën penale Dëmtimi i pasurisë së luajtshme nga neni 
260 par.1 të KPK-së. 
 
Të dëmtuarit për realizmin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontestin civilo 
juridik. 
 
V. Gjykata në bazë të 363 par.1 nënpar.1.1 të KPP-së ndaj të akuzuarit T.M merre 
këtë: 
 

REFUZOHET AKUZA 
 
V/1. SEPSE; Me dt. orë dhe vend si nën pikën 1 të dispozitivit i akuzuari ka ndihmuar 
kryesin e veprës penale për të cilën është paraparë me dënim me burgim mbi 5 vitë dhe 
Shmangien e zbulimit të veprës penale  përmes fshehjes së mjeteve, provave apo në 
qfarë mënyre tjetër, ashtu që pasi i akuzuari A.S ka shtënë me armë zjarri të markës 
““KORA BRNO” me nr. serik 01-012406, në kafiterinë e cila është në pronësi të tij, i njëjti 
ka tërhequr dhe fshehur gëzhojat të cilat janë hedhur nga arma e lart përmendur të cilat 
janë gjetur në vendin e ngjarjes. 



 3 

 
Me këtë kishtë për të kryer veprën penale Dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së 
veprave penale nga neni 305 par.2 të KPK-së.  
 
Shpenzimet procedurale mbesin në barrë të mjeteve buxhetore. 
 

A r s y e t i m i 
 
Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti Themelore ka parashtruar Aktakuzën 
PP.II.nr.53/2010, të dt.22.09.2011, ndaj të pandehurve A.S  nga ... nën dyshimin për 
veprën penale Mbajta në pronësi, kontroll, posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të 
armëve nga neni 328 par.1 të KPK-së, Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 291 
par.3 lidhur me par.1 të KPK-së dhe Dëmtimi i pasurisë së luajtshme nga neni 260 par.1 të 
KPK-së, dhe ndaj të pandehurit T.M nga ... nën dyshimin për veprën penale Dhënia e 
ndihmës kryerësve pas kryerjes së veprave penale nga neni 306 par.2 të KPK-së. 
 
Në këtë çështje penale gjyqtari fillimisht ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar në të cilin 
ka prezantuar Prokurori i Shtetit Sahit Tmava, i pandehuri A.S dhe mbrojtësi i tij Av. D.V, 
sipas autorizimit, i pandehuri T.M. 
 
Në këtë çështje penale gjyqtari ka caktuar seancat e shqyrtimit fillestar, ku janë ndërmarrë 
veprimet përkatëse juridike në këtë çështje, pastaj procedura ka vazhduar me seanca e 
shqyrtimit gjyqësor dhe me dt.18.12.2018, është bërë edhe shpallja publike e aktgjykimit. 
  
Gjatë shqyrtimit gjyqësor të akuzuarit janë njoftuar në kuptim të të nenit 323 par.1 dhe 2 
pika 2.1, 2.2 dhe 2,3 të KPP-së. 
 
Prokurori i Shtetit në seancën e shqyrtimit gjyqësor dt.11.12.2018, është tërhequr nga 
ndjekja penale ndaj të pandehurit T.M, për veprën penale Dhënia e ndihmës kryerësve 
pas kryerjes së veprave penale nga neni 306 par.2 të KPK-së, duke shtuar së nuk është 
provuar fakti së i njëjti e ka kryer këtë vepre penale, ndërsa në seancën e shqyrtimit 
gjyqësor të mbajtur me dt.18.12.2018, në paraqitjen e fjalës përfundimtare Prokurori, 
gjykatës i’a prezanton në formë të shkruar fjalën përfundimtare, po ashtu e bënë 
elaborimin e saj, që është tërhequr nga ndjekja penale ndaj të pandehurit A.S për veprën 
penale Dëmtimi i pasurisë së luajtshme nga neni 260 par.1 të KPK-së, ndërsa ka mbetur 
për veprat e tjera penale ndaj të pandehurit A.S, duke theksuar së nga provat e nxjerra 
gjatë shqyrtimit kryesor dhe shkresat e tjera që gjenden në lënd duke filluar nga dëshmia e 
të dëmtuarit V.P, dëshmitarit M.T, dëshmitares V.J, vërtetimin mbi konfiskimin e armës, 
fotodokumentacionin dhe shkresat e tjera që gjenden në lënd, u provua kryerja e  veprës 
penale të cekura sipas aktakuzës veprave penale nga neni 328 par.1 të veprës penale 
dhe të veprës penale nga neni 291 par.3 lidhur me par.1 të KPK-së në tërësi mbetëm 
pranë aktakuzës dhe i propozoje gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtor për veprat penale 
të kryera dhe ta gjykoj sipas ligjit duke pasur parasysh në rastin e caktimit të dënimit të 
gjitha rrethanat lehtësuese dhe renduesë. 
 
Mbrojtësi Av. D.V në fjalën përfundimtare ka deklaruar së Prokuroria nuk ka provuar në 
tërësi aktakuzën, deklarata e marrë në procedurën e hetimeve nuk mund të mirren si 
prova për të marrë një aktgjykim dënues duke marrë parasysh nenin 262 të KPP-së, 
mbrojtja nuk e ka pasur mundësinë me marrë në pyetje të dëmtuarin për veprat penale për 
të cilat i mbrojturi im akuzohet, janë të kryer në përdorim ose posedim të armës a në 
raportin e ekspërtizës është vertëtuar që nuk kemi të bëjmë me armë edhe me këtë nuk 
kemi të bëjmë asnjë vepër penale, gjatë festimit i cili ka ndodhur i mbrojturi u sjell në 
festimin e festës sepse në traditën e të gjithë popujve në festimin e Vititi të Ri përdorim 
mjete piroteknike dhe në këtë rast janë kanë të pa rrezikshme, arma e cila është gjetur 
përdorët për këto festime, i mbrojturi im pendohet nëse dikush nga mysafirët e kanë ndjer 
vetën të shqëtësuar dhe nëse gjykata vlerson së ka elemente të veprës penale të ketë 
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parasysh rrethanat lehtësuese si dhe me herët i pa gjykuar, i mbrojturi im kur ngjarja ka 
ndodhur ka qenë i moshës së re dhe tash është i përgjegjshëm, është familjar dhe gjykata 
ti merr parasysh këto rrethana lehtësuese. 
 
Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor janë proceduar në cilësinë e dëshmitareve-dëmtuarve  V.P, 
M.T, dhe V.J. 
 
Gjykata lidhur me këtë çështje në kuptim të nenit 338 par.1 nën nën par.1.3 të KPP-së, 
pas marrjes së mendimit nga i pandehuri A.S, i pandehuri T.M dhe Prokurori Shtetit të cilët 
ka deklaruar së nuk e kundërshtojnë leximin e deklaratave të dhëna paraprakisht nga 
dëshmitaret, gjykata ka marrë aktvendim në procesverbal, për leximin e deklaratës së 
dëshmitareve M.T, V.J dhe V.P të dt.14.01.2010, me arsyet e konstatuar si në 
procesverbal e seancës gjyqësore dt.05.12.2018. 
 
Në deklaratën e dhënë me dt.14.01.2010, dëshmitarja V.J ka deklaruar së atë natë para 
orës 23:00 me dt. 13.01.2010, me miqtë e mi I.L, M.T, V.P jemi gjindur në lokalin “... në 
Mitrovicë dhe në një moment jam njoftuar nga ata se një djale me veti ka armë zjarri jam 
kthyer të shoh dhe I. me ka thënë që përsoni me duks të kuq ka armë zjarrri, para se të 
dëgjohej e shtëna nga arma e zjarrit, por pas ores 00:00 kur është uruar Viti IiRi kanë 
filluar disa valle dhe shumica e shoqërisë e cila është gjendur në tavolinën e tij ka 
vallëzuar dhe ai në një moment ka ngritur pistoletën dhe nga arma e zjarrit ka shtënë disa 
here me I. menjëherë jemi veshur dhe jemi nisur të dalim jashtë lokalit dhe derisa jam 
ankuar disa vajzave të cilat njëjtë me kanë thënë që kanë ikur nga ai dhe kam pyetur a 
është kjo e zakonshme këtu, ato me kanë thënë kur të sheh diqka të tillë vetëm largohu, 
ato kanë qenë të frikesuara sepse ai ka shtënë në drejtim ku ato janë ulur në katin e 
lokalit, aty në korridor ka qëndruar një përson i cili ka qenë në shoqëri me të dhe me ka 
pyetur ku qëndron problemi, i kam thënë a është lejuar këtij përsoni që gjithë natën të 
qëndroj këtu dhe të shtën nga arma e zjarrit, ku ai me thënë që atij i është lejuar gjithqka, 
kemi dalur nga lokali në të katërtit dhe jemi marrur vesh së ku do të shkojmë, I. dhe M. 
kanë dalur nga makina, me V.P dhe jemi nisur deri tek qëndra për derisa në makinë kemi 
mbetur unë dhe V.P, kam qëndruar në makinë dhe V. ka qenë para makinës dhe ka 
biseduar me M. dhe I., dhe kam parë atë përson i cili ka qenë me duks të kuq si e mbante 
pistoletën në dorë dhe del nga lokali dhe atëherë kam filluar të bërtas që V. të hyje në 
makinë, V. ka hyrë në makinë derisa është nisur të hap siguresën në timonin, ai person 
është afruar dhe me këmbë ka goditur makinën, me siguri në mbrojtsën e makinës, pastaj 
me pistoletë ka goditur në xhamin mbrojtës, atëherë ka hapur derën e bashkëudhetarit 
dhe është drejtuar me fjalet “Çfare ke bre, cka po don, hajde fshiju nga këtu”, dhe 
pastaj ka goditur me derë dhe sigurisht ka goditur edhe dy – tri herë në xhamin mbrojtës të 
përparëm (shofershajbën), afër tij është gjindur edhe një përson të cilin unë nuk e njoh i 
cili vetëm ka qëndruar dhe asgjë nuk ka bërë dhe atëherë ka filluar që ta ngreh, pasi që 
jam frikësuar për sigurinë time, unë jam shtrirë në ulsën e prapme sepse jam frikesuar që 
do të shtën përsëri nga arma e zjarrit dhe gjithë herë kam kërkuar nga V. të largohet nga 
ai vend. 
 
Po ashtu dëshmitarja ka deklaruar së ka bërë identifikimin e përsonit i cili ka shtënë me 
armë, duke deklaruar së ka qenë shumë e sigurtë në këtë deklarimin, së sipas numrit 
rendor 138, është përsoni që ka shtënë me armë, respektivisht që e ka shkaktuar dëmin 
në veturë, e në foto dokumentacion vërtetohet së foto nr. ... është i pandehuri A.S, 
 
Dëshmitari M.T, në deklaratën e dhënë me datë 13.01.2010, ka deklaruar së me 
dt.13.01.2010, rreth orës 23:50 ka qenë në restorantin “...”, së bashku me V.P, I.L, dhe 
V.J, aty ka dëgjuar të shtëna të cilat kanë ardhur, nga objekti brenda, por në pjesën tjetër 
të sallës, pas një kohe të caktuar ka mare një shoqëri e cila eshë gjendur në tavolinë  e 
fundit dhe si ankohen, deri sa kanë e qenë në tavolinë. 
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Dëshmitari V.P në deklaratën e dhënë me datë 14.01.2010, ka deklaruar së rreth orës 
00:15 ka dalur nga restorani ..., ku ka qenë në pritje të Vitit të Ri së bashku me M.T, I.L 
dhe V.J, të katërtit kemi hyre në makinën time Opel Astra, ngjyre hiri, ..., i cili ka qenë i 
parkuar në parkingun e Restorantit, nga ana e prapme tek kopshti, pasi që rrugët kanë 
qenë të bllokuara M.T së bashku me I.L është nisur në këmbe sepse nuk ka mundur ti 
dërgojë në vendin e dëshiruar derisa kanë biseduar me V.J në atë moment kemi parë një 
djalë së si po del nga Restorani me një djalë tjetër, i cili ka pasur pistoletë në dorë dhe ka 
filluar të repetit, kam tentuar që në shpejtësi të hap siguresën në makinë që të niseshim, 
me gjithë atë ai djalë është afruar deri tek makina dhe ka goditur me këmbë në mbrojtësin 
e përparmë dhe na ka thënë neve “Çfarë ke bre, fshiju fshiju”, menjëherë pas asaj me 
mbajtësen e pistoletës e ka thyer dritaren e përparmë (shofershajbën), në pjesën e 
përparmë të këndit të djathtë, pasi që në jemi gjendur në makinë ai ka hapur derën e 
përparmë  të bashkudhëtarit dhe ka filluar të flas “Largohu nga këtu”, pas asaj e ka mbyllur 
derën dhe ka goditur edhe tre herë me mbajtësen e pistoletës në regjionin e dritares në 
këndin e djathtë, pastaj është nisur drejtë kopshtit së bashku  me një djalë, pas asaj e kam 
ndezur makinën time dhe jam nisur, megjithëse ai ka tëntuar që të kthehet por e ka 
mbajtur djalin i cili ka qenë me të. Pasi që rrugët kanë qenë të bllokuara M.T së bashku 
me I.L është nisur në këmbe sepse nuk ka mundur ti dërgojë në vendin e dëshiruar  derisa 
kanë biseduar me V.J para makinës që kur të nisemi. 
 
Në seancën gjyqësore janë lexuar provat dhe atë vërtetimi për konfiskimin e sendeve i 
dt.28.01.2010, send i marrur nga i pandehuri A.S, vështrim në foto dokumentacionin 
gjithsej 11 faqe, raporti i ekspertizës mbi ekzaminimin e armës së konfiskuar nga i 
pandehuri A.S i dt.06.07.2011. 
 
Pas leximit të provave Prokurori i shtetit, i pandehuri, kanë deklaruar së nuk kanë 
propozime të tjera sa i përket procedurës së plotësimit të provave, shqyrtimi gjyqësor në 
mbështetje të neni 345 të KPP-së, ka vazhduar me marrjen në pyetje të të pandehurve. 
 
I pandehuri A.S, gjatë procedurës për marrjen në pyetje në cilësinë e të pandehurit ka 
deklaruar së  në ditën kritike  kam qenë në kafiterinë e quajtur “...”, ka pas njerëz shumë, 
atë ditë kritike me vete kam  pas armë të zjarrit, ka qenë armë me gaz e cila është në 
fotografi, të njëjtën e kam përdorur në atë mbrëmje, kam shtënë edhe në tokë edhe anash 
ka mundësi që edhe lart që të kem shtënë, në stacionin policore me të vërtetë nuk po me 
kujtohet që kam dhënë deklaratë, kam gjuajtur nga një revole që dikush nga të pranishmit 
ma ka dhënë dhe unë kam gjuajtur  nga korridori i lokal, këtë revole nuk me kujtohet kush 
me ka dhënë , pasi që 25 persona kemi qenë në një tavolinë dhe nuk me kujtohet, këtë 
revole nuk e kam kthyer, e kam marrur me veti, pasi që aty ka ndodhur një incident – 
rrahje ndërmjet mysafirëve dhe arma ka mbetur të unë pasi që jemi larguar, veprimet e 
mia jashtë lokal me kujtohen sa i përketë kerrit, kam qenë në ndikim të alkoolit, restoranti i 
ka 2 apo 3 kate ku rrinë mysafirët mu shërbyer me pije, kam qenë në katin e dytë dhe në 
tavolinën time kanë qenë 25 vetë, ka pas edhe mysafir të tjerë, kati ku kam qenë unë 
mund të ketë hapësirë për 200 – 300 vetë, ndoshta nuk ka qenë ky numër por ka pasur 
shumë së ka qenë Viti i Ri Ortodoks. 
 
I pandehuri T.M, gjatë procedurës për marrjen në pyetje në cilësinë e të pandehurit ka 
deklaruar së është pronar i Restorantit “...”, ditën kritike kam qenë në lokal-Restorant, ai 
objekt i ka disa nivele është kafeneja, pastaj Restoranti, pastaj është Biznes Salla, Salla 
për festë – dasma  e të ndryshme, atë ditë kam qenë në kafenë poshtë duke festuar 
ditëlindjen pasi që ditëlindja ime është me dt. ..., me kanë njoftuar së dikush lart ka shtënë 
me armë, jam ofruar, pasi me kanë njoftuar së i pandehuri A. ka shtënë me armë, kam 
njoftuar që të mos shtënë me armë së është një festë dhe është një gjë e keqe me i 
shqetësuar të pranishmit, dhe A. me ka thënë që të mos shqetësohem së kjo armë është 
vetëm për frikë dhe me ka njoftuar së kjo armë  askënd nuk mund ta dëmtoj, të njëjtit i 
kam qëros me pije dhe  prapë kam shkuar në kafenë poshtë, po prapë kam dëgjuar të 
shtëna rreth orës 00:30, mysafirët kanë filluar që të shpërndahen dhe pas festës së vitit të 
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ri kanë shkuar në kafiqe të tjera, largimi i mysafirëve nuk e dije pse e kanë lëshuar lokalin, 
por të ne është pas festës është me u shpërnda me shkuar nëpër lokale të tjera, kam 
shikuar nuk ka pasur dëmtime, jam pronar dhe me intereson, ajo sallë riparohet – 
gëlqeroset, gëlqeroset çdo dy vite, deklaroj se nuk ka pasur shenja të gjurmës së armëve 
me plumba, ky e ka pasur armën por ajo nuk len gjurmë as gëzhoja, pasi që ajo armë 
gëzhojat i mbanë brenda, ndërsa ato shenja që janë në mure ndoshta janë të një feste të 
me hershme dhe unë vetëm e dha sallën dhe nuk me intereson diçka tjetër, për atë kohë 
kanë qenë punëtoret e mi por në raste të caktuara ka mundësi që edhe punëtor të tjerë, 
jam pronar, kam punëtoret aty që shërbejnë, nuk merrna me shërbime. 
 
Pas procedimit të provave në këtë shqyrtim gjyqësor, vlerësimit të provave materiale dhe 
atyre personale leximit të deklaratave të dëshmitarëve, paraqitjes së fjalës përfundimtare 
nga palët të dhe të vlerësimit të tyre një nga një dhe në lidhje me provat tjera gjykata në 
mbështetje të nenit 361 par.2 të KPP-së, ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të 
aktgjykimit duke vërtetuar së ekzistojnë elementet e veprës penale Mbajtje në pronësi, 
kontroll, ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPK dhe të veprës 
penale Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 291 par.3 lidhur me par.1 të KPK-së, 
ndërsa për veprën penale Dëmtimi i pasurisë së luajtshme nga neni 260 par.1 të KPK-së 
edhe për kundër ekzistimit të elementeve të veprës penale ka arritur parashkrim absolut i 
ndjekjes për këtë vepër penale dhe është marrë vendimi sipas nenti 363 par.1 nën par.1.3 
të KPP-së, ndërsa ndaj të pandehurit T.M, Prokurori i Shtetit është tërhequr nga ndjekja 
penale, në mbështetje të nenti 363 par.1.nën par.1.1 të KPP-së dhe mbi këtë bazë ligjore 
ndaj të pandehurit është marrë Aktgjykimi Refuzues. 
 
Në lidhshmëri me vlerësimin dhe analizimin e provave që janë pjesë përbërëse e kësaj 
çështje penale vërtetohet së në veprimet e të pandehurit kemi të bëjmë me elementet e 
veprës penale me të cilën akuzohet, pasi që në këtë çështje është vërtetuar së i pandehuri 
ka ndërmarrë veprime të kundërligjshme, një fakt i tillë vërtetohet edhe në bazë të 
deklarimeve të dëshmitares V.J e cila deklarata është lexuar si prove, e cila e vërteton 
faktin së i pandehuri A.S ka shtënë me armë në ditën kritike siç vërtetohet në dispozitiv të 
aktakuzës, duke e bërë identifikimin e tij, po ashtu edhe vetë i pandehuri nuk e mohon një 
veprim të tillë se ka pasur në posedim armën, dhe së ka shtënë me armë natën kritike, po 
ashtu edhe dëshmitarët e tjerë e pohojnë këtë fakt, vetë i pandehuri A.S në paraqitjen e 
mbrojtës së tij me dt.05.12.2018 ka theksuar së ka shtënë me armë edhe poshtë dhe 
anash, ka pasur mysafir në numër të madh, i pandehuri T.M gjatë paraqitjes së mbrojtjes 
ka theksuar se është shkuar tek i pandehuri A.S duke i thënë që të mos e përdori armën, 
edhe për mirëkuptim i ka qëras me pije, ka deklaruar së kur është larguar nga ajo pjesë e 
Restorantit ka shkuar poshtë, prapë ka dëgjuar të shtëna, po ashtu ka theksuar së 
mysafirët janë larguar nga lokali – restoranti i tij rreth orës 00;30min. dhe kanë shkuar në 
kafiqe tjera, këto rrethana të theksuar me lart vërtetojnë faktin së përkundër veprës penale 
Mbajtje në pronësi, kontroll, ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të 
KPK-së, në veprimet e të pandehurit A.S përmbushen edhe elementet e veprës penale 
Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 291 par.3 lidhur me par.1 të KPK-së, pasi që 
i pandehuri ka marrë veprime të kundërligjshme në vendin ku ka grumbull të madh të 
njërezve siç ka qenë në rastin konkretë në restorant dhe atë duke e festuar dhe si pasojë 
e veprimeve të tilla duke e përdorur armën, ka shkaktuar rrezik për të pranishmit, së si 
pasojë e një veprim të tillë, për shkak të rrezikut që kanë ndje në ato momente për shkak 
të gjuajtjeve me armë, me veprime të ikjes, apo të ngjashme nga mysafirët në Restorant, 
do të mund të rrezikohej seriozisht jeta e të pranishmeve prezent, andaj në rastin konkret 
Gjykata në mënyrë të plotë dhe të qartë për gjykatën vërtetoj së janë përmbushur të gjitha 
elementet e veprës penale Mbajtje në pronësi, kontroll, ose posedim të paautorizuar të 
armëve nga neni 328 par. 1 të KPK-së edhe të veprës penale Shkaktimi i rrezikut të 
përgjithshëm nga neni 291 par.3 lidhur me par.1 të KPK-së. 
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Në këtë çështje penale lidhur me të pandehurin ka konstatuar së nuk ekzistojnë rrethana 
të cilat kishin me përjashtuar përgjegjësin penale në këtë çështje penale në kuptim të nenit 
11 të KPK-së. 
 
Provat e proceduara në këtë çështje janë në përputhshmëri me vendimin e marrë si në 
dispozitivi të këtij aktgjykim, të konstatuara nga deklarimet e dhëna dhe të gjitha këto 
deklarime të dhëna nga ana e dëshmitarëve të theksuar me lart, janë të qëndrueshme, të 
mbështetura, i pandehuri A.S nuk e ka mohuar një veprim të tillë andaj gjykata ka krijuar 
bindjen e plotë duke vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi në vlerësimin e të gjitha 
rrethanave në mbështetje të provave se pa asnjë dyshim dhe në mënyrë bindëse për 
gjykatën vërtetohet së në veprimet e të pandehurit janë manifestuar veprime të 
kundërligjshme në krijimin e elementeve të veprës penale për të cilën akuzohet duke e 
shpallur fajtor të pandehurin për këto vepra penale siç konstatohet në dispozitiv të 
Aktgjykimit.  
 
Gjykata në vlerësimin e mbrojtjes së të pandehurit, dhe pretendimet e mbrojtësit është 
refuzuar e pa bazuar me pretendimin e shmangies nga përgjegjësia penale dhe së 
deklarimi i të pandehurit është i pa bazuar dhe në kundërshtim me provat e procedura në 
këtë çështje penale të konstatuar me lart, mbrojtësi respektivisht edhe i pandehuri nuk i 
kanë ofruar gjykatës fakte, prova të cilat kishin me ndryshuar gjendjen, për një 
vendimmarrje tjetër, pretendimet e mbrojtësit se nuk kemi vepër penale nga neni 328 
par.1 të KPK-së, me arsyen së është armë pa gaz, nuk qëndrojnë pasi që sipas nenit 18 
të Ligji për Armët nr.03/L-143, ku i përkufizon klasifikimin e armëve dhe në rastin konkret 
edhe arma e cila është përdorur nga i pandehuri A.S konsiderohet armë dhe në rast të 
mbajtjes në posedim nga i pandehuri të kësaj arme pa leje nga institucioni i autorizuar, e 
duke marrë për bazë faktin së e ka përdorur konsiderohet veprim i paligjshëm dhe 
konsumohen elementet e veprës penale Mbajtje në pronësi, kontroll, ose posedim të 
paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPK-së, andaj mbrojtja e të pandehurit 
është pa qëndrueshme dhe pa mbështetje në arsye për një vendim marrje  tjetër në raport 
me dy veprat penale për të cilat është shpallur fajtor, pasi që vet i pandehuri nuk e mohon 
veprimin e përdorimit të armës, po ashtu e pohon edhe faktin së ka pasur numër të 
konsiderueshme të mysafirëve duke festuar, pretendimet e mbrojtësit janë të janë të 
paqëndrueshme duke vlerësuar së kemi cënim të nenti 262 të KPP-së, në rastin konkret, 
gjykata e vlerëson këtë pretendim të pa bazuar, pasi që në rastin konkret nuk e kemi 
vetëm një provë, por gjykata ka vlersuar një nga një provat siç e përcakton neni 361 par.2 
të KPP-së, të konstatuara si me lart dhe ka marrë vendimin përkatës si në dispozitiv. 
 
Me rastin e caktimit të llojit të dënimit dhe matjes së lartsisë së dënimit për të akuzuarin 
gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat e parapara me nenin 64 të KPK-së, duke i 
shqiptuar dënim përkatës si në dispozitiv, si rrethanë lehtësuese e vlerësoj, sjelljen 
korrektë pranë gjykatës, nuk kemi të dhena së me parë ka qenë i dënuar, ndërsa rrethana 
rënduesë gjykata e vlerësoj mënyrën dhe rrethanat së si është kryer vepra penale në, në 
krijimin e shqetësimit dhe rrezikut të shprehur tek të dëmtuarit, për jetën dhe shëndetin, 
gjykata ka vlerësuar me bindjen me të plotë së me dënimin e shqiptuar do të arrihet qëllimi 
i këtij dënimi i paraparë sipas nenit 34 të KPK-së, që të parandaloj kryesin nga kryerja e 
veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij, në parandalimin e përsonave 
të tjerë në kryerjen e veprave penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 
respektimin e ligjit, dhe nga të gjitha këto ka konsideruar së dënim i shqiptuar është në 
përputhshmëri me shkallen e përgjegjësisë dhe të rrezikshmërisë shoqërore për veprën 
penale për të pandehurin. 
 
Gjykata si nën pikën III të dispozitivit të Aktgjykimit ndaj të pandehurit A.S, ka shqiptuar 
edhe dënimin plotësues – marrjen e sendit, Gjykata duke marrë për bazë sigurinë juridike 
po ashtu është sende që është rezultat i kryerjes së veprës penale siç vërtetohet me lart, 
në mbështetje të nenit 282 par.1 e lidhur me par.2 nënpar.2.1 të KPP-së, pasuria që është 
qenësisht e paligjshme i nënshtrohet automatikisht konfiskimit pa marrë parasysh edhe 
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gjetjet e gjyqtarit lidhur me fajësinë apo pafajësinë e të pandehurit, e lidhur me nenin 60 i 
KPK-së, përcakton së Sendet e përdoruara apo të destinuara për kryerjen e veprës penale 
apo sendet të cilat janë rezultat i kryerjes së veprës penale do të konfiskohen, andaj për 
shkak të këtyre konstatimeve gjykata ka qenë e obliguar që të vendos si nën pikën III të 
këtij Aktgjykimi që sendet e përdorura të merren –konfiskohen. 
 
Shpallja e aktgjykimit është bërë me dt.18.12.2018, në seancë të hapur dhe publike, në 
prezencë të palës pandehur A.S, mbrojtësit av.D.V ndërsa në mungesë të Prokurorit të 
Shtetit. 
 
Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor, gjykata e muar 
konform neneve 450 dhe 451 të KPP-së, ndërsa lidhur me kërkesën pasurore juridike 
është vendosur në mbështetje të nenit 461 të KPP-së pasi që i dëmtuari është tërhequr 
nga kërkesa pasurore-juridike. 
         
Nga theksimet e theksuara si me lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.      
 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 
Departamenti i përgjithshëm 
P.nr.286/2016, dt.17.01.2019 

Procesmbajtësja            Gjyqtari 
Valdete Sadiku         Bekim Veliqi 
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