
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

P.nr.304/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTTRRI - Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, me procesmbajtësen 

Bahrije Smakolli, në çështjen penale kundër të pandehurit A. H. nga Vushtrria rr.”2,,,”, për shkak 

të veprës penale Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par.3 lidhur me par.1 të 

KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - 

Departamentit të Përgjithshëm PP.II.nr.4998/18 (2019:0089175) e datës 02.03.2020, pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar të datës 16.07.2020, në  praninë e Prokurorit të  Shtetit Sahit 

Tmava, të pandehurit A,H,, të avokatit mbrojtës të të pandehurit av Besim Porduzi, të dëmtuarve 

N,R. dhe L, R.pas shpalljes së aktgjykimit me datë 21.07.2020 përpiloi, këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

I PANDEHURI: A. H., nga I ati A., e ëma H. , e gjinisë Sh., i lindur më dt....  në Vushtrri rr. 

“...”, me numër personal 1172626331, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së 

mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

ËSHTË FAJTOR 

SEPSE: Me datë 10.07.2014 rreth orës 23:00 min.  në rr. “...” në Vushtrri, prapa fabrikës 

“Extra”, afër Lagjes Rashica, për shkak të mosmarrëveshjeve që ka pasur me të dëmtuarit N.R. e 

L. R., i pandehuri A. H.i, me dashje duke qenë i vetëdijshëm, ka shkaktuar rrezik të madh për 

jetën e njerëzve, ashtu që fillimisht, pasi që të dëmtuarit N.R. e L. R., kanë kaluar aty pari me 

automjet, në distancë prej pesëdhjetë metrash nga shtëpia e tij, në vendin e banueshëm, ka shtënë 

tetë (8) herë në ajër me armën pushkën automatike AK-47, të variantit model jugosllav, e kalibrit 

7.62x39 mm, me nr. serik C-35673, me ç ‘rast në vendin e ngjarjes nga Policia e Kosovës –

Njësia e Forenzikës janë gjetur tetë (8) gëzhoja, pjesë të fishekëve të kalibrit 7.62x39 mm të 

armës-pushkës automatike AK-47, e cila të pandehurit Albert Halili, së bashku me armën tjetër 

pistoletën e gazit “Valtro” mod-85 combat, me nr. serik A-12571 prodhim Italian, e kalibrit 9 

mm, i janë konfiskuar nga ana e policisë. 

• Me këtë ka kryer veprën penale Shkaktimi i rrezikut te përgjithshëm nga neni 365 

par.3 lidhur me par. 1 te KPRK-së 

Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit, 4, 7, 17, 21, 41, 43, 45, 46, 47, 73, 74, 75,76 

dhe nenit 365 të KPRK-së, si dhe si dhe nenit 115, 365, 450, 461 të KPPK-së, e 

GJ Y K O N 



Me DËNIM ME BURG në kohë zgjatje 6 muaj, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Ky dënim me burgim me pëlqimin e te pandehurit me rastin 

e shpalljes së këtij aktgjykimin i është zëvendësuar me dënim me gjobë në shumën prej tremijë 

euro (3000 euro). Në rast se i pandehuri refuzon të paguaj këtë dënim me gjobë, atëherë ky 

dënim me gjobë do të shndërrohet në dënim me burg, duke i caktuar për çdo njëzet euro (20 €) të 

dënimit me gjobë, nga  një (1) ditë burgim. 

ME DËNIM PLOTËSUES konfiskim i përhershëm i armës pushkës automatike AK-47, model 

jugosllav, e kalibrit 7.62x39 mm, me nr. serik C-35673, si dhe pistoletën e gazit “Valtro” mod-85 

combat, me nr. serik A-12571 prodhim Italian, e kalibrit 9 mm, dhe të bëhet shkatërrimi i tyre 

konform dispozitave ligjore. 

DETYROHET i pandehuri që në emër të kompensimi t të viktimave të krimit të paguaj shumën 

prej tridhjetë euro (30 €).  

DETYROHET I pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej (30€). 

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi 

nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

Pjesa hyrëse e aktgjykimit të arsyetuar 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur PP.II.nr.4998/18 

(2019:0089175)  e datës 02.03.2020 kundër të pandehurit A. H. për shkak të veprës penale 

Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par.3 lidhur me par. 1 të KPRK-së  

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar me datë 16.07.2020 në të cilën seancë i pandehuri lidhur 

me fajësinë ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën e kryer se është penduar për kryerjen e 

kësaj vepre penale si dhe asnjëherë nuk do të përsërisë vepra të kësaj natyre apo natyrës tjetër 

penale. 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

Prokurori i shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit ka deklaruar se, jam i 

pajtimit me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit A. H., se i njëjti e ka kryer veprën penale 

si në aktakuzë, pranimi i fajësisë është i vullnetshëm i bazuar në provat materiale si në aktakuzë 

si dhe i propozoj gjykatës që pranimin e fajësisë ta merr si rrethanë lehtësuese. 

Avokati mbrojtës i të pandehurit ka mbështetur pranimin e fajësisë e të pandehurit, duke kërkuar 

nga gjykata që pranimin e fajësisë ta merrë si rrethanë lehtësuese, keqardhjen e shprehur nga i 

pandehuri, janë pajtuar me palët e dëmtuara, faktin se i pandehuri më parë nuk ka qenë i dënuar 

si dhe faktin se kjo vepër penale është kryer para 6 viteve dhe i pandehuri nuk ka kryer vepra 

tjera nga ajo kohë, dëshmon se i pandehuri këtë vepër penale e ka kryer në momentin e afektit 

dhe njëherit ka kërkuar nga gjykata lidhur me këtë rast të zbatojë dispozitat e zbutjes së dënimit. 

I dëmtuari i parë ka pranuar fajësinë nga i pandehuri, pas një jave janë pajtuar me të pandehurin, 

janë komshi kanë raporte të mira dhe ka hequr dorë nga e drejta e kompensimit material dhe jo 

material lidhur me këtë çështje penale. 



I dëmtuari i dytë ka pranuar fajësinë nga i pandehuri, pas një jave janë pajtuar me të pandehurin, 

janë komshi kanë raporte të mira dhe ka hequr dorë nga e drejta e kompensimit material dhe jo 

material lidhur me këtë çështje penale. 

Vlerësimi i pranimit të fajësisë nga gjykata 

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

ishte në pajtim me nenin 248 të KPPK-së pasi që, i pandehuri kupton natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë bëhet vullnetarisht nga i pandehuri, se pranimi i fajësisë 

mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, se aktakuza nuk përmban ndonjë shkelje të 

qartë ligjore ose gabime faktike, që do të bënin të pamundur që gjykata të bëjë vlerësimin e 

pranimit të fajësisë nga i pandehuri.  

Provat e administruara dhe të vlerësuara në shqyrtimin gjyqësor 

Gjykata ka konstatuar se pranimi i fajësisë është i mbështetur edhe në provat materiale të cilat 

mbështesin aktakuzën dhe atë: Raporti fillestar të incidentit të datës 10.07.2014 me nr. të rastit 

2014-BD-0677, Procesverbalin mbi marrjen në pyetje të Dëshmitarëve  i datës 18.08.2014, 

Procesverbali mbi intervistimin e të dyshuarit të datës 10.07.2014, Vërtetimi mbi armën e 

konfiskuar të datës 10.07.2014, Raporti policor i  hetuesit i datës 10.07.2014, Raporti oficerit të 

datës 10.07.2014, Raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes  të datës 10.07.2014, foto-

dokumentacioni njëzetetetë (28). Andaj mbi këtë bazë gjykata ka vlerësuar këto prova dhe 

deklarimet mbi pranimin e fajësisë i ka vlerësuar dhe pranuar. 

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh se kjo vepër penale është e 

sanksionuar dhe dënohet me gjobë ose me burgim prej një (1) vit deri në tetë (8) vjet, gjykata 

duke vlerësuar rrethanat lehtësuese dhe rënduese, ku si rrethanë rënduese kjo gjykatë ka gjetur 

shkallën e përgjegjësisë penale, intensitetin e rrezikimit të vlerës së mbrojtur të gjitha këto 

rrethana konsistojnë në inkriminimin e të pandehurit në kryerjen e kësaj vepre penale. Si rrethanë 

posaçërisht lehtësuese gjykata ka gjetur se i pandehuri e ka pranuar fajësinë, janë pajtuar me 

palët e dëmtuara, ka shprehur keqardhje për veprën e kryer, më parë ka qenë i pa gjykuar dhe se i 

ka premtuar që nuk do të kryej më vepra të ngjashme ose të tjera penal. 

Gjykata duke vlerësuar të gjitha këto rrethana ka gjetur se, edhe me këtë dënim të shqiptuar ndaj 

të pandehurit do të arrihet qëllimi i dënimit, që të parandalojë kryerësin nga kryerja e veprave 

tjera penale në të ardhmen, që i pandehuri në të ardhmen të ketë kujdes të shtuar, që të mos bie 

në kundërshtim me ligjin, dhe t’i parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale.  

Lidhur me zbatimin e dispozitave të zbutjes së dënimit gjykata është bazuar në dispozitat ligjore 

të përcaktuara në nenin 75 paragrafi 1.2 dhe 1.3 të KPRK-së. 

Vendimin për konfiskimin e përhershëm të sendeve gjykata e ka marrë në bazë të nenit 115 par 2 

të KPPK-së. 

Arsyet lidhur me shpenzimet e procedurës dhe kompensimin e viktimave të krimit 



Vendimin për taksën e kompensimit të viktimave të krimit gjykata e ka marrë në bazë të nenit 6 

paragrafi 1 pika 1.5 dhe nenin 39 par 3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-36 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par 2 nën 

par 2.6 të KPPK-së. 

Vendimin lidhur me kërkesën pasurore juridike   

Vendimi sa i përket kërkesës pasurore juridike gjykata e ka marrë në bazë të nenit 461 par. 1, ku 

është përcaktuar se, “Personat e autorizuar mund të tërhiqen nga propozimi për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike në procedurë penale deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor dhe atë 

ta realizojnë në kontest civil. Kur propozimi tërhiqet, i njëjti propozim nuk mund të paraqitet 

përsëri, përveç nëse me këtë Kod është paraparë ndryshe”, në rastin konkret i dëmtuari ka hequr 

dorë në seancën e shqyrtimit fillestar nga realizimi i kërkesës pasurore juridike sa i përket kësaj 

vepre penale. 

 

Andaj, gjykata duke u bazuar në arsyet e lartshënuara ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.304/20, datë: 21.07.2020 

 

Procesmbajtësja                                                                                                            

         GJYQTARI  

Bahrije Smakolli                                                                                   Agron Maxhuni 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit në Kosovë, në afat prej pesëmbëdhjete (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të 

aktgjykimit. Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate,  në kopje të mjaftueshme për palët dhe për 

gjykatën. 


