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Numri i lëndës: 2020:152957 

Datë: 13.01.2022 

Numri i dokumentit:     02601251 

P.nr.242/2021 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti për Krime të Rënda, Kryetari i 

trupit gjykues - Gjyqtari Avni Mehmeti, në lëndën penale kundër të pandehurit: J.B, i akuzuar 

për veprën penale: I. Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armeve nga neni 

366 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, (të cilit më tej do t’i referohemi me 

shkurtesën KPRK), II. Përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 367 par.1 të KPRK-

së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, PP.I.nr.104/2020 e dt.30.11.2021, 

duke vendosur sipas detyrës zyrtare, e në mbështetje të nenit 442 par. 4 të KPP-ës, më 

dt.13.01.2022, nxjerr këtë: 

A K T V E N D I M 

 

I. HUDHET aktakuza e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, PP.I.nr.104/2020 e dt.30.11.2021, 

kundër të pandehurit: J.B, nga i ati Sh., e ëma M., e vajzërisë U., i lindur më dt.... në fsh....-

Vushtrri, me vendbanim ...-..., me numër personal ID;..., Shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës.  

II. HUDHJA E AKTAKUZËS kundër të pandehurit J.B, për veprat penale: I. Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armeve nga neni 366 par.1 të KPRK, II. Përdorim i 

armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 367 par.1 të KPRK-së, duke u bazuar në nenin 442 

par.4 e lidhur me par.5 të Kodit të Procedurës Penale, për shkak të mos PLOTËSIMIT DHE 

KORRIGJIMIT të aktakuzës nga ana e Prokurorit të Shtetit në PTH-Mitrovicë, ashtu siç është 

përcaktuar në parashtresën e Gjykatës për kthimin e aktakuzës për plotësim dhe korrigjim. 

III. Prokurori i Shtetit e ka të drejtën ligjore që pas plotësimit të lëndës të parashtroj aktakuzë të 

re, në respektim të dispozitave ligjore të Kodit të Procedurës Penale. 

IV. Shpenzimet e procedurës penale, bien në mjetet buxhetore të kësaj Gjykate. 

- Në mbështetje të nenit 366 par. 3 të KPRK-së, lidhur me nenin 282 të KPP-ës;  
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URDHËROHET – Konfiskimi i përhershëm i armës automatike AK-47 me numër serik 01-313-

91 i kalibrit 7.62x39, e cila është sekuestruar përkohësisht, e njëjta pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktvendimi duhet të shkatërrohet nga Policia e Kosovës. 

 

A r s y e t i m i 

Aktakuza: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Krimeve të Rënda, pranë kësaj Gjykate ka 

parashtruar aktakuzën PP.I.nr.104/2020 e dt.30.11.2021, ndaj të pandehurit J.B, për veprat 

penale: I. Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim te paautorizuar te armeve nga neni 366 par.1 

të KPRK-ës, II. Përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 367 par.1 të KPRK-së 

Më 03 dhjetor 2021, Gjykata e ka kthyer këtë akuzë në plotësim dhe korrigjim, për shkak të 

metave teknike, si dhe mosrespektim të dispozitave ligjore me rastin ngritjes së aktakuzës.  

 

- Kërkesa për plotësim dhe korrigjim të aktakuzës: 

Kryetari i Trupit Gjykues, ka vlerësuar se është e domosdoshme plotësimi i aktakuzës nga ana e 

Prokurorit të Shtetit në PTH-Mitrovicë, pasi që prokurori i shtetit gjatë fazës së hetimit nuk ka 

zbatuar dispozitat e nenit 241 par. 1 dhe 2 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. Përkundër 

se ndaj të pandehurit ishin filluar hetimet me aktvendimin e dt.06.11.2020, pavarësish kësaj, 

s’është ndërmarr asnjë veprim hetimor. Nuk është mbledhur asnjë provë e re, aq më tepër nuk 

ishte dhanë mundësi të pandehurit që të deklarohet para prokurorisë, para ngritjes së aktakuzës, 

e drejtë kjo e garantuar sipas këtij Kodi, dhe nuk është nxjerrë ekspertiza balistike e armës.  

 

- Përgjigjja e Prokurorisë në kërkesë: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë përkundër se ka pasur të përcaktuar afatin ligjor për 

përgjigje, nuk ka kthyer asnjë përgjigje dhe nuk ka ndërmarr asnjë veprim për plotësimin dhe 

korrigjimin e akuzës. 

 

- Gjetjet e Gjykatës; 

Përkundër faktit se në parashtresën e Gjykatës të dt.03.12.2021, aktakuza PP.I.nr.104/2020 e 

dt.30.11.2021, është kthyer prokurorisë kompetente në plotësim dhe korrigjim, ku është 

përcaktuar shprehimisht dhe qartë se cilat dispozita ligjore nuk janë zbatuar me rastin konkret si 

dhe e ka udhëzuar organin e akuzës, cilat veprime hetimore duhet të ndërmerren me qëllim të 

përmirësimit - korrigjimit të aktakuzë. Përkundër kësaj, prokuroria për këto shkelje nuk ka 
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vepruar sipas kërkesë së gjykatës, përkatësisht nuk e ka plotësuar dhe korrigjuar një akuzë të tillë 

me kaq shumë të metë të karakterit procedurale dhe ligjore.  

 

- Të metat e akuzës, e cila është kthyere në plotësim; 

Gjykata në rastin konkret, gjen se prokuroria nuk ka zbatuar dispozitat e nenit 241 par.1 dhe 2 të 

Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, sepse nuk ka zhvilluar asnjë hetim penal, kundër këtij të 

pandehuri të lartcekur. Përkundër faktit se ndaj të pandehurit kanë filluar hetimin me 

aktvendimin e prokurorisë, dt.06.11.2020, nuk ka ndërmarr asnjë veprim hetimor me qëllim të 

vërtetimit sa më të drejt të fakteve konkret. Gjatë periudhës hetimore nga ana e prokurorisë nuk 

është siguruar asnjë prove e re, aq më tepër nuk i është dhënë mundësia të pandehurit që të 

deklarohet para prokurorisë, para se të ngritët aktakuza, e drejtë kjo e garantuar për të pandehurin 

sipas Kodit të Procedurës Penale.  

 

Pra në bazë të aktakuzës së parashtruar nga prokuroria dhe duke u bazuar në Kodin e Procedurës 

Penale, Gjykata ka konstatuar se aktakuza e ngritur ka këto mangësi në aspektin ligjor: 

a. Gjatë hetimeve nuk i është dhënë mundësia të pandehurit që të deklarohet lidhur me akuzën 

ndaj tij. Kjo në kundërshtim të plotë me nenin 9 të Kodit të Procedurës Penale. 

b. Me ngritjen e aktakuzës nuk është vepruar sipas nenit 103 par.1 dhe 2 të Kodit të 

Procedurës Penale. Kjo dispozitë përcakton shprehimisht se qëllimi i hetimit është të 

mblidhen provat dhe të vendoset për ngritjen e akuzës apo pushimin e hetimeve në mungesë 

të provave. Në rastin konkret i vetmi veprim që është ndërmarr në këtë drejtim është 

aktvendimi për fillimin e hetimeve për të pandehurin por që asnjë veprim hetimor nuk është 

ndërmarrë ndaj tij. 

c. Gjatë hetimeve nuk është vepruar sipas nenit 132 paragrafi 1 dhe 6 të Kodit të Procedurës 

Penale, sepse nuk është ftuar i pandehuri dhe mbrojtësi i tij-eventual, për të marrë 

deklaratën në procedurën paraprake, gjegjësisht gjatë marrjes së deklaratës në procedurën 

paraprake nga dëshmitarët, të dëmtuarit dhe ekspertët, e në ketë mënyrë është vepruar në 

kundërshtim me nenin 132 paragrafi 1 dhe 6 të Kodit të Procedurës Penale. 

d. Nuk është siguruar asnjë ekspertizë për armën e sekuestruar.  

e. Prokuroria ka qenë e detyruar që sipas nenit 151 të Kodit të Procedurës Penale, që ta marr 

në pyetje të pandehurin para ngritjes së akuzës. Përkundër kësaj, i pandehuri nuk është 

marrë në pyetje e as nuk është marrë deklaratë në procedurën paraprake siç kërkohet me 

nenin  131 dhe 132 të KPP-ës. 
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f. Ndër të tjera të pandehurit apo mbrojtësit të tij nuk i është dhënë mundësia që t’i 

kundërshtojnë dëshmitë e dëshmitarëve apo ekspertëve. Për më tepër gjatë hetimeve nuk 

është proceduar – dëgjuar dëshmitari. Në këtë mënyrë është vepruar në kundërshtim të 

plotë me nenin 132 paragrafi 1 të Kodit të Procedurës Penale. 

 

Gjykata ka konstatuar se një akuzë e tillë me të gjitha lëshimet e lartcekura procedurale nuk i 

plotëson kërkesat minimale të një akti akuzues dhe si e tillë nuk mund te shqyrtohet për këtë 

arsye akuzën e ka kthyer në plotësim dhe korrigjim. 

 

Duke marr parasysh se kjo aktakuzë paraqet të meta që të veprohet më tutje me të, Gjykata duke 

u bazuar në nenit 442 par.4 të KPP-ës, pasi që ka kërkuar nga Prokurori i Shtetit në PTH-

Mitrovicë plotësimin dhe korrigjimin e aktakuzës, duke e njoftuar me pasojat e mos veprimit në 

drejtim të plotësimit. Përkundër të gjitha këtyre fakteve, kërkesës për plotësimin e akuzës, 

prokuroria nuk i‘u është përmbajtur udhëzimeve të dhëna nga Gjykata, përkatësisht nuk e ka 

plotësuar dhe korrigjuar akuzë.  Andaj në mbështetje të nenit 442 par.4 të KPP-ës, Gjykata e ka 

hedhë poshtë aktakuzën, PP.I.nr.104/2020 e dt.30.11.2021. 

 

Gjykata në këtë çështje e ka hedhur aktakuzën të paplotësuar dhe të pakorrigjuar që nënkupton 

se Prokurori i Shtetit në PTH-Mitrovicë, mund të parashtroj aktakuzë pas plotësimeve dhe 

korrigjimeve të nevojshme që duhet të përmbajë aktakuza. 

 

Vendimi mbi konfiskimin i armës automatike AK-47 me numër serik 01-313-91 i kalibrit 

7.62x39, u morr në përputhje me nenin  366 par. 3 të KPRK-ës, lidhur me nenin 282 të KPP-ës. 

 

Nga ajo që u konstatua si më lartë, e në mbështetje të nenit 442 par. 4 të KPP-ës, vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr. 242/2021, të dt.13.01.2022    

                      Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

                          Avni Mehmeti 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej pesë (5) 

ditësh nga dita e pranimit, përmes kësaj Gjykata për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


