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Numri i lëndës: 2020:115602 

Datë: 30.10.2020 

Numri i dokumentit:     01230761 

P.nr.207/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, DEGA SKENDERAJ-Departamenti i Përgjithshëm, 

me gjyqtarin e vetëm gjykues Mentor Hajraj dhe me procesmbajtësen Aferdita Isufi, në 

lëndën penale ndaj të akuzuarit  A., G., nga fshati ...., me vendbanim ne fshatin ... komuna e 

S...., për  shkak të veprës penale –Perdorimi i armes apo mjetit te rrezikshem nga neni 367 

par.1 te KPRK-se, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë- 

Dep. i Përgjithshëm PP.II.nr.773/2020, të dt.16.10.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar me dt.29.10.2020, i cili ishte i mbyllur për  publikun, duke u bazuar ne vendimin 

e Këshillit Gjyqësor tё Kosovës nr.85/2020, i dt.29.05.2020, në të cilin prezent ishin 

prokurorja e shtetit Daniela Batkoviq, i akuzuari A., G., mbrojtesi i tij av. M., H., dhe 

përkthyesi i gjykatës Sh., H.,  të njëjtën ditë e  mori, publikisht e shpalli, ndërsa me 

dt.30.10.2020, e  përpiloj këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari A., G., nga babai A., dhe nena H., e vajzerise H.,,  i lindur me dt. (data e lindjes) 

në fshatin .... me vendbanim në fshatin .... komuna e Skenderajt,  shqiptar, shtetas i 

Republikës se Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, me profesion berber,i vet punesuar 

ne biznesin e tij privat, i martuar, baba i ... femijeve, i gjendjes së mesme  ekonomike, me 

nr. personal: ...... 

                                                           -Ë SH T Ë   F A J T O R  - 

SEPSE: Me datën 24.04.2020, rreth orës 15:40 minuta, nё fshatin Izbicë-komuna e 

Skenderajt, ne kundershtim me Ligjin per Armet (LIGJI Nr.05/L-022), perkatesisht nenin 

22 par.2, perdor armen e llojit ......,  me numer serik .....,  e kalibrit .... mm,prodhim turk, me 

numer identifikues te lejes se armes ....., ashtu qe i njejti me armen e lartcekur shtene ne 
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shenje duke vendosur disa shishe birres “Peja”, ne momentin kur arrin policia nga i njejti 

konfiskon armen dhe kater gezhoja. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale- Perdorimi i armes apo mjetit te rrezikshem nga neni 367 

par.1 te KPRK-se. 

 

Andaj gjykata në bazë te se njëjtës dispozite ligjore si dhe neneve 38,42, 69, 71 dhe 72 

par.1 pika 1.5 tё KPRK-së, lidhur me nenet 365, 450, 453 dhe 463 tё KPP-së, e:- 

 

            GJ Y K O N 

 

- Tё akuzuarit gjykata i shqipton dënim me burgim nё kohëzgjatje prej kater (4) 

muaj, i cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit në bazë të nenit 44 tё KPRK-së, i  

zëvendësohet  me dënim me gjobë në lartësi prej njemije e dyqind (1200) euro, tё  

cili dënim i akuzuari ёshtё i obliguar qё ta paguaj nё afatin prej nëntëdhjetë (90) 

ditësh  nga dita  kur  aktgjykimi  te merr formën e prerë. 

 

- Nëse i akuzuari, dënimin e shqiptuar me gjobë ne lartesi prej njemije e dyqind 

(1200) euro nuk e paguan në afatin e përcaktuar nga gjykata atëherë ky dënim në 

bazë të nenit 43 prag.3 të KPRK-sё, do t’i zëvendësohet nё dënim me burgim,  

ashtu që njëzet (20) euro tё gjobës llogaritet barabartë me një (1) dite burgim. 

 

- Obligohet i pandehuri qe t’i paguaj shpenzimet e procedurës penale  nё shumë prej 

njezet (20) euro, nё emër  tё paushallit gjyqësor obligohet tё paguaj shumen prej 

dhjet (10) euro, dhe ne emër  te Fondit për Kompensimin  e viktimave te krimit 

shumen prej tridhjetë (30) euro, tё cilat është i obliguar qe t’i paguaj nё afat prej 

15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 

- Pale te demtuar sipas aktakuzes nuk pati, andaj per kerkesen pasurore-juridike 

gjykata nuk vendosi ne procedurepenale. 

 

- Gjykata duke u bazuar nё dispozitën ligjore nga neni 92 par.1 te KPRK-se, lidhur 

me nenin  367 par.3 tё KPRK-sё urdhëron konfiskimi e përhershëm te armës- 
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revoles e llojit .... me numer serik ......, e kalibrit .... mm, prodhim turk, me nr. 

Identifikues te lejes se armes ....., nje karikator te revoles dhe kartelen e armes RKS 

me nr. ...... 

 

- Pasi ky aktgjykim te behet i formes se prer, arma e konfiskuar duhet të 

shkatërrohet nga Policia e Kosovës, nëse vërtetohet së e njëjta nuk ёshtё përdorur 

nё ndonjë rast tjetër tё  hapur. 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzën e saj, 

PP.II.nr.773/2020, të dt.16.10.2020, e ka akuzuar A., G., nga fshati ...., me vendbanim ne 

fshatin .... komuna e S., për  shkak të veprës penale –Perdorimi i armes apo mjetit te 

rrezikshem nga neni 367 par.1 te KPRK-se. 

 

Gjykata shqyrtimin fillestar në këtë çështje penale e ka mbajtur me dt.29.10.2020, në të 

cilin kanë prezantuar prokurorja e shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, 

Daniela Batkoviq, i akuzuari, mbrojtesi i tij av. M., H., dhe përkthyesi i gjykatës Sh., H.,  

Shqyrtimi fillestar ishte i mbyllur per publikun, duke u bazuar ne vendimin e Këshillit 

Gjyqësor tё Kosovës nr.85/2020, i dt.29.05.2020. 

Në shqyrtimin fillestar Gjykata te akuzuarin, hollësisht e njoftojë me të drejtat e tij 

procedurale në cilësinë e palës së akuzuar. I njëjti ka deklaruar se i ka kuptuar te drejtat e 

tij dhe se per mbrojtes me autorizim ka angazhuar av. M.. H., 

Pas leximit te aktakuzës, gjykata tё akuzuarin hollësisht e ka njoftuar për pasojat e 

pranimit të fajësisë dhe me pas i akuzuari  në tërësi e ka pranuar fajësinë për veprën 

penale e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës, pranimin e fajësisë e bëri nё mënyrë 

vullnetare dhe pa imponime, pas konsultimit me mbrojtesin e tij dhe pasi gjykata e 

njoftoje me te gjitha rrethanat e parnimit te fjaise, shprehu keqardhje për rastin qe ka 

ndodhur  i premton gjykatës se në të ardhmen nuk do t’i përsëris veprimet e tilla.  

Pas pranimit të fajësisë nga i pandehuri gjykata e kërkoi mendimin nga prokurorja e 

shtetit dhe nga mbrojtesi i te pandehurit. 
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Prokurorja e shtetit sa i perket pranimit te fajsise nga i akuzuari deklaroj se pranimi i 

fajësisë nga i akuzuari, është bëre në mënyrë  vullnetare pa imponime ky pranim fajësie 

ka edhe mbështetje në shkresat e lendes, andaj i propozoj gjykatës qe ta aprovojë këtë 

pranim fajësie. 

 

Mbrojtesi i te akuzuarit lidhur me pranimin e fjasise nga i akuzuari deklaroi se i akuzuari 

pranimin e fajsise e ka ber pas konsultimeve te mjaftueshme me mua si mbrotes i tij duke 

i marr per baze benificionet te cilat i ofron ligji per pranimin  e fajsise ne kete faze te 

procedures. Gjykates i propozoje qe me rastin e marrjes sevendimit te kete parasysh 

rrethanat lehtesuese si: pranimin  e fajsise nga i akuzari, se eshte hera e pare qe ka ren ne 

kundershtim me ligjin, se i njejti eshte mbajtes i familjes, pastaj kerkim falja, pendimi i 

thell dhe i sinqert, premtimi i tij se nuk do t’i perseris veprimet e tilla. Duke i marr per 

baze keto rrthana lehtesuese mbrojtesi i ka propozuar gjykates qe fillimisht te aplikoje 

dispozitat e zbutjes se denimit dhe te akuzuarit t’i shqiptoje denim me burgim me pak se 

gjasht (6) muaj,  dhe te njejtin me pas me pelqimin e te akuzuarit t’ia zevendesoi me 

denim me gjobe ne nje shume te arsyeshme pasi qe i njejti eshte mbajtes i familjes dhe te 

ardhurat e vetme i ka nga puna e tij qe e kryen si berber.  

 

Pas pranimit të fajësisë nga i akuzuari dhe pas marrjes se mendimit nga prokurorja e 

shtetit dhe nga mbrojtesi i te pandehurit, gjyqtari i vetëm gjykues në bazë të  dispozitës 

ligjore të nenit 248 par.4  lidhur me par.1 të KPP-së, ka marr vendim me të cilin e ka 

pranuar pranimin e fajësisë nga i akuzuari lidhur me veprën penale e cila i  vihet në barrë 

sipas kësaj aktakuze nga se konsideroj se pranimi i fajësisë  është bërë në mënyrë 

vullnetare nga i pandehuri dhe se i  njëjti i ka kuptuar pasojat e pranimit të fajësisë. 

 

Gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi gjykata e vërtetoi para së gjithash në 

bazë të pranimit të fajësisë nga i  akuzuari pranim i cili ishte i vullnetshëm  dhe i 

mbështetur  në të gjitha pikat e aktakuzës dhe nga provat materiale të cilat gjenden në 

shkresat e lendes siç jane: raporti policor i datës 24.04.2020, sipas rasti 2020-BF-0116, 

pastaj vertetimi-lista e armeve te konfiskuara e dates 24.04.2020, procesverbali i marrjes 

ne pyetje i te pandehurit i dt.24.04.2020, dhene ne Policin e Kosoves, dhe foto 

dokumentacioni i cili gjendet ne shkresat e lendes.  
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Duke u mbështetur në provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës në veprimet e të 

akuzuarit  përmbushen të gjitha elementet e veprës penale- Perdorimi i armes apo mjetit 

te rrezikshem nga neni 367 par.1 te KPRK-se, ngase i akuzuari me datën 24.04.2020, 

rreth orës 15:40 minuta, nё fshatin ....-komuna e S...., ne kundershtim me Ligjin per Armet 

(LIGJI Nr.05/L-022), perkatesisht nenin 22 par.2, ka perdorur armen e llojit P&L “.....”,  me 

numer serik ......,  e kalibrit ..... mm,prodhim turk,  ashtu qe i njejti me armen e lartcekur ka 

shtene ne shenje duke vendosur disa shishe birres “....”, për çka gjykata tё akuzuarin e 

shpalli  penalisht përgjegjës dhe i  shqiptoj dënimin si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

Me rastin e vendosjes së llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata fillimisht  pati parasysh 

minimumin dhe maksimumin e dënimit tё paraparë pёr veprën penale pёr tё cilën i 

akuzuari  eshte shpallur fajtor, pastaj pati parasysh edhe qëllimin e dënimit dhe të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe renduese nga neni 69 tё KPRK-së, për tё akuzuarin si rrethanë 

renduese gjykata gjeti dhe vleresoi faktin se kryerja e veprave penale te kesaj natyre jane 

ne rritje e siper ne vendin tone, ndersa rrehtana lehtësuese gjykata gjeti dhe vlerësoi  

pranimin e fajsise nga i akuzuari ne senacen e shqyrtimit fillestar per kryerjen e vepres 

penale per te cilen ai akuzohet me qka i ndihmoj gjykates qe ne menyre te drejta ta 

vertetoj gjendjen faktike, pastaj rrethan lehtesuese gjykata vlersoi faktin se i akuzuari 

eshte familjar dhe mbajtes i familjes,po ashtu gjykata rrethane lehtesuese gjeti dhe 

vleresoi kerkim faljen nga i akuzari dhe pendimin e tij te sinqert te shprehur ne shqyrtim 

fillestar dhe premtimin e tij  se nuk do t’i perseris veprimet e tilla ne te ardhmen. 

 

 Duke u bazuar ne keto rrethana lehtesuese gjykata vendosi qe ne kete rast penale te 

aplikoj dispozitat e zbutjes se denimit te parapara ne nenin 71 dhe 72 par.1 pika 1.5 te 

KPRK-se, pasi qe gjykata ka vleresuar se rrethan e cekura si me lart jane  posaqerisht 

lehtesuese te cilat tregojne se qellimi i denimit mund te arrihet edhe me shqiptimin e 

denimit me te bute. 

 

Pasi qe gjykata beri komunikimin e aktgjykimit i akuzuari, pas konsultimeve me 

mbrojtesin e tij i propozuan gjykates qe denimin e shqiptuar me burgim ne lartesi prej 

kater (4) muaj, t’ia zevendesoi ne denim me gjobe, prandaj gjykata duke u bazuar ne 

dispoziten ligjore nga neni 44 i KPRK-se, te akuzuarit denimin e shqiptuar me burgim ne 

lartesi prej kater (4) muaj, ia zevendesoi ne denim me gjone ne lartesi prej njemije e 
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dyqind (1200) euro, te cilin denim  i akuzuari eshte i obliguar qe ta ekzekutoj brenda 90 

dite pasi qe aktgjykimi te behet i formes se prer.  

 

Nё bazё tё këtyre rrethanave te cilat gjykata i ka pasur per baze me rastin e matjes se 

denimit, gjykata vlerëson së dënimi i shqiptuar ndaj tё  akuzuarit,  ёshtё nё harmoni me 

intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore tё veprës penale tё kryer dhe shkallës së 

përgjegjësisë penale dhe së ky dënim duhet t’i shërbej preventives gjenerale dhe asaj 

individuale dhe së me dënimin e shqiptuar do tё parandalohet në kryerjen e veprave 

penale nё tё ardhmen dhe do tё ndikoj në mos përsëritjen të veprave tё tjera penale dhe 

se me një  dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 të KPRK-së, 

që të parandaloj kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen të bëjë rehabilitimin 

e tyre, të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave të tilla penale, ngritjen e 

moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Gjykata krahas dënimit kryesor duke u bazuar nё dispozitën ligjore nga neni 92 par.1 te 

KPRK-se, lidhur me nenin 367 par.3 tё KPRK-sё, ka urdhëruar konfiskimin e përhershëm 

te armës- revoles e llojit P&L “......”, me numer serik ......, e kalibrit ..... mm, prodhim turk, 

me nr. Identifikues te lejes se armes ......, nje karikator te revoles dhe kartelen e armes RKS 

me nr. ........, e cila armë duhet të shkatërrohet nga Policia e Kosovës pasi ky aktgjykim të 

marr formën e prerë, nëse vërtetohet së e njëjta nuk ёshtё përdorur nё ndonjë rast tjetër 

tё  hapur. 

 

Vendimin pёr zëvendësimin e dënimit me burgim nё kohëzgjatje prej kater (4) muaj nё 

dënim me gjobë nё lartësi prej njemije e dyqnin (1200) euro , gjykata e mori në bazë tё 

nenit 44 tё KPRK-sё. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor, gjykata e mori ne 

bazë te nenit 450 par.2 nenpar.2.6 dhe nenin 453 par.1 të KPP-së. 

 

Pale te demtuar sipas aktakuzes nuk pati, andaj per kerkesen pasurore-juridike gjykata 

nuk vendosi ne procedurepenale. 
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Nga si u tha me lartë e duke u bazuar në nenin 365 tё KPP-sё, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË,DEGA SKENDERAJ 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr. 207/2020,dt.30.10.2020 

Procesmbajtësja                                               Gjyqtari i vetëm gjykues 

   Aferdita Isufi                                                               Mentor Hajraj 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 15 

ditësh pas pranimi të këtij aktgjykimi, përmes kësaj gjykate për Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë.  
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