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NË EMËR TË POPULLIT 

P. nr.334/2016 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti i Përgjithshëm– Gjyqtari i 

vetëm gjykues Gëzim Ademi, me procesmbajtësen Hasnije Muhaxheri në çështjen penale 

kundër të pandehurit S.S nga ..., për shkak te veprës penale: Përdorim i armës apo mjetit te 

rrezikshëm nga neni 375 par. 2 te KPRK-ës, si dhe veprën penale  Mbajtja ne pronësi , 

kontroll, ose posedim te paautorizuar te armeve nga neni 374 par.1 te KPRK-ës sipas 

aktakuzës se Prokurorisë Themelore ne Mitrovice PP.nr.114/2013 te datës 25.03.2014, pas 
mbajtjes se shqyrtimit fillestar me dt. 27.09.2019, ne mungese të PTH dhe ne 
prezence te të pandehurit dhe ne të njëjtën date ka shpallur publikisht, ndërsa me 
11.10.2019 ka përpiluar këtë:    

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri: S.S, nga i ati S. , e ëma N., e vajzërisë Sh., i lindur me ..., me nr. Personal 

..., ka te kryer shkollën e mesme gjimnazin ,me profesion hotelier, i ve, i gjendjes se 

mire ekonomike, më parë i pa gjykuar, ndaj të njëjtit nuk zhvillohet  procedurë për 

ndonjë vepër tjetër penale , ka qene nen masën e arrestit shtëpiak prej dt. 11.06.2013 

gjere me 11.07.2013, Shqiptar, Shtetas i Republikës se  Kosovës.   

I 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE: me datën 11.06.2013 rreth orës 19:23minuta, para qebaptores “...” ne rrugën 
“...“në ... ka përdorur ne mënyrë frikësuese pistoletën “Crevena Zastava”, Me-57, 
kalibrit 7.62 x 25mm, duke shtënë me te për toke pas një konflikti fizike me I.A rreth 
borxhit, 
 
Me këtë ka  kryer veprën penale: Përdorim i armës apo mjetit te rrezikshëm nga 
neni 375 par.2 te KPRK-ës.  
 
Andaj gjykata ne mbështetje te nenit 4,7,8,9,10,21,41,46,49,50,51,52,73, dhe  ne lidhje 
me nenin 375 par.2 te KPRK-ës , e lidhur me nenin 365, 450 dhe 463 te KPP-ës e: 

 
GJ Y K O N  
 

ME DENIM ME BURG ne kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili dënim nuk do te 
ekzekutohet nëse i pandehuri nuk kryen vepër penale ne kohe te verifikimit prej 
2 vitesh. dhe  
 
ME DENIM ME GJOBE ne shume prej 500(pesëqind) euro, i cili dënim do te 
ekzekutohet pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 
Koha e kaluar ne arrest shtëpiak nga data 11.06.2013, e gjer me datën 21.06.2013, i 
llogaritet ne dënimin e shqiptuar. 
 



OBLIGOHET i pandehuri qe ti paguaj shpenzimeve procedurale-paushallit gjyqësor 
ne shumen prej 10 (dhjete)euro, ndërsa ne emër te fondit për kompensimin e 
viktimave te krimit shumen prej 30(tridhjetë) euro te cilat shpenzime i pandehuri 
është i obliguar qe ti paguaj ne afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë se këtij 
aktgjykimi.  
 
Për  Kërkesën  pasurore juridike  pala e dëmtuar udhëzohet ne kontest te rregull 
civil. 
 
Ne mbështetje te nenit 375 par.3 e lidhur me nenin 62 të KPRK-së dhe nenin 282 par.2 

nenpar.2.1 të KPP-se, të pandehurit i shqiptohet: 

DËNIM PLOTËSUES 
Konfiskimi i sendeve dhe atë: 
Pistolete “Cervena Zastava” M-57 e kalibrit 7.62 x 25 mm, me nr. serik “ E-
44317”arma automatike AK-47 prodhim kinez me numër serik 4201445 te kalibrit 
7.62 mm, pese fishek te kalibrit 7.62x25mm, 1 karikator me kapacitet prej 9 
fishekëve te kalibrit 7.62x25mm, 4 fishek te kalibrit 7.62x25mm, fishek te kalibrit 
7.62x25mm, një predhe e fishekut te kalibrit 7.62x25mm, një brisk xhepi ngjyre 
hiri, gëzhoja. 
 
Në kuptim të nenit 363, paragrafi 1 pika 1.1. dhe 1.3 të Kodi i Procedurës Penale 

(KPPK) 

                                                                      II 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

Sepse: Gjerë me datën 11.06.2013, ne kundërshtim me Ligjin e zbatueshëm mbi armët ka 

poseduar pistoletën “ Crvena Zastava”, M-57, kalibrit 7.62x25mm, me nr. serik E-44317, me 

një karikator me 9(nëntë) cope fishek e cila është konfiskuar nga policia, 

 

Me çka do te kryente veprën penale: Mbajtja ne pronësi, kontroll ose posedim te 

paautorizuar te armeve nga neni 374 par.1 te KPRK-ës,  

 

Shpenzimet e procedurës bien barre te kësaj gjykate. 

 

Për  Kërkesën  pasurore juridike  pala e dëmtuar udhëzohet ne kontest te rregull 
civil. 
                                                                          

                                                              A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore ne Mitrovice ka ngritur aktakuze PP.nr.114/2013 te datës 25.03.2014 

kundër te pandehurit S.S , për shkak te veprave  penale  Përdorimi i armës apo mjetit te 

rrezikshëm nga neni 375 par.2 te KPRK-ës, si dhe  veprën penale Mbajtja ne pronësi, kontroll 

apo posedim te paautorizuar te armeve nga neni 374 par. 1 te KPRK-ës. 

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar me dt. 27.09.2019 ashtu qe ne këtë seance prokurori i 

shtetit ka deklaruar se sipas shkresave te lendes vërehet se ekziston parashkrimi relativ për 

veprën penale si ne piken 2 te dispozitivit te aktakuzës e qe është vepra penale Mbajtja ne 



pronësi, kontroll ose posedim te paautorizuar te armeve nga neni 374 par.1 te KPRK-ës, 
dhe për ketë vepër i propozoj gjykatës qe te merr aktgjykim refuzues për piken 2 te 

dispozitivit te aktakuzës. Ndërsa i pandehuri përgjigjet vetëm për piken 1 te dispozitivit te 

aktakuzës e qe është vepra penale Përdorim i armës apo mjetit te rrezikshëm nga neni 375 

par.2 te KPRK-ës  

 

Po ashtu ne seancën shqyrtimin fillestar me dt. 27.09.2019, i pandehuri lidhur me fajësinë ka 

deklaruar: se e ndjen veten fajtor për veprën penale si ne piken I te aktakuzës: Përdorimi  i 

armës apo mjetit te rrezikshëm nga neni 375 par.2 te KPRK-ës dhe njëherit me vjen keq për 

rastin qe ka ndodhur  dhe njëherit i premton gjykatës se ne te ardhmen do te jem i përmbajtur 

dhe nuk do te përsërisë vepra tjera penale.  
 
Lidhur me pranimin e fajësisë prokurori deklaron: konsideroj se janë përmbushur te 
gjitha kushtet ligjore, sepse pranimi i fajësisë është bere ne mënyrë vullnetare dhe i 
njëjti është ne përputhje te plote me provat materiale qe gjenden ne shkresat e 
lendes, i propozoj gjykatës qe ta pranoj pranimin e fajësisë e me rastin e shqiptimit te 
dënimit, pranimin e fajësisë ta merr si rrethane lehtësuese.  
 

Vlerësimi i  pranimit te fajësisë. 

 

Gjykata duke vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit ka gjetur se pranimi i 

fajësisë ishte ne përputhje me neni 248 pasi qe i pandehuri kupton natyrën dhe pasojat e 

fajësisë, se pranimin e fajësisë i pandehuri e bene ne mënyrë vullnetare, pas sqarimeve te 

mjaftueshme nga ana e gjykatës, se aktakuza nuk përmban shkelje te qarte ligjore apo gabime 

faktike qe do te bënin te pamundur qe gjykata te beje vlerësimin e pranimit te fajësisë, se 

pranimi i fajësisë nga i pandehuri është i mbështetur ne faktet e çështjes qe përmban akuza, te 

gjitha këto për gjykatën përveç se vërtetojnë faktet e çështjes se akuzës njëkohësisht janë ne 

përputhje me  pranimin e fajësisë nga i pandehuri, prandaj edhe gjykata e ka pranuar fajësinë 

nga ana e te pandehurit, këto rrethana vërtetohen nga provat qe gjenden ne shkresat e lendes 

si: raportin e ekspertizës-Njësia për ekspertim te armeve te zjarrit te dt. 26.08.2013, raportin 

mjekësor te spitalit rajonal-Emergjenca ne ..., ne emër te S.S, np. ... dt. 11.06.2013, Vërtetimi 

mbi marrjen e sendeve dt. 11.06.2013, vërtetimi mbi konfiskimin e armës dt. 11.06.2013, 

raportin e këqyrjes se vendit te ngjarjes 11.06.2013, procesverbali mbi pajtimin dt. 

14.06.2013,si dhe vështrimi ne skicën dhe foto dokumentacionin qe gjendet ne shkresat e 

lendes  nga te gjitha këto si dhe nga pranimi i fajësisë nga ana e te pandehurit vërtetohet se i 

pandehuri e ka kryer veprën penale:  Përdorimi i armës apo mjetit te rrezikshëm nga neni 375 

par. 2 te KPRK-ës. 

 

Vlerësimi lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit. 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh se vepra penale si ne piken 

I te dispozitivit te aktakuzës është e dënueshme me dënim me burgim prej një (1) deri ne tetë 

(10) vjet si dhe me gjobe deri ne dhjetëmijë(10.000),euro  andaj duke vlerësuar rrethanat 

lehtësuese dhe renduese, kjo gjykate si rrethana renduese ka gjetur shkallen e përgjegjësisë 

penale rrethanat ne te cilat ishte kryer vepra penale qe rezulton se i pandehuri ditën kritike 

kishte përdorur armen te paautorizuar, ne rastin konkret i pandehuri kishte rrezikuar jetën e 

personave prezent. 

Si rrethane lehtësuese gjykata ka gjetur rrethanat personale te kryerësit dhe sjelljen e tij pas 

kryerjes se veprës penale, se qe nga kryerja e kësaj vepre penale ka kaluar një kohe e gjatë, 

gjykata ka vlerësuar  si rrethanë  lehtësuese pranimin e fajësisë e qe nga deklarimi i tij me 



rastin e pranimit te fajësisë  rezulton se ai edhe vet deklaron se e ndien veten fajtor ky 

deklarim i tille i te pandehurit për gjykatën shpreh një pendim te thelle te tij për veprën 

penale. Po ashtu gjykata si rrethanë lehtësuese gjeti faktin se i njëjti asnjëherë nuk kishte ra 

ndesh me ligjin ashtu qe i pandehuri me pare nuk ka qene i dënuar dhe nuk zhvillohet ndonjë 

procedure penale ndaj tije. 

Nga te gjitha këto gjykata duke vlerësuar te gjitha këto rrethana ka gjetur se edhe me një 

dënim te tillë do te arrihet qëllimi i dënimit ndaj te pandehurit pasi qe për gjykatën ne 

rrethana te tilla mjafton dënimi i shqiptuar si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi qe do te ndaloj 

kryerësin qe te mos kryej vepra penale ne te ardhmen e qe ky është edhe qëllimi i dënimit. 

 

Gjykata ka aplikuar dispozitat ligjore lidhur me shqiptimin e dënimit plotësues, ashtu qe ne 

baze te dispozitës 375 par 3 ne lidhje me nenin 62 te KPRK-se, ku përcaktohet se armët qe 

përdoren apo mbahen ne kundërshtim ne rrethana dhe kushtet për lejen e armës te njëjtat 

konfiskohen, e nen këto rrethana gjykata vendosi si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

Lidhur me piken II te dispozitivit te aktakuzës gjykata gjeti ketë gjendje  

 

Gjykata lidhur me piken II te dispozitivit te aktakuzës ka vendosur me aktgjykim refuzues ne 

baze te nenit 363 par 1 pika 1.1 dhe 1.3 te KPPK-ës,  ngase prokuroria e shtetit gjate seancës 

se shqyrtimit fillestar me dt. 27.09.2019 ka deklaruar se gjykata te merr aktgjykim refuzues, 

kundër te pandehurit S.S, ne drejtim te veprës penale Mbajtja ne pronësi, kontroll, ose 

posedim te paautorizuar te armeve nga neni 374 par.1 te KPRK-ës pasi qe ne rastin konkret 

për ketë vepër ka arrit parashkrimi relativ, Gjykata e vlerësoj pretendimin e prokurores si 

heqje dore nga aktakuza nga vepra penale si ne piken II te dispozitivit te aktakuzës për faktin 

se prokuroria e shtetit ne çdo fazë te procedurës mund te heq  dore nga ndjekja penale për 

veprat  penale për te cilat ka ngritur aktakuzë, dhe se heqja dore nga ana e prokurorisë nuk ka 

shkelje te dispozitave ligjore, andaj gjykata duke marr parasysh faktet e çështjes  dhe provat 

qe gjenden ne shkresat e lendes vendosi si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi sa i përket pikës II 

te aktakuzës. 

 

Gjykata, ka konstatuar se ka arritur parashkrimi relativ i ndjekjes penale për veprën penale si 

ne piken dy te dispozitivit te aktakuzës, Nga se ne shkresat dhe provat që gjenden në këtë 

lëndë penale si dhe nga rrethanat e këtij rasti, konstatojmë se nuk është paraqitur asnjë nga 

rrethanat që do të ndalonte rrjedhën e parashkrimit të ndjekjes penale, pasi që nga data 

25.03.2014, date kjo kur është ngritur aktakuza, e gjer me datën 25.03.2019, nuk është 

ndërmarrë asnjë veprim në drejtim të ndjekjes penale.  

 

Në baze te nenin 106 par.1 nëpar.1.4 të KPPK-ës, përcaktohet se ndjekja penale nuk mund të 

ndërmerret nëse kanë kaluar pese (5) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me më 

shumë se tri (3) vjet burgim. Ndërkaq, sipas nenit 107  par.1 të KPPK-ës, afati i parashkrimit 

të ndjekjes penale fillon të rrjedh nga dita kur është kryer vepra penale, ndërsa paragrafi 5 i të 

njëjtit nen, përcakton se afati i parashkrimit ndërpritet me çdo veprim të ndërmarr në drejtim 

të ndjekjes penale, po ashtu paragrafi 6 parasheh se afati i parashkrimit ndërpritet kur kryerësi 

kryen një vepër tjetër penale me peshë të barabartë ose më të rëndë se sa vepra penale para 

skadimit të afatit të parashkrimit.  

 

Gjykata, duke vlerësuar të gjitha këto rrethana ka vërtetuar se i pandehurit eshtë akuzuar me 

dyshimin për veprën penale: Mbajtja ne pronësi, kontroll apo posedim te paautorizuar te 

armeve nga neni 374 par. 1 te KPRK-ës. Sipas aktakuzës i pandehurit këtë vepër penale 

dyshohen ta kenë kryer më date 11.06.2013, ndërsa aktakuza është ngritur me datën 



25.03.2014, e që nga ajo kohë s’është marr asnjë veprim në drejtim të ndjekjes penal. 

Veprimi i fundit i ndërmarrë në drejtim të ndjekjes në ketë rast  kundër të pandehurit rezulton 

të jetë marr me dt.25.03.2014, ditën kur është ngritur aktakuza, e qe nga kjo date e gjer me 

datën 25.03.2019, ka kaluar parashkrimi relativ i kësaj vepre penale. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës penale. 

 

Lidhur me shpenzimet procedurale-paushallit gjyqësor te paguaj shumen prej 10  Euro, 

ndërsa ne emër te fondit për kompensimin e viktimave te krimit shumen prej 30 euro, te 

gjitha këto është i obliguar qe ti paguaj ne afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi.  

 

Lidhur me kërkesën pasurore juridike. 

 

Lidhur me kërkesën pasurore juridike, gjykata te dëmtuarit i udhëzoj ne konteste te rregullt 

civil. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 248, 365, 450, te KPPK-ës nga arsyeje e lartcekura ka 

vendosur si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.334/2016 dt.11.10.2019 

 

 

 Procesmbajtësja :                   Gjyqtari i vetëm gjykues 

 Hasnije Muhaxheri                                                                                  Gëzim Ademi 

  

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kane te drejte ne ankese ne afat prej 15 

ditëve ne gjykatën e Apelit ne Prishtine,  e nëpërmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

  


