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                  P.nr.391/12 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

          

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË,DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA, 

me trupin gjykues në përbërje prej gjyqtarëve profesionistë, Suzana Çerkini, kryetare, Alltën 

Murseli dhe Arben Hoti, anëtarë, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Ardita Azemi, në çështjen 

penale kundër të akuzuarit M.S., nga fshati K. Komuna P., për shkak të veprave penale, Mbajtja, në 

pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të KPK, dhe 

Lëndim i lehtë trupor nga neni 153 par. 2 lidhur me par. 1 pika 4 të KPK, i akuzuar sipas Aktakuzës 

së Prokurorisë Publike të Qarkut, tani Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda 

PP.nr.735-5/2011, të datës 15.02.2012, pas shqyrtimit kryesor, të hapur për publikun, të mbajtur më 

datë 27.07.2016, me praninë e Prokurorit të shtetit Fitore Sadikaj dhe të akuzuarit M.S., me 

mbrojtësin e caktuar me autorizim av. M.H., të njëjtën ditë, mori dhe  shpalli publikisht këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari M.S.,  i biri i B., dhe nënës F., e vajzërisë U., i lindur me data e lindjes..., në fshatin P. 

Komuna P., tani me vendbanim në fshatin K. Komuna P.,  ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i 

martuar baba i pesë fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike,  Shqiptar – shtetas i Republikës së 

Kosovës, i identifikuar me LNJ të RKS, me numër personal numër personal....  

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

        

I. Sepse, me datë 11.09.2011, rreth orës 20:20 në fshatin P. Komuna e P., pas një fjalosjeje me 

të dëmtuarin, E. S.  rreth shitblerjes së një pjese të malit në afërsi të shtëpive të tyre, i akuzuari M.S. 

me me qëllim të frikësimit nga kamioni i tij merr pushkën gjysmë automatike, prodhim kinez , me 

numër serik, 2290-534, të cilën e ka poseduar pa leje valide për mbajtjen e autorizuar të armëve,  në 

atë moment i dëmtuari E. arrin që tia merr dhe të ia largoi nga dora, 

- me çka ka kryer vepër penale Mbajtja, në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të KPK, 

 

II. Sepse me datë, kohë dhe vend të përshkruar si në dispozitivin e parë të kësaj aktakuze, i 

akuzuari merr një shufër druri dhe e godet të dëmtuarin njëherë në regjionin ballor të kokës, pastaj 

nxjerr nga xhepi një thikë, mjetë ky i përshtatshëm për të shkaktuar lëndim të rëndë dhe dëmtuar 

rëndë shëndetin  dhe e godet njëherë të dëmtuarin në regjionin e kofshës së djathtë, kurse të 

dëmtuarin I. S.i, posa i njëjti del nga shtëpia e tij e cila ndidhje afër vendit të ngjarjes, i akuzuari me 
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shufër druri (stupc) e godet në regjionin ballor të kokës dhe në pjesë të ndryshme të trupit, me çrast 

të dëmtuarit E.S. i shkakton plagë shqyese në regjionin ballor të kokës, dhe plagë shpuese në 

regjionin e kofshës së djathtë, kurse të dëmtuarit I. S. i shkakton plagë shqyese në regjionin ballor të 

kokës dhe ndrydhje të indeve të buta në regjionin e nyjës së krahut të majtë, të cilat dëmtime 

paraqesin lëndim të lehtë trupor me dëmtim të përkohshëm të shëndetit, shkaku i të cilave lëndime 

të dëmtuarve u është dhënë ndihma në QKUK-P., 

- me çka ka kryer vepër penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 153  par. 2 lidhur me par. 1 pika 4  

të KPK, 

 

Andaj, gjykata, në bazë të neneve 11,15,34,41,42,43, 44 par.1, 45, 64,66 par.2, 67 par.1 nënpar. 6, 

dhe neneve 326, 357, 359, 365, 366 të KPP,  i gjykon me : 

 

DËNIM ME KUSHT   

 

Për veprën penale nga pika I e dispozitivit, në kohëzgjatje prej 1 (një) viti i cili nuk do të 

ekzekutohet, nëse brenda afatit prej 2 (dy) vitesh  nuk do të kryejë vepër të re penale dhe, 

 

 

DËNIM ME GJOBË 

 

Për veprën penale nga pika II e dispozitivit, në shumë prej 500 € (pesëqindë euro),  

 

Komfor nenit 71 par.2 pika 2.5 të KPP, të akuzuarit i shqipton: 

 

 

DËNIM UNIK ME ME KUSHT  DHE ME GJOBË 

 

Në kohëzgjatje prej 1 (një) viti i cili nuk do të ekzekutohet, nëse brenda afatit prej 2 (dy) vitesh  

nuk do të kryejë vepër të re penale dhe dënim me gjobë në shumë prej 500 € (pesëqindë euro),  të 

cilin dënim obligohet t’a paguajë brenda afatit prej 15 ditësh,  pasi ky aktgjykim të merr formën e 

prerë, 

 

Nëse dënimi me gjobë nuk mund të realizohet komfor nenit 46 të KPRK, gjykata këtë dënim me 

gjobë do t’ia shëndrrojë  në dënim me burg  duke llogaritur  20 euro  për një ditë burgim,  

 

 

Komfor nenit 54 par.7, 60 të KPK, të akuzuarit gjithashtu i shqiton: 

 



 

3 

 

3 

  

DËNIM  PLOTËSUES 

 

Konfiskohen: një pushkë gjysmë automatike prodhim Kinez/2290534, kondaku i pushkës i drurit i 

dëmtuar (i thyer), si dhe dy fishekë të pushkës,  të precizuara në vërtetimin e bashkangjitur në 

shkresa të lëndës, mbi marrjen e përkohshme të sendeve Nr.11-AF-1290, të datës 11.09.2011, si 

mjet i kryerjes së veprës penale. 

 

I akuzuari obligohet t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale aq sa do të bëhen sipas llogarisë së 

gjykatës, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor do të paguajë shumën prej 50 € (pesëdhjetë euro), në 

afat prej 15 ditësh, pasi ky aktgjykim të merr formën e prerë. 

 

Të dëmtuarit E. S. dhe I. S., me shënime personale si në shkresa të lëndës, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohet  në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, me Aktakuzën PP.nr.735-5/2011, të datës 15.02.2012, ka 

akuzuar M.S., nga fshati K. Komuna P., për shkak të veprës penale Mbajtja, në pronësi, kontroll, 

posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të KPK, si dhe veprës penale 

Lëndim i lehtë trupor nga neni 153 par. 2 lidhur me par. 1 pika 4 të KPK dhe, njëherësh i ka 

propozuar gjykatës që pas adminsitrimit të provave në shqyrtim gjyqësor, të akuzuarin t’a shpall 

fajtor dhe t’a dënojë sipas ligjit. 

 

Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale sipas aktakuzës së konfirmuar sa i përket veprës penale 

nga neni 328 apr.1 të KPK, mbajti seancë të shqyrtimit kryesor me datë 27.07.2016, në të cilën 

fillimisht prokurorja e shtetit bëri precizimin e aktakuzës, ashtu bëri ndarjen në dy dispozitivë të 

aktakuzës, ndërsa  i akuzuari, në prani të mbrojtësit të tij, i vënë në dijeni të plotë për natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë, vullnetarisht pranoi fajësinë për dy veprat penale që  i vihen në barrë 

me aktakuzë. Pranimin e fajësisë e mbështeti në tërësi edhe mbrojtësi i të akuzuarit, meqë 

paraprakisht është konsultuar mjaftueshëm me të njëjtin dhe pranimi është bërë në mënyrë të 

vullnetshme. 

 

Prokurori i shtetit shprehu pajtimin për pranimin e fajësisë nga i akuzuari, sepse pranimi është në 

përputhje  me dispozitat ligjore e provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës. 

 

Pas deklarimit të të akuzuarit se ndihet fajtor për kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet dhe, 

pas pajtimit për pranimin e fajësisë së të akuzuarit nga prokurori i shtetit, gjykata gjithashtu e  

aprovoi fajësinë  nga i akuzuari,  pasi është bindur se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 
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pranimit të fajësisë dhe se,  ky pranim është bërë vullnetarisht dhe i mbështetur në faktet e çështjes 

që përmban aktakuza. 

 

Në vazhdim, prokurori i shtetit, në fjalën përfundimtare deklaron se,  pasi që i akuzuari ka pranuar 

fajësinë, i propozoi gjykatës që pranimin e fajësisë ta merr si rrethanë lehtësuese gjatë matjes së 

llojit dhe lartësisë së dënimit. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit, M.S., av. M.H., në fjalën përfundimtare, deklaroi se, meqenëse i mbrojturi 

i tij e ka pranuar fajësinë në të gjitha pikat e aktakuzës, i propozoi gjykatës që pranimin e fajësisë ta 

merr si rrethanë lehtësuese, meqë i mbrojturi i tij është familjar, i ka pesë fëmijë prej moshës 4 deri 

14 vjeçare, i pa punë, jeton nga një pension i veteranit të luftës së UÇK-së, më tej theksoi se deri 

më tani nuk ka rënë ndesh me ligjin, me të dëmtuarit janë rregulluar dhe shkojnë e vijnë tek njëri 

tjetri pasi që janë familjar, rregullimi është bërë me ndërmjetësues legjitim të Këshillit të Pajtimit të 

Komunës së P., ku si ndërmjetësues ka qenë A. G., anëtarë i këtij këshilli,  duke shtuar se tani kanë 

raporte shumë të mira ndërnjerëzore dhe fqinjësore sepse janë kusherinjë, të gjithë së bashku janë 

duke  pritur njerëzit për ngushëllime për vdekjen e A. S. e cila ka humbur jetën në Munchen të 

Gjermanisë, dhe në  fund i ka propozuar gjykatës që të mbrojturit të tij ti shqiptojë  një dënim sa më 

të butë,  dënim me kusht ose gjobë.  

I akuzuari M.S. në fjalën përfundimtare shtoi se e mbështet në tërësi fjalën përfundimtare të 

mbrojtësit të tij,  duke theksuar se tani më ka raporte shumë të mira me E. S. dhe prej atëherë e deri 

më sot nuk kanë  pasur asnjë problem, e as nuk ka kryer vepër tjetër penale, më tej i njëjti shprehu 

keqardhjen dhe pendimin  për rastin e ndodhur duke kërkuar falje, në fund kërkoi nga gjykata që ti 

shqiptoj një denim sa më të butë. 

Gjykata, pas aprovimit të fajësisë së të akuzuarit dhe vlerësimit të rrethanave të rastit, konstatoi 

gjendjen e fakteve që e përmban akuza,  andaj nxjerri konkluzion të drejtë dhe të ligjshëm, se në 

veprimet e të akuzuarit, ekzistojnë elementet e veprave penale që i vihen në barrë, të  përshkruar si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi, andaj pasi që më parë gjeti se i akuzuari është penalisht përgjegjës, 

të njëjtin e shpalli fajtor për veprën  penale Mbajtja, në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPK si dhe veprën penale  Lëndim i lehtë trupor nga 

neni 153  par. 2 lidhur me par. 1 pika 4  të KPK, dhe i shqiptoi dënim  të paraparë ligjor, të 

precizuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

Me rastin e përcaktimit të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit të lartshënuar, gjykata pati 

parasysh të gjitha rrethanat e parapara ligjore që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, si, 

rrethanat lehtësuese: pranimin e fajësisë, pendimin e shprehur për veprën e kryer, premtimin e 

dhënë se nuk do t’a përsërisë veprën penale, paraqitjen korrekte në gjykatë, gjendjen e rëndë  

ekonomike ndërsa rrethanë rënduese nuk gjeti, andaj në aplikim të dispozitave të zbutjes së dënimit, 

komfor nenit 44 par.1, 66 dhe 67 par.1 nënpar.4 të KPK, të njëjtit i shqiptoi dënim unik, burgim të 

cilin ia kushtëzoi për periudhë të caktuar verifikuese, si dhe gjobë,  e pastaj dënim unik, të precizuar 

si në dispoztiv të këtij aktgjykimi, me bindje se dënimi i tillë i përgjigjet peshës së veprës penale, 
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sjelljeve dhe shkallës së përgjegjësisë penale të të akuzuarit, se ky dënim do të ndikojë në 

resocializimin e të njëjtit, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, 

gjithashtu, do të ndikojë tek të tjerët në mos kryerjen e veprave penale dhe se, me dënim të tillë do 

të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 34 të KPK dhe në fund, me bindje se i akuzuari në të 

ardhmen nuk do të përsërisë vepër tjetër penale të natyrës së tillë apo të ngajshme. 

Vendimin për konfiskimin e sendit, të armës dhe gjësendeve të tjera, të mbajtura, përkatësisht të 

përdorura në mënyrë të paautorizuar, gjykata e ka marrë në bazë të nenit 60 të KPK lidhur me nenin 

328 par.5 të KPK si dhe nenin 115 par.2 pika 2.2 të KPP. 

 

Vendimin për udhëzimin e të dëmtuarve që kërkesën pasurore juridike t’a realizojnë në kontest të 

rregullt civil, gjykata e mori në bazë të nenit 463të KPP.  

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, gjykata e mori në bazë të  

nenit 450 par.2 pika 2.6 lidhur me nenin 453 par. 1 të KPP. 

Nga sa u tha më lartë, dhe në bazë të nenit 365 të KPP, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.        

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA                                                                                                                        

P.nr.391/12, me datë 27.07.2016 

 

 

 

Sekretarja juridike                         Kryetarja e trupit gjykues-gjyqtarja, 

Ardita Azemi                 Suzana Çerkini 

__________      ___________________    

         

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi, ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar 

brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Ankesa bëhet 

përmes  kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


