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Numri i lëndës: 2021:251958 

Datë: 29.12.2021 

Numri i dokumentit:     02565510 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

P.nr.257/2021 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti për Krime të Rënda, 

Kryetari i Trupit Gjykues Ali Kutllovci, me procesmbajtësen, Shukrije Selimi, në çështjen penale 

kundër të pandehurit H.K, i akuzuar për veprën penale: Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim 

të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (më tej 

KPRK), sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë PPI.nr.44/2016 të 

dt.17.10.2018. Pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit fillestar në prezencën e palëve: 

Prokurorit të shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë Fetije Bajrami, të pandehurit H.K , 

seanca ka qenë mbyllur sipas vendimit të KGJK-ës, e njëjta është regjistruar në procesverbal. 

Gjykata pas përfundimit të shqyrtimit fillestar më 23.12.2021 në të njëjtën ditë ka shpallur 

publikisht aktgjykimin, ndërsa me dt.24.12.2021, është përpiluar me shkrim ky: 

 

A K T GJ Y K I M 

Kundër të pandehurit: 

H.K, nga i ati B.  e ëma M., e gjinisë Sh., i lindur me dt.... në fshati ..., Komuna e Pejes ku edhe 

banon, me numër leternjoftimit ...,shetats i Republikës së Kosovës, i martuar baba i dy fëmijëve, 

i gjendjes së dobët me ekonomike, ka kryer shkollën e mesme,punëtor- bujkë, ndaj tij nuk 

zhvillohet procedurë tjetër penale, i pa dënuar me parë . 

SHPALLET FAJTOR 

SEPSE:  

Deri me datën 26.10.2013 rrethë orës 19.20 minuta, në afërsi të urës kryesorë  në Mitrovicë, i 

aftë të kuptoj rëndësin e veprimeve të tija dhe i aftë ti kontrolloj veprimet e tija, i vetëdijshëm 

për veprimet e tija e duke e dëshiruar  kryerjen e saj, duke qen i vetëdishëm se veprimi i tijë është 

i ndaluar me ligj, në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për armë nr. 03-L/143, pa leje dhe pa 
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autorizim ka bartur me veti armën dhe atë revolen me mbishkrimin ‘’Automatik pistol’’ me nr. 

Serik 4799 te kalibrit 6.35 x 15mm të cilën policia e ka konfiskuar. 

- Me këtë ka kryer veprën penale: Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata në mbështetje të nenit 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 22, 41, 42, 43, 46, 62, 73, dhe nenit 

374 par.1 të KPRK-ës, e lidhur me nenet 365, 366 te KPP-së, të pandehurit H.K, për veprën 

penale: Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës, i; 

 

S H Q I P T O N 

 

DËNIM ME GJOBË në shumën prej 500€ (pesqind euro), të cilën dënim-gjobë do ta paguaj 15 

ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në rast se nuk e paguan këtë gjobë, atëherë e njëjta 

do të zëvendësohet me dënim me burgim, siç përcaktohet me nenin 46 par.3 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, duke i’u përllogaritur një ditë burgim ekuivalent me 20€ (njëzet euro) 

dënim me gjobë. 

 

OBLIGOHET i pandehuri H.K, që të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 20 euro, si dhe 

shumën prej 30 euro në emër të Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, në tërësi shumën 

prej 50€ (pesëdhjetë euro), të gjitha në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi. 

 

DËNIM PLOTËSUES- Marrjen e sendeve  

   Gjykata, në mbështetje të nenit 282 par.1 e 2 të KPP-së, si dhe neneve 62 par.2.6 dhe 374 par.3 

të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, nxjerrë këtë: 

 

   URDHËR - URDHËROHET konfiskimi i përhershëm i sendeve si në vijim: 

Arma - Pistoleta me mbishkrimin ‘’Automatic Pistol’’, të kalibrit 6.35 x 15 mm, me numër 

serik.’’4799’’, një karikator .  

Pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, sendet e lartcekura si në pikën IV duhet të shkatërrohen 

nga Policia  e Kosovës, në bashkëpunimin me Prokurorinë Themelore në Mitrovicë pasi që të 

konstatohet se nuk janë përdorur në ndonjë krim tjetër. 

Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte. 
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A r s y e t i m 

Rrjedha e procedurës 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzën 

PP.nr.44/2016 të dt.17.10.2018, kundër të pandehurit H.K , i akuzuar për veprën penale: Mbajtja 

në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK. 

 

Gjykata Themelore në Mitrovicë- Departamenti i përgjithshëm me dt.27.03.2019 ka mbajtur 

shqyrtimin fillesta sipas aktakuzës së lartcekur, në të cilin shqyrtim i akuzuari e ka pranuar 

fajësin dhe gjykata të njëjtën ditë ka shpallur aktgjykimin dënues ndaj të akuzuarit. I akuzuari ka 

ushtruar ankesë kundër aktgjykimit P.nr.866/18  të dt. 28.03.2019.  

 

Gjykata e Apelit të Kosovës me aktvednimin PAI.nr.1526/2021 , me rastin e ankesës dhe sipas 

detyrës zyrtare e ka anuluar Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë dhe rastin e ka 

kthyer në rivendosje, me arsyetimin se kompetent për të vendosur lidhur me këtë çështje është 

Departamenti i Krimeve të rënda.  

 

Më 23 Dhjetor 2021, Gjykata për këtë lëndë penale në kuadër të kompetencës lëndore e 

territoriale, ka caktuar dhe ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar. Seanca ishte mbajtur në 

prezencën e palëve: Prokurorit të shtetit të Prokurorinë Themelore në Mitrovicë Fetije Bajrami, 

të pandehurit H.K . Seanca e shqyrtimit fillestar në këtë qështje penale është mbajtur e mbyllur, 

kjo sipas vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, me qëllim të ruajtjes së shëndetit të palëve 

dhe të publikut, duke pasur parasysh gjendjen epidemiologjikë me pandeminë COVID-19. Palët 

nuk kanë paraqitur vërejtje në publicitetin e shqyrtimit fillestar.  

 

I pandehuri në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur më 23 Dhejtor 2021, pas njoftimit nga 

Gjykata lidhur me të drejtat e tij për në këtë fazë të procedurë procedurës penale, dhe pasi që u 

konfirmua se i njëjti i kupton këto të drejta, i pandehuri është deklaruar se e pranon në tërësi 

fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet: Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-ës. 

 

Gjykata, ka marrë mendimin e palëve në lidhje me deklarimin mbi pranimin e fajësisë nga ana e 

të pandehurit dhe atë nga prokurori i rastit  Fetije Bajrami, i cili i ka propozuar gjykatës, që këtë 

pranim të fajësisë të deklaruar nga i pandehuri ta pranoj gjykata si të bazuar, pasi që i njëjti ka 

mbështetje edhe në provat-shkresat e kësaj lënde penale. 
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Gjetjet e gjykatës 

 

Dispozita e neneit 374 par.1 i KPP përcakton ; ‘’Kushdo që mban në pronësi, kontroll ose 

posedim armë në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet ....’’ 

 

Gjykata, ka shqyrtuar pranimin e fajësisë të cilën e ka deklaruar i pandehuri, e në mbështetje të 

nenit 248 par.4 të KPP-së, në këtë drejtim ka vlerësuar se janë përmbushur kushtet ligjore për 

pranimin e fajësisë për të pandehurin. Gjykata, gjen se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit 

mbështetet në provat që përmban kjo akuzë, siç janë: Procesverbali i marrjes ne pyetje të të 

pandehurit , vërtetimi mbi marrjen e sendit, raporti i oficerit policor dt. 26.10.2023, shënimi 

zyrtar dt. 26.10.2013, Lista e dëshmive të Njësis së forenzikes, Njoftimi-raporti i Agjencisë së 

Forenzikes mbi ekspertizën e kryer e  dt.30.01.2015. 

 

Të gjitha këto prova janë relevante për gjykatën, vlerësohen të besueshme për gjykatën sepse 

janë marrë në pajtim me dispozitat e KPP-së, janë bindëse për gjykatën sespe  janë konsistente 

njëra me tjetrën dhe të gjitha së bashku vërtetojnë  fakte relvante në  këtë rast elementet e veçanta 

të kësaj vepre penale e që janë posedimi dhe mbajtja në kontroll të armës pa autorizim dhe pa 

leje të organit kompetent  e që në bazë të tyre dhe pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit, 

përtej çdo dyshimi vërtetohet se  i pandehuri , është i përgjegjshëm dhe përgjegjës (fajtor) për 

veprën penale për të cilat akuzohet, pra ka kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata, gjen se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë në mënyrë vullnetare, se i 

pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë.  

 

Gjykata i kishte tërhequr vërejtjen të pandehurit se pas pranimit të fajësisë nuk mundet të 

shfrytëzojnë të drejtën në ankesë, për shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, i njëjti 

është njoftuar se nëse e pranon fajësinë humb mundësin e kundërshtimit te provave ne aktakuzë 

dhe mundësin për paraqitjen e provave të reja, si dhe për faktin se pranimi i fajësisë sipas ligjit 

është rrethanë lehtësuese që me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata mund të 

shqiptoj një dënim me të butë.   

 

Gjykata ka vërtetuar se aktakuza në këtë rast nuk përmban asnjë shkelje ligjore e as gabim faktik 

dhe nuk ka bazë për hedhjen e akuzës.  
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Gjykata bazuar në pranimin e fajësisë prej të pandehurit dhe mbi bazën e  provave të cekura si 

më lartë, përtej çdo dyshimit ka vërtetuar se i pandehuri, është i përgjegjshëm dhe përgjegjës 

(fajtor) për veprën penale për të cilat akuzohet Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-ës. 

 

Konfiskimi: 

 

Gjykata në mbështetje të nenit 282 par.1 dhe 2 të KPP-ës dhe neneve 62 par.2.6 dhe 374 par.3 

KPRK-ës, ndaj të pandehurit ka shqiptuar edhe dënimin plotësues ashtu që ndaj të pandehurit , 

ka urdhëruar konfiskimin e detyrueshëm e të përhershëm të armës: Pistoleta me mbishkrimin 

‘’Automatic Pistol’’, të kalibrit 6.35 x 15 m m, me numër serik.’’4799’’, një karikator. 

 

Gjykata rikujton se i pandehuri , këtë armë e mbante në posedim pa leje. Në anën tjetër sendet e 

lartcekura bëjnë pjesë në sendet që konfiskohen në mënyra automatike nga këto arsye gjykata ka 

vendosur t’i konfiskoj përherë dhe të njëjtat ka urdhëruar që të shkatërrohen. Gjykata vlerëson 

se në këtë rast plotësohen kushtet ligjore për konfiskimin e përhershëm të armës sipas nenit 374 

par.3 KPRK-ës, që rregullon konfiskimin e detyrueshëm, konfiskimi ishte propozuar në aktakuzë 

– dispozita e lartcekur e këtij Kodi, përcakton shprehimisht konfiskimin e detyrueshëm të tij. 

 

Matja e llojit dhe lartësisë së dënimit:  

 

Gjykata, lidhur caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, për të pandehurin, ka vlerësuar rrethanat 

për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 73 të KPRK-ës, e si rrethanë rënduese gjykata ka 

vlerësuar, dashjen direkte të pandehurit tek kjo vepër penale, shkallën e përgjegjësisë penale, 

përgjegjësinë dhe përgjegjshmërinë e plotë, kontributin esencial të tij në këtë vepër penale, faktin 

se këto vepra penale janë më të shpeshtuara në Kosovë dhe rrezikshmërinë që paraqesin këto 

vepra penale  

 

Ndërsa si rrethanë lehtësuese ka marrë për bazë faktin se i njëjti ka treguar sjellje të mira që me 

rastin e parë të kontaktit me polici duke treguar se arma është jofunksionale, kjo përputhet 

plotësisht me raportin e ekspertizës ku konstatohet se arma është jofunksionale, pastaj  paraqitje 

serioze në gjykatë në raport me gjykatën dhe palët, faktin se i pandehuri, është penduar thellë 

për kryerjen e veprës dhe ka shpreh keqardhje dhe faktin se i pandehuri ka qenë i moshës së re 

kur është kryer vepra penale. Ndërsa, si rrethanë shumë lehtësuese për të pandehurin është 
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vlerësuar pranimi i fajësisë në tërësi për veprën penale i dhënë në seancën e shqyrtimit fillestar 

dhe që nga fillimi i procedurës penale.  

 

Sa i përket dënimit me gjobë në këtë rast për të pandehurin gjykata përveç rrethanave të cekura, 

ka vlerësuar dhe ka marr parasysh edhe kushtet dhe mundësitë materiale për pagimin e gjobës, 

duke vlerësuar se dënimi me gjobë i shqiptuar për të pandehurin është i përballueshëm për 

kushtet ekonomike të tij.  

 

Gjykata, vlerëson se një dënim i tillë i shqiptuar ndaj të pandehurit, në raport me shkallën e 

përgjegjësisë, rrezikshmërinë e veprës penale, moshën e të pandehurit dhe rrethanat tjera që kemi 

cekur është adekuat – plotësisht proporcional me shkallën dhe natyrën e rrezikshmëris për lirit 

dhe të drejtat e njeriut dhe vlerat shoqërore dhe ne si gjykatë jemi plotësisht të bindur se do të 

arrihet qëllimi i dënimit në raport me të pandehurin por edhe në raport me personat tjerë, që të 

përmbahen nga sjelljet që cenojnë rendin dhe ligjin. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, gjykata vendimin e mori në bazë të nenit 450 të KPP-ës. 

  

Nga ajo që u tha me lartë u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit.  

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

-Departamenti për Krime të Rënda- 

P.nr.257/2021 të datës  24.12.2021  

 

 

Procesmbajtësja                  Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari 

Shukrije Selimi                      Ali Kutllovci 

  

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 

15 ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa i drejtohet gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme për gjykatën. 

 

 

 

 

 

 

 

 


