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NË EMËR TË POPULLIT 

 

P.nr.278/2021 

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

Trupit Gjykues Ali Kutllovci, me procesmbajtësin Shukrije Selimi , në çështjen penale kundër 

të pandehurit: F.G  për shkak të veprave  penale:  I.Mbajtje në pronësi, kontroll, ose posedim të 

pa autorizuar të armëve nga neni 366 par 1 të KPRK-së dhe II. Përdorimi i armës apo mjetit të 

rrezikshëm nga neni 367 par 1 të KPRK-së , sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë PP.nr.1088/19 dt. 29.12.2021.Pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit fillestar në 

prezencën e palëve, prokurorit të shtetit në PTH në Mitrovicë Naim Beka , të pandehurit F.G  . 

Gjykata pas përfundimit të shqyrtimit fillestar më 10 janar 2022 ka shpallur publikisht 

aktgjykimin, ndërsa me dt.12.01.2022, është përpiluar me shkrim ky: 

 

A K T GJ Y K I M 

Kundër të pandehurit: 

F.G , nga i ati U., e ëma Sh. , e vajzërisë K. , i lindur më dt....në ... Komuna e Vushtrris  ku dhe 

tani jeton , ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i martuar, baba i 3 femijve , i gjendjes së 

dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal të 

identifikimit:...,i pa denuar, ndaj tij nuk zhvillohet procedur tjetër penale  , i njëjti;  

I. 

SHPALLET FAJTOR 

SEPSE:  

Nga dita e pavertetuar e gjer më dt. 25.08.2016 në fshatin Mihaliq Komuna e Vushtrris, 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 ligjin mbi armët, pa leje përkatëse ka poseduar pushkën 
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automatike AK-47 kalib 7.62 mm,me numër serik 03728-83 , një karikator  A 47 të cilat janë 

ksekuestruar. 

 

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

armëve nga neni 366 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

-  

II. 

SHPALLET FAJTOR 

SEPSE:  

Në ditën, kohën, vendin si në pikën I të dispozitivit, në fshatin Mihaliq , 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 

shkelje të Ligjit të zbatueshëm lidhur me armët gjatë një ahengu familjar kishte shtënë në ajrë 

me armën e përshkruar si në piken  I të dispozitivit të cilat i është sekuestruar  nga policia. 

- Me këtë ka kryer veprën penale; Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 367 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, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 

49, 69, 70, 71, 72 par.1 nënpar.1.5 dhe 76 par.1, 2 dhe nënpar.2.5, dhe nenit 366 par.1 dhe 367 

par.1 të KPRK-ës, e lidhur me nenet 365 dhe 366 të KPP-së, të pandehurit, i; 

  

S H Q I P T O N 

Për veprën penale si në pikën I; 

DËNIM ME GJOBË në shumë prej 300€ (treqindë  euro), të cilën dënim-gjobë obligohet ta 

paguaj jo më largë se (3) muajë pas  plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në rast se i pandehuri 

nuk e paguan këtë gjobë, atëherë e njëjta do të zëvendësohet me dënim me burgim, siç 

përcaktohet me nenin 43 par.3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, duke i’u përllogaritur 

një ditë burgim ekuivalent me 20€ (njëzet euro) dënim me gjobë. 

 

Për veprën penale si në pikën II; 

DËNIM ME BURGIM TË KUSHTËZUAR në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet, me kusht që i pandehuri brenda periudhës kohore prej 1 (një) viti, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen ndonjë vepër penale të natyrës së njëjtë apo të 

natyrës më të rëndë. 
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- I pandehuri  obligohet të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 20 euro, si dhe shumën prej 

50 euro në emër të Fondit për kompensimin e viktimave të krimit, në tërësi shumë prej 70 

(shtatëdhjetë) euro, të gjitha obligohet t’i paguaj në afat prej 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.  

 

KONFISKIMI  

   Gjykata, në mbështetje të nenit 282 par.1 e 2 të KPP-së, si dhe neneve 366 par.3 të Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës, të pandehurit i shqipton dënimin plotësues, ashtu që nxjerrë këtë: 

 

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

 

Pushkën Automatike AK-47 kalibrit 7.62 mm me nr. Serik 03728-83 dhe një karikator. 

 

Pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, kjo armë dhe   karikatori, duhet të shkatërrohet nga 

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

vërtetohet se kjo armë nuk është përdorur në ndonjë krim tjetër. 

Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte. 

 

A r s y e t i m 

 

Rrjedha e procedurës penale 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka ngritur aktakuzën PP..nr.1088/19 dt.29.12.2021, pran 

Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Krimeve të rënda , ndaj të pandehurit: F.G i  

për shkak të veprave  penale:  I.Mbajtje në pronësi, kontroll, ose posedim të pa autorizuar të armëve nga 

neni 366 par 1 të KPRK-së dhe II. Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 367 par 1 të 

KPRK-së , sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë PP.nr.1088/19 dt. 29.12.2021. 

 

Më 10 janar 2022, 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 në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë Naim Beka  dhe të 

pandehurit F.G . 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.  
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I pandehuri F.G  , në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur më 10 janar 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 veprat penale për të cilat akuzohet: I. Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-ës dhe II. Përdorimi i armës apo mjetit të 

rrezikshëm nga neni 367 par.1 të KPRK-së. 

 

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

të pandehurit me mbrojtësin e tijë si dhe  nga prokurori i rastit Naim Beka , 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. 

 

Gjetjet e gjykatës 

Gjykata, ka shqyrtuar pranimin e fajësisë të cilën e ka deklaruar i pandehuri F.G  , 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 tërësi në provat që përmban kjo akuzë, siç janë: Vërtetimi mbi sekuestrimin  e 

sendeve- armes dhe karikatorit i datës 25.08.2016, procesverbali i marrjes në pyetje të të 

pandehurit, Lista e dëshmive nga Njësiti i Forenzikës  si dhe fotoalbumi në tërësi me 5 (pes ) 

fotografi, Informaconi per evidencen e te kaluares së të pandehurit, formulari i kerkeses. Të 

gjitha këto prova gjykata i vlersoi / por pa i administruar sespe i pandehuri e ka pranuar fajsin ne 

shqyrtimin fillestar/ si relevanete , të besueshme dhe me fuqi provuese për elmentet e 

përgjithshme dhe të veçanta të veprave penale dhe të njëjtat janë konsistente dhe janë bindëse 

për gjykatën dhe formojnë në tërësi elementet inkriminuese e që në bazë të tyre dhe pranimit të 

fajësisë nga ana e të pandehurit, përtej çdo dyshimi vërtetohet se i njëjti ka kryer veprat penale: 

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

KPRK-ës dhe II. Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par.1 të KPRK-së. 

 

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

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 në aktakuzë 

dhe mundësin për paraqitjen e provave të tjera, si dhe për faktin se pranimi i fajësisë sipas ligjit 
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është rrethanë lehtësuese që me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata mund të 

shqiptoj një dënim më 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.  

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 , para së gjithash  është i përgjegjshëm 

dhe përgjegjës (fajtor) për veprat penale për të cilat akuzohet. 

 

Konfiskimi: 

Gjykata në mbështetje të nenit 282 par.1 dhe 2 të KPP-ës dhe nenit 366 par.3 dhe 367 par 3 

KPRK-ës, ndaj të pandehurit ka urdhëruar konfiskimin e detyrueshëm e të përhershëm të armës:  

Pushkën Automatike AK-47 kalibrit 7.62 mm me nr. Serik 03728-83 dhe një karikator. 

 

Gjykata rikujton se i pandehuri  s’kishte leje e as autorizim për posedimin e armës. Në anën tjetër 

sendet e lartcekura bëjnë pjesë në sendet që konfiskohen në mënyrë 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 armëve sipas 

nenit 366 par.3 dhe 367 par 3 të 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 me caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, për të pandehurin , ka vlerësuar 

rrethanat për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 69 të KPRK-ës, e si rrethanë rënduese 

gjykata ka vlerësuar, dashjen direkte të pandehurit tek këto vepra penale, shkallën e përgjegjësisë 

penale, përgjegjësinë dhe përgjegjshmërinë e plotë, kontributin esencial të tij në këto vepra 

penale, faktin se kjo natyrë e veprave penale janë më të shpeshtuara në Kosovë dhe 

rrezikshmërinë që paraqesin këto vepra penale. 

 

Gjykata si rrethanë lehtësuese ka marrë për bazë faktin se i njëjti ka treguar sjellje të mira dhe 

paraqitje serioze në gjykatë në raport me gjykatën dhe palët dhe faktin se i pandehuri në mënyrë 

bindëse është penduar dhe ka shprehur pendim të thellë  lidhur me këto vepra penale dhe ate që 

nga kontakti i parë me polici . Ndërsa si rrethanë posaçërisht lehtësuese për të pandehurin është 

vlerësuar pranimi i fajësisë në tërësi për veprat penale që akuzohet, gjë që kjo është rrethanë që 
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gjykata, me rastin e shqiptimit të dënimit ka marrë për bazë për zbutjen e jashtëzakonshëm të 

dënimit nën kufirin e paraparë ligjor në raport me veprën penal të kryer nga neni 367 par.1 të 

KPRK-së, kjo duke u mbështetur në dispozitat e nenit 69, 70, 71, 72 paragrafi 1 nën paragrafi 

1.5 të KPRK-ës. 

Për më tepër, gjykata e kushtëzoj dënimin me burgim që të mos ekzekutohet, sepse i pandehuri, 

është i vetmi person që kujdeset për familje me fëmijët e tijë në një gjendje të dobët ekonomike, 

dhe ekzekutimi eventual i dënimit do të vështërsonte jetën  dhe familja e tij do të mbetej pa 

përkujdesje. 

 

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 e tjera që i 

kemi cekur më lartë është adekuat 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 e tjerë, që në të 

ardhmen të përmbahen nga sjelljet që cenojnë rendin dhe ligjin. 

 

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.  

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.278/2021 të datës 12.01.2022 

 

Procesmbajtës :                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. 

 

 

 

 


