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Numri i lëndës: 2018:028050 

Datë: 28.04.2021 

Numri i dokumentit:     01741005 

P.nr.189/2017 
 

NË  EMËR  TË POPULLIT 
 
            GJYKATA THEMELORE PEJË DEGA NË DEÇAN, Departamenti i 
përgjithshëm penal, gjyqtari Sulltan Dobraj, e me pjesëmarrjen e sekretares juridike 
Sabiha Hoxha, në lëndën penale kundër të pandehurave Q. A. dhe V. A. nga 
………………, të akuzuara sipas PTH nga Peja me aktakuzë PP/II.nr.1656/2017 të 
dt.11.08.2017 për veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 
375 par.1 të KPK-ës, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me dt.29.03.2021, ne 
praninë e prokurorit te shtetit Ersan Qavolli,të pandehurave Q. A. dhe V. A. , mbrojtësi 
Av. S. K., Av E. K. për të pandehurën V. A. me dt.06.04.2021 mori dhe publikisht 
shpalli, ndërsa me dt.28.04.2021 përpiloi këtë: 
 

A K T G J Y K I M 
 

E pandehura Q. A., e lindur me dt................, në ........, me banim ne Rr. 
“...............” hyrja III- ............ ....., e bija e A. dhe nënës F. e vajzërisë B., me numër 
personal ......................,shqiptare,shtetase e Republikës së Kosovës, gjendet në liri. 

 
E pandehura V. A. , e lindur me dt..................., në ......., ndërsa me vendbanim 

ne Rr.“................”, e bija e N. dhe nënës Xh. e vajzërisë A., me numër personal të 
pasaportës ................ të lëshuar nga autoritet Suedeze, shqiptare, shtetase e 
Republikës së  Kosovës, gjendet në liri. 

 
JANË  FAJTORE 

 
 E pandehura Q. A. 

 
              Për arsye se: 
 
           Më datë 17.12.2016, rreth orës 22:00, në .........., ka shkelur ligjin e zbatueshëm 
lidhur me armët, duke përdorur armën-pistoletën, në atë mënyrë që, pasi që e njëjta 
ndodhej në “........................” në një shëtitjeje me shoqëri, takohet me dy persona të 
panjohur të cilët ia japin një armë të shkurtër, ngjyrë e zezë me pas e njëjta me këtë 
arme gjuan një herë ne ajër dhe pas gjuajtjes e njëjta frikësohet, ku menjëherë 
dorëzon armen, e gjithë kjo ngjarje ishte e gjiruar dhe  e publikuar në “snap chat” 
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- me çka ka kryer vepër penale përdorimi i armës apo i mjetit të rrezikshëm 
nga neni 375 paragraf 1 të KPK-ës 

 
 

E pandehura V. A.  

 
              Për arsye se: 
 
           Më datë 17.12.2016, rreth orës 22:00, në ........., ka shkelur ligjin e zbatueshëm 
lidhur me armët, duke përdorur armën-pistoletën, në atë mënyrë që, pasi që e njëjta 
ndodhej me shoqën e saj Q. A. në një shëtitjeje në “....................”, pas gjuajtjes me 
armene ajër nga shoqja e saj, e pandehura merr atë arme dhe gjuan në ajër disa herë 
dhe me pas ketë arme ja dorëzon personit nga i cili e mbante ne posedim. 
 

- me çka ka kryer vepër penale përdorimi i armës apo i mjetit të rrezikshëm 
nga neni 375 paragraf 1 të KPK-ës 

 
 

         Andaj gjykata, bazë te neneve: 3, 7, 17, 41, 50, 51, 52, 375 par.1. të 
KPRK-së dhe neneve 360, 361, 362, 365 , 453 të KPPK-ës, të akuzuarat i: 

 
          G J Y K O N  

 ME DËNM ME KUSHT 
 

I. Të akuzuarës Q. A. i shqipton dënimin me burgim ne kohëzgjatje prej 1 (një) 
viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej 1 (një) viti nga dita kur ky 
aktgjykim të merr formën e prerë, nëse e pandehura nuk kryen vepër tjetër 
penale. 
 

II. Të akuzuarës V. A. i shqipton dënimin me burgim ne kohëzgjatje prej 1 (një) 
viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej 1 (një) viti nga dita kur ky 
aktgjykim të merr formën e prerë, nëse e pandehura nuk kryen vepër tjetër 
penale. 

 
III. Gjykata mund të revokoi dënimin me kusht nëse të pandehurat gjatë afatit 

të verifikimit  kryejnë një apo me tepër vepra penale. 
 

IV. Të pandehurat lirohen nga shpenzimet gjyqësore. 
 

A r s y e t i m 
 
                   PTH ne Pejë me aktakuzën PP/II.nr.1656/2017 të dt.11.08.2017, ka 
akuzuar Q. A. dhe V. A. n nga Prishtina, për veprën penale përdorimi i armës apo 
mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par.1. të KPK-ës qe ka qenë në fuqi në kohen e 
kryerjes së veprës penale, ka propozuar të caktohet shqyrtimi gjyqësor kundër të 
njëjtave, të administrohen provat e duhura e me në fund të njëjtat  të shpallen fajtore 
dhe të dënohen sipas ligjit, si dhe të ngarkohen me shpenzimet  e procedurës penale. 
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 Meqenëse të pandehurat nuk e kanë pranuar fajësinë gjykata ka mbajtur 
shqyrtimin gjyqësorë ku ka administruar të gjitha provat materiale dhe personale që 
lidhen me këtë  çështje penale. 
 
 Gjykata gjatë administrimit te provave personale dhe materiale ka vërtetuar se 
kemi te bëjmë me dy grupe faktesh dhe atë faktet jokontestuese dhe faktet 
kontestuese. 

 
Faktet jokontestuese 
 

Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor ka konstatuar se: 
 

 Nuk është kontestues fakti se të pandehurat secila veç e veç kanë shtënë me 
armë ne ajër. 

 
Faktet kontestuese 

 
 - Gjatë shqyrtimit gjyqësorë për palët ka qenë kontestuese: 
 

 Arma me të cilën kanë shtënë të pandehurat a ka qenë armë e 
vërtetë apo ka qenë armë emetim apo lodër. 

 
Gjykata për vërtetimin e faktit kontestuese, ka proceduar dëshmitarin- ekspertin 

e balistikes I. K., ekspertiza balistike si nga mbrojtja e te pandehurave. 
 

  Deshmia e deshmitarit I. K. ne cilesin e ekspertit te Balistikes  
 
 I. K. ne cilësinë e ekspertit të Balistikes ne shqyrtimin gjyqësor ka dhënë 
sqarimet duke deklaruar se “unë  gjatë ekspertizës e kamë pasur ne dispozicion ne 
vide incizim që me  është dërguar nga  gjykata dhe kamë pasur një  pyetje nga  
gjykata që te konstatoi se nga  ai video  incizim a  kemi te bëjmë me armë te vërteta 
apo  imitim te armëve, ne këtë bazë unë kamë dhënë një vlerësim me shkrim te cilën 
me formë te shkruar ja dërgova sot gjykatës, vetëm në mënyrë audio vizuele e kamë 
bërë ekspertizën. Pesha nuk është faktor detërminant që i  përcakton armët se a janë 
arme lodër apo armë e vertetë. pamja e jashtme nuk e derteminon se cila është armë 
e vërtetë  apo është lodër  sepse  pamja e jashtme nuk  është faktor  derteminues.  
Në pyetjen e Av. S. K.: ku  është dallimi në me  të zjarrit nga  shkrepja e armës  së 
vërtet dhe revoles lodër, Eksperti ka deklaruar se nuk mund të  bëhet dallim sepse 
arma  lodër nuk shkrep, nuk  liron zjarre dhe nuk e kryen  procesin e shkrepjes. 
 

Në pyetjet e tërthorta të parashtruara nga prokurori eksperti e ka konfirmuar se 
në rastin konkret kemi të  bëjmë me  armë, e ka konfirmuar se vëreheshin shkëndijat 
apo flaka e liruar gjatë procesit të shkrepjes me armë, armët emitim nuk mund të 
shkrepin. 
 
   

Mbrojtja e  te pandehurës Q. A.  e  dhënë ne shqyrtimin gjyqësorë 
 

E pandehura Q. A. në mbrojtjen e saj te dhënë në shqyrtimin gjyqësorë ka deklaruar 
se: “unë ndihem e pa fajshme për këtë rast sepse ajo video gjirim është e modifikuar 



 Numri i lëndës: 2018:028050 
 Datë: 28.04.2021 
 Numri i dokumentit: 01741005 
 

4 (12)  

   
2
0
1
8
:0
2
8
0
5
1

 

me snap chat ku është modifikuar arma nga arma lodër, ngjyra, zhurma-krisma si dhe 
drita   kinse është armë e vërtetë. 
 
Në pyetje te prokurorit kur e konfronton me deklaratën e dhënë në polici ku e 
pandehura ka deklaruar se shoqja e saj është frikësuar, pandehura ka deklaruar se ka 
kaluar kohe e gjate  dhe nuk po me kujtohet gjerat  mirë. 
 
  Po ashtu në pyetje të prokurorit kur e konfronton me deklaratën e dhënë ne 
polici ku e pandehura ka deklaruar  nuk e ka deklaruar se  ketë video e  kanë postuar  
pasi  që e kanë modifikuar, e pandehura ka thënë  nuk me kane  pyetur ne polici  për 
këtë  çështje. 
Prokurori:  po ashtu me herët  thate  se e  keni modifikuar edhe  zhurmën? 

 
Mbrojtja e  te pandehurës V. A.  e  dhënë ne shqyrtimin gjyqësorë 
 
E pandehura V. A. në mbrojtjen e saj te dhënë në shqyrtimin gjyqësorë ka 

deklaruar se: natën kritike nuk kamë përdor por ka qenë lodër, sepse ka qenë shumë 
e  lehtë, ngjyrë e zezë është dukur si origjinal por jo se  ka qenë shumë e lehtë. Po e 
di si duket revolja sepse  ne  ......... në  gjimnaz na kane mbajtur një orë ligjërata se si 
duket arma dhe  për  karakteristikat e  armës. Natën kritike  kam shtënë një  herë, pasi 
qe ka shtënë nga revolja nuk ka dal asnjë gëzhojë,  incizimet i kemi bere ma  shumë 
për  shoqëri  që te  shofin shoqëria  se  si  po  kënaqem duke bërë  hajgare. 
Pas shkrepjes ka  dalë  flak po jo qysh shihet ne  video po qysh e ceku edhe Q. që me  
snap qat mundesh me  shti  diçka  që nuk është kon  apo mundesh me hek diçka që  
është kone. videon në snap chat e postuar pasi qe i kemi dhënë efektet qysh kemi pas 
qejf  mu dok  videoja e  kemi  postuar. 

 
Fjala përfundimtare e  prokurorit te shtetit    
      

        Prokurori i shtetit ne fjalën përfundimtare ka deklaruar: “pas administrimit të 
provave  është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë gjendja faktike e përshkruar si 
në dy  dispozitivat e  aktakuzës,  për  çka me këtë  ekziston përtej dyshimit të bazuar 
mirë se  secila e  akuzuar veç e veç  ka kryer vepër penale  përdorimi i armës  apo 
mjetit të rrezikshëm nga neni  375  par.1. te  KPK-ës, provat me të  cilat vërtetohet  kjo  
gjendje faktike janë si në vijim nga incizimi vërtetohet  fakti se të akuzuarat kanë 
shtenë me një armë e jo sikurse ato pretendojnë se ajo ishte lodër, për shkak se  
është e pa logjikshme që me një  armë lodër të  dëgjohet aq shumë zhurmë e del aq 
shumë flak dhe të të dridhen duart aq shumë, ky fakt vërtetohet  edhe nga  fotografitë 
e të akuzuarave  ku shihet  se çfarë flake e madhe kishte dalë nga ajo armë, po ashtu 
edhe raportet e policit B. M. dt. 06,01,2017 dhe A. B. vërteton faktin  se e akuzuara V. 
ishte në stop  listën e policisë për shkak se  shiheshin duke shtenë me një armë, nga 
deklaratat e të akuzuarave vërtetohen faktet se janë jo kredibile mbrojtjet e tyre dhe si 
te tilla janë në kundërshtim  me provat e  cekura  si me  lartë  dhe janë ne kundërshtim 
edhe me  logjiken e  shendosh  dhe nuk mund të  ju falet besimi të njëjtave për shkak 
se janë bërë vetëm me qëllim të ikjes së përgjegjësisë penale sepse janë ne 
kundërshtim edhe me deklaratat e tyre të dhëna më herët në polici, ky fakt  u vërtetua  
edhe gjatë marrjes se terthortë në pyetje ku të akuzuarat sot deklaruan se V. nuk ishte 
frikësuar ndërsa në polici me dt. 06,01,2017 të njëjtat kanë deklaruar se V. ishte 
frikësuar prandaj si mund të frikësohesh nga nje armë lodër po ashtu të njëjtat sot  
deklaruan se këtë inqizim e kanë modifikuar ja kane rritur zhurmën, e kane rritur edhe  
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flakën dhe të tjera, mirëpo të njëjtat në mbrojtjen e tyre në polici pasi u ballafaquan me 
atë dekleratë nuk mund ta gjeni ne këtë  pjesë të  mbrojtjes së tyre  pra tani pyetja 
shtrohet a e kane me të kjarte ngjarjen të akuzuarat tani ku ka kaluar me shumë se dy 
vite apo atëherë kur i kanë dhënë deklaratat e tyre kur ngjarjen e kishin edhe me të 
freskët, organi i akuzës  mbetet tej mase i habitur se edhe pas administrimit te te 
gjitha këtyre provave te njëjtat nuk e pranuan fajësinë dhe orvatjet e tyre duke u thirrur 
se arma ishte lodër  edhe për kundër faktit se në inqizim shihet se nuk ishte e  tillë  
bënë vetëm me qellim për ta mohuar akuzën e që ne  fakt te njëjtën e bëjnë edhe me 
bindëse, andaj nga të lartcekurat mbetem në tersi pranë aktakuzës përshkrimit faktik 
dhe juridik te veprës penale dhe i propozoi gjykatës që të  akuzuarat  të i shpallë 
fajtore duke u  përcaktuar maksimumin e dënimit ndërsa me  rastin e matjes së 
dënimit  gjykatës i propozoi që si rrethana renduese te merre për bazë shkallen e  
larte të përgjegjësisë se tyre ndërsa si rrethane lehtësuese mos të merre asnjë 
referuar këtyre jam i bindur se gjykata kundër Q. A. dhe V. A. do të marr aktgjykim 
fajësues konforme nenit 365 te KPPK-ës për shkak se është vërtetuar përtej dyshimit 
të bazuar mirë se me veprimet e tyre qëndrojnë elementet e veprës penale tëe  cekur 
si me  lartë”. 
  

 
 Fjala përfundimtare e të pandehurës Q. A. 
 

 
E pandehura Q. A. në fjalën përfundimtare në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar: 

“atë natë  ne  bjeshkën e Deçanit nuk kame  shkrepur  me  revole  por me lodër  që i  
përngjanë armës së vërtetë ,  prandaj propozoi  që gjykata te me  liroi nga  aktakuza”. 

 
Fjala përfundimtare e av. S. K. mbrojtës i te pandehurës V. A.  
 
Av. S. K. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: “nga dispozitivi i aktakuzës 

PP/IInr.1656/2017 të  dt.11.08.2017 REZULTON se natën kritike pasi që  e njëjta 
ndodhet në .............. në një shëtitje me shoqëri, takohet me dy persona të panjohur te 
cilët i japin një armë  të shkurtër, ngjyrë e zezë, më pas e njëta me këtë armë gjuan në 
ajër dhe pas gjuajtjes e njejta frikësohet, ku menjëherë e dorëzon armen, dhe e gjithë 
kjo ngjarje ishte xhiruar dhe postuar në Snap Chat.  
 
Nuk është kontestuese që është xhiruar dhe postuar në Snap Chat, por Snap Chat 
(ai) është një aplikacion për adoleshentë i cili përdoret për animacione në të cilat ju 
lejohet të dërgojnë video dhe foto (snepa) te njerëzit e tjerë që nga përmbajtja e  
incizimeve nuk janë të vërteta, sepse vetë programi i Snap Chat mund të modifikohet 
në mënyrë të tillë që fotografia ose regjistrimi të ndryshojë në një shkallë të tillë që të 
duket sikur kemi të bëjmë me një pasqyrë reale, por në fakt kjo parqet vetëm foto apo 
video fiktive.   
Prandaj, prokuroria ishte gabuar në fakt, sepse kishte një pamje të gabuar mbi 
rrethanat reale, e cila në fakt nuk ekziston, gjë që sipas ligjit përjashton 
kundërligjshmërinë.  Videoincizimi i postuar në Snap Chat nuk paraqet prova të valide 
sipas KPP-së dhe për faktin se nuk është bërë në përputhje me dispozitat e nenit 91 
paragrafi 2. nën paragrafi 2.1 të KPP-së.  çdo burim i të dhënave nuk mund të jetë një 
mjet prove, pasi kjo do të nënkuptojë pranimin e maksimës se "mjeti justifikon 
qëllimin", i cili në procedurat penale paraqet një rrezik të mundshëm për arbitraritetin 
në procedurën e provave. 
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 Prandaj nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor rezulton se 
pandehura V. A. nuk ka kryer vepër penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm 
nga neni 375 par.1 të KPRK-së, dhe nuk niset nga kjo gjendje që propozohet nga 
pandehura të lirohet  nga akuza në kuptim të nenit 364 par.1 nënpar.1.1.  të KPK-së.  
 

Po ashtu Av. S. K.  mbrojtësi i të pandehurës V. A. në fjalën përfundimtare të 
dhënë me dt.02.04.2021 ka deklaruar mbesim ne tersi pas fjalës përfundimtare të 
dt.30,07,2019 dhe shtojmë : raporti i oficerit A. B. te dt.05,01,2017, shënimet  zyrtare 
dhe  ate  te reshterit F. H. te dt.06,01,2017  dhe  policit  hetues T. M.  te dt.12,01,2017 
nuk paraqesin prova ne bazë te së cilit  mund te vërtetohet  fakti vendimtar se e  
akuzuara V. nuk ka shtënë ne  revole ne  ajrë me  dt.17,12,2016 rreth  orës  22:00 ne  
Deçan dhe kinse  ka kryer veprën penale për te cilën është akuzuar. Prandaj  e vetmja  
provë në këtë qeshtje është vido inqizimi në fjalë. Mirëpo sa i përket mendimit te  
ekspertit te balistikës video inqizimi në fjalë, konsideroi  se i njëjti nuk bazohet  ne 
rregullat e  shkencës dhe teknikës, sepse pas modifikimit te ngjyrës së zjarrit dhe 
zhurmës ne programin snap  chat , ato tani  janë me të mëdhaja, andaj pas  kësaj i 
njëjti video  inqizim nuk  është i  përshtatshëm për  ekspertizën nga eksperti i 
balistikës. Gjithashtu nuk është i saktë mendimi i ekspertit se ammet imitim nuk mund 
te shkrepin, sepse armët  imitim me  prodhimin model  siq  është sot në shekullin 21 
mund të shkrepin. Prandaj  i propozoi që e  akuzuara V. të lirohet nga akuza  në 
kuptim te nenit 364 par.1. nën par.1.3  te  KPK-ës. Nga  provat te  administruara 
vërtetohet  se dy persona meshkuj qe  janë prezantuar si kryetar ju kanë ofruar  një 
mjet për te  shtënë ne  ajrë  duke ju  thënë se  është lodër  i cili  përgjan  revoles  
vetëm zhurmë,  ato i kane  marrë në duar ishte  shumë e lehtë  kështu që kanë 
shtënë. Kjo do te thotë se te akuzuarat kane qenë te  bindura  se kane shtënë në 
revole-lodër, kështu qe  ekziston rrethana relevante te cilat përjashton veprën penale, 
çka do të  thotë  te akuzuarat  kane vepruar  në  lajthim  sipas nenit  25 te KPRK-ës, 
prandaj propozojmë  që të lirohet nga  akuza sipas par.1.2 te nenit 364 te KPPK-ës, 
sepse ekzistojnë rrethanat të cilat  përjashtojnë përgjegjësie penale të te  akuzuarës.  

 
Fjala përfundimtare e të pandehurës V. A.  

 
 

E pandehura V. A. në fjalën përfundimtare në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar: se mbeshtet 
fjalen përfundimtare te mbrojtesit te saj. 

 
           Faktet  e vërtetuara nga gjykata  
 
 Gjykata gjat shqrtimit gjyqesor te mbajtur me dt. 30.07.2019 dhe  te rihapur dhe 
mbajtur me dt. 02.04.2021 ka vertetuar keto gjendje faktike:  
 

E pandehura Q. A. me datë 17.12.2016, rreth orës 22:00, në ........, ka shkelur 
ligjin e zbatueshëm lidhur me armët, duke përdorur armën-pistoletën, në atë mënyrë 
që, pasi që e njëjta ndodhej në “..............” në një shëtitjeje me shoqëri, takohet me dy 
persona të panjohur të cilët ia japin një armë të shkurtër, ngjyrë e zezë me pas e njëjta 
me këtë arme gjuan një herë ne ajër dhe pas gjuajtjes e njëjta frikësohet, ku 
menjëherë dorëzon armen, e gjithë kjo ngjarje ishte e gjiruar dhe  e publikuar në “snap 
chat”. 
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E pandehura V. A. me datë 17.12.2016, rreth orës 22:00, në ..........., ka shkelur ligjin e 
zbatueshëm lidhur me armët, duke përdorur armën-pistoletën, në atë mënyrë që, pasi 
që e njëjta ndodhej me shoqen e saj Q. A. në një shëtitjeje në “..............”, pas gjuajtjes 
me armene ajër nga shoqja e saj, e pandehura merr atë arme dhe gjuan në ajër disa 
herë dhe me pas ketë arme ja dorëzon personit nga i cili e mbante ne posedim. 

 
              
              Keto gjendje faktike gjykata i vërtetoi në bazë të: 
 

o Me shikimin  e xhirimit,  
o Nga ekspertiza balistike nr. Reference AKF / 2021 -036 e dt. 01.04.2021 

e përpiluar nga  eksperti  balistikes I. K. nga Agjencia e Kosoves për 
Forenzikë.   

o Fotopdokumentacionit,  
o Dëshmisë se dhënë nga eksperti i Balistikes I. K. ne cilësinë e 

dëshmitarit,  
o Pjesërisht nga mbrojtja e të pandehurës Q. A. dhe  
o Pjesërisht nga mbrojtja e të pandehurës V. A.  

 
   

             Analiza dhe vlerësimi i provave 
 
          Analiza dhe vlerësimi i provave materiale të cilave gjykata ju ka  falur 
besimin 
 

 Gjykata ka xhirimet ne te cilat shihen se e pandehura V. ka shtënë një here, 
ndërsa e pandehura Q. ka shtënë 7 herë me te njëjtën armë, nga i cili xhirim 
vërtetohet se te pandehurat kanë shtënë me arme i cili fakt nuk është 
kontestues, (për palët ka qen kontestues fakti se arma me te cilën kanë shtënë te 

pandehurat a ka qen arme e vërtetë apo arme emetim – lodër ku kjo dilemë është hequr 

nga ekspertiza e ekspertit te balistikes I. K. si në vijim). 

 

 
 Gjykata ka shikuar dhe analizuar dhe vlerësuar ekspertizën balistike nr. 

Referencë AKF/2021 -036 e dt. 01.04.2021 e përpiluar nga eksperti  balistikes 
I. K. nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë, nga e cila ekspertizë është 
vërtetuar se armët imitim nuk mund te shkrepin, nuk kanë mekanizëm 
shkrepës, nuk mund te vendoset municioni në to, por vetëm nga pamja e 
jashtme duken apo gjasojnë armeve, e ne rastin konkret arma ka shkrepur me 
vet faktin qe shihen shkundjet dhe flaket e barotit apo lendes djegëse të liruara 
gjatë procesit të shkrepjes, pra gjykata nga kjo ekspertizë e ka vërtetuar se 
arma me te cilën kanë shtënë të pandehurat ka qenë armë e vërtetë, gjykata i 
ka falur besimin kësaj ekspertize dhe e ka mbështetur aktgjykimin. 
 

 Nga foto dokumentacioni  shihen dhe vërtetohen shkëndit e barotit, andaj 
gjykata i ka falur besimin sepse është në harmoni me të gjitha provat materiale 
ligjërisht të pranuara të cilave gjykata ju ka falur besimin. 

 
      Analiza dhe  vlerësimi i provave personale të cilave  gjykata ju ka  falur  
besimin 
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 Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar dëshminë e ekspertit te balistikes I. K. te 

dhënë në shqyrtimin gjyqësor  nga e cila dëshmi është vërtetuar se arma lodër nuk 
shkrep, nuk liron zjarre dhe nuk e kryen procesin e shkrepjes, dhe në rastin konkret 
kemi të  bëjmë me armë te vërtetë sepse vëreheshin shkëndijat apo flaka e liruar gjatë 
procesit të shkrepjes me armë, dhe armët emetim nuk mund të shkrepin, andaj 
gjykata i ka falur besimin kësaj dëshmive sepse është në harmoni të plote me 
ekspertizën balistike. 
 

Analiza  dhe  vlerësimi i mbrojtjes së të pandehurave 
 

 
o Gjykata ka analizuar mbrojtjen e të pandehurës Q. A. ku e pandehura e ka 

mohuar se ka shtënë me arme të vërtetë duke thënë se arma me të cilën ka 
shtënë ka qenë armë lodër dhe xhirimi ka qenë i modifikuar duke e 
zmadhuar flakën dhe zhurmën, andaj gjykata konsideron se një mbrojtje e 
tillë është me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale sepse është në 
kundërshtim me ekspertizën balistike, ku ne atë ekspertizë është konstatuar 
se armët imitim nuk shkrepin, e në rastin konkret kemi një shkrepje – të 
shtënë. 

 
o Gjykata ka analizuar mbrojtjen e të pandehurës V. A. ku e pandehura e ka 

mohuar se ka shtënë me arme të vërtetë duke thënë se arma me të cilën ka 
shtënë ka qenë armë lodër dhe xhirimi ka qenë i modifikuar duke e 
zmadhuar flakën dhe zhurmën, andaj gjykata konsideron se një mbrojtje e 
tillë është me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale sepse është në 
kundërshtim me ekspertizën balistike, ku ne atë ekspertizë është konstatuar 
se armët imitim nuk shkrepin,  e në rastin konkret kemi shkrepje – te shtënë. 

 
 

 Vlerësimi juridik i çështjes 
 
Identiteti subjektiv dhe objektiv i aktgjykimit me aktakuzen 
 

Gjykata në bazë të nenit 360 paragraf 1 te KPPK, konstaton se ky aktgjykim ju 
referohet të pandehurave Q. A. dhe V. A. nga Prishtina, dhe veprës penale përdorimi i 
armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par.1 te KPK-së sipas aktakuzës 
PP/II.nr.1656 /2017 të dt.11.08.2017 te ushtruar nga prokuroria Themelore Peje. 

 
Baza e aktgjykimit 
 

Gjykata në bazë të nenit 361 te KPPK ketë aktgjykim e bazon vetëm ne faktet 
dhe provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor, si xhirimi, ekspertiza balistike nr. 
Reference AKF / 2021 -036 e dt. 01.04.2021 e përpiluar nga eksperti balistikes I. K. 
nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë, foto dokumentacionit, dëshmisë se dhënë nga 
eksperti i Balistikes I. K. në cilësinë e dëshmitarit ekspert në shqyrtim gjyqësor, 
pjesërisht nga mbrojtja e të pandehurës Q. A. dhe pjesërisht nga mbrojtja e të 
pandehurës V. A. ( ku të pandehurat e pohojnë se ditën kritike kanë qenë në bjeshkë 
të Deçanit dhe kanë shtënë me armë (sipas mbrojtjes së tyre me armë imitim apo 
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lodër), te cilat prova me ndërgjegje i ka vlerësuar çdo provë një nga një dhe në lidhje 
me provat tjera, duke vendosur ne mënyrë meritore me aktgjykim. 
 
  Vepra penale  
  
  Gjykata duke u bazuar nenin 7 te KPK, dhe në faktin se e pandehura Q. A. me 
armë gjuan një herë në ajër gjykata konsideron së në rastin konkret janë përmbushur 
të gjitha elementet objektive (veprimet e ndërmarra, te cilat veprime kanë qenë të 
kundërligjshme, dhe të njëjtat veprime janë paraparë si elemente të veprës penale 
përdorimi i armës apo mjetit te rrezikshëm nga neni 375 paragraf 1 të KPK-s, dhe 
elementit subjektiv (përgjegjësia penale) në veprimet e të pandehurit është formuar 
figura e veprës penale përdorimi i armës apo mjetit te rrezikshëm nga neni 375 
paragraf 1 të KPK-s.  
 

Gjykata duke u bazuar nenin 7 te KPK, dhe në faktin se e pandehura V. A. me 
armë gjuan 7 herë në ajër gjykata konsideron së në rastin konkret janë përmbushur të 
gjitha elementet objektive (veprimet e ndërmarra, te cilat veprime kanë qenë të 
kundërligjshme, dhe të njëjtat veprime janë paraparë si elemente të veprës penale 
përdorimi i armës apo mjetit te rrezikshëm nga neni 375 paragraf 1 të KPK-s, dhe 
elementit subjektiv (përgjegjësia penale) në veprimet e të pandehurit është formuar 
figura e veprës penale përdorimi i armës apo mjetit te rrezikshëm nga neni 375 
paragraf 1 të KPK-s.  
 
  Kryesi i veprës penale   
 
 Gjykata duke u bazuar ne provat e administruara si personale dhe materiale siç 
janë: si xhirimi, ekspertiza balistike nr. Reference AKF / 2021 -036 e dt. 01.04.2021 e 
përpiluar nga eksperti balistikes I. K. nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë, foto 
dokumentacionit, dëshmisë se dhënë nga eksperti i Balistikes I. K. në cilësinë e 
dëshmitarit ekspert në shqyrtim gjyqësor dhe mbrojtjes se te pandehurës Q. A. se ka 
shtënë me armë ne ajër (edhe për kundër faktit se e pandehura Q. ka deklaruar se ka shtënë 

arma me te cilën ka shtënë ka qenë arme lodër), ashtu që në baze të gjitha këtyre provave 
vërtetohet përtej dyshimit të bazuar mirë se e pandehura Q. është kryese e veprës 
penale përdorimi i armës apo mjetit te rrezikshëm nga neni 375 paragraf 1 të KPK-s, 
sepse të gjitha këto prova në na dërgojnë te e pandehura si kryese e kësaj vepre 
penale. 
 
 Po ashtu gjykata duke u bazuar ne provat e administruara si personale dhe 
materiale siç janë: si xhirimi, ekspertiza balistike nr. Reference AKF / 2021 -036 e dt. 
01.04.2021 e përpiluar nga eksperti balistikes I. K. nga Agjencia e Kosovës për 
Forenzikë, foto dokumentacionit, dëshmisë se dhënë nga eksperti i Balistikes I. K. në 
cilësinë e dëshmitarit ekspert në shqyrtim gjyqësor dhe mbrojtjes se te pandehurës V. 
A. se ka shtënë me armë ne ajër (edhe për kundër faktit se e pandehura Q. ka deklaruar se 

ka shtënë arma me te cilën ka shtënë ka qenë arme lodër), ashtu që në bazë të gjitha këtyre 
provave vërtetohet përtej dyshimit të bazuar mirë se e pandehura Q. është kryese e 
veprës penale përdorimi i armës apo mjetit te rrezikshëm nga neni 375 paragraf 1 të 
KPK-s, sepse të gjitha këto prova në na dërgojnë te e pandehura si kryese e kësaj 
vepre penale. 
 
  Përgjegjësia penale 
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 Gjykata duke u bazuar në nenin 17 te KPK konsideron se e pandehura Q. në 
momentin e kryerjes së veprës penale ka qenë penalisht përgjegjëse sepse ka qenë 
mendërisht i aftë, veprën penale e ka kryer me dashje, sepse në ato momente ka 
poseduar vetit psikike që i kanë bërë të mundshëm të kuptojnë rëndësinë e veprës 
penale, të kuptoj veprimet e tija, veprimin gjuajtjen me armë e ka bërë me vetëdije dhe 
me vullnetin e saj, i ka pasur të ditura pasojat atij veprimi, dhe i ka dashur pasojat e 
shkaktuara. 
 

Po ashtu gjykata duke u bazuar në nenin 17 te KPK konsideron se e 
pandehura Q. në momentin e kryerjes së veprës penale ka qenë penalisht përgjegjëse 
sepse ka qenë mendërisht i aftë, veprën penale e ka kryer me dashje, sepse në ato 
momente ka poseduar vetit psikike që i kanë bërë të mundshëm të kuptojnë rëndësinë 
e veprës penale, të kuptoj veprimet e tija, veprimin gjuajtjen me arme e ka bërë me 
vetëdije dhe me vullnetin e saj, i ka pasur të ditura pasojat atij veprimi, dhe i ka dashur 
pasojat e shkaktuara 
 
  Fajësia dhe sanksioni penal 
 

Gjykata duke u bazuar në faktet se është kryer vepra penale nga secila veç e 
veç, veprën penale e kanë kryer të pandehurat secila veç e veç, të pandehurat në 
kohen e kryerjes se veprave penale kanë qenë përgjegjëse dhe të përgjegjshme, po 
ashtu edhe tani në kohen e gjykimit janë penalisht përgjegjëse, dhe të përgjegjshme, 
gjykata i ka shpallur fajtore, pastaj gjykata ka konsideruar se nuk ka bazë që i 
përjashton nga përgjegjësia penale asnjërën dhe as për lirim nga dënimi, andaj ju ka 
shqiptuar sanksionin penal duke i shqiptuar dënimin si në dispozitiv te këtij aktgjykimi, 
të cilin sanksion penal gjykata e ka shqiptuar duke u bazuar në nenin 375 paragraf 1 
të KPK, në kuadër të minimumit dhe maksimumit te paraparë ligjor, duke i pasur te 
gjitha rrethanat renduese dhe lehtësuese me rastin e matjes dhe shqiptimit te dënimit 
nga neni 73 lidhur me nenin 74 të KPK.    

       
 

Qëllimi i dënimit 
 

Gjykata në baze të nenit 41 të KPK ka vlerësuar se dënimi i shqiptuar është në 
përputhje me shkallën e përgjegjësisë penale të pandehurave, dhe rrezikshmërinë 
shoqërorë te veprës penale, dhe në këtë mënyrë do të ndikoj ne arritjen e qëllimit të 
dënimit të paraparë me nenin 41 lidhur me nenin 51 të KPK-së ku parashihet edhe 
qëllimi i dënimit me kusht, si mase për rehabilitimin e të pandehurave por edhe si 
mase për parandalimin e të pandehurave dhe personave të tjerë kryes potencial të 
veprave penale nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, të shpreh gjykimin 
shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin 
e ligjit. 

 
   
 Matja e dënimit dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese 
 
         Gjykata në bazë të nenit 69 lidhur me nenin 70 te KPK me rastin e vendosjes 
lidhur me lartësinë e dënimit gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe 
renduese, të cilat mund të ndikojnë në lartësinë dhe llojin e dënimit ndaj të pandehurit. 
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Kështu si rrethana lehtësuese gjykata ka gjetur se i pandehuri nuk ka qen i dënuar me 
parë, ndërsa si rrethana rënduese gjykata nuk ka gjetur. 
 
 Gjykata e bazë të nenit 73 lidhur me nenin 74 te KPK si rrethana lehtesuese 
për te pandehuren Q. ka  gjetur se është e pa denuar me parë, koha e kaluar nga 
kryerja e vepres penale ku e pandehura nuk dyshohet per ndonje veper tjeter penale, 
ndersa rrethana rënduese nuk ka gjetur.  

 
Gjykata e bazë të nenit 73 lidhur me nenin 74 te KPK si rrethana lehtesuese 

për te pandehuren V. ka  gjetur se është e pa denuar me parë, koha e kaluar nga 
kryerja e vepres penale ku e pandehura nuk dyshohet per ndonje veper tjeter penale, 
ndersa rrethana rënduese nuk ka gjetur 

 
Zbutja e dënimit  
 
Gjykata duke u bazuar ne nenin 75 paragraf 1 nën paragraf 1.2  te KPK, duke 

marre parasysh rrethanat se te pandehurat ju kanë përgjigjur thirrjeve ne mënyrë 
vullnetare, pastaj faktin se te pandehurat për here te pare kanë kryer vepër penale, 
faktin se tani ka ndryshuar statusi i te pandehurave, e pandehura Q. tani e ka një 
fëmijë, faktin se nga koha e kryerjes se veprës penale te pandehurat nuk kanë kryer 
asnjë vepër tjetër penale  ka vendosur dhe ju ka zbutur dënimin siç kërkohet ne nenin 
52 paragraf 2 te KPK, duke ju shqiptuar dënim me kusht sepse gjykata konsideron se 
ne rastin konkret kundër te pandehurave qëllimi i dënimit mund te arrihet edhe me 
shqiptimin e dënimit me te butë e në rastin konkret  shqiptimin e dënimit me kusht 
duke ju bere me dije te pandehurave se nëse na afat të verifikimit ne kohëzgjatje prej 
1 (një) viti kryejnë ndonjë vepër tjetër penale, gjykata mund të revokoj dënimin me 
kusht  dhe të ekzekutohet dënimi me burgim. 

 
Zbatimi i ligjit me të favorshëm 
 
Gjykata duke u bazuar në nenin 3 të KPK-së nr.06/L-074 ku parashihet zbatimi 

i ligjit më të favorshëm për të pandehurin në kohën e shqyrtimit gjyqësor, ka zbatuar 
Kodin Penal  të Kosovës  nr. 04/L-082, që ka qen ne fuqi në kohën e kryerjes se 
veprës penale përdorimi i armës apo mjetit te rrezikshëm nga neni 375 paragraf 1 të 
KPK-s sepse afati i parashkrimit është më i shkurtër ne KPK nr. 04/L-082. 
 

Shpenzimet e procedurës penale 
 
Gjykata në bazë të nenit 453 të KPPK i ka liruar të pandehurat nga shpenzimet 

e procedurës penale sepse janë të pa puna, janë të i gjendjes së dobët ekonomike , 
dhe po të ngarkohen me shpenzime të procedurës penale gjykate konsideron se do tu 
rendohej edhe më tej gjendja ekonomike e tyre dhe personave që janë nën 
përkujdesje të tyre.           
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           Duke u bazuar ne te lartcekurat u vendos  si ne dispozitiv. 

 
GJYKATA THEMELORE PEJË DEGA DEÇAN 

P.nr.189/2017  të dt.28.04.2021 
 

Sekretarja juridike                                                      G j y q t a r i  

   Sabiha Hoxha                                             Sulltan Dobraj 
 

 

 
KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 
(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në 
Prishtinë, nëpërmjet Gjykatës Themelore Pejë dega ne Deçan. 


