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 P.nr.294/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

trupit gjykues Nikola Kabašić, me bashkëpunëtorin profesional Diar Jusufi, në çështjen 

penale kundër të pandehurit N.F, për shkak të veprës penale Mbajtja në pronësi kontroll 

ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (më tej KPRK), sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë 

PP.II.nr.2978/2019 të datës 24.02.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit  fillestar  të datës 

28.09.2020, në prezencë të Prokurorit të Shtetit Naim Beka, të pandehurit N.F, në të 

njëjtën ditë publikisht shpall, ndërsa me datën  09.10.2020, e përpiloj, këtë: 

  

A K T G J Y K I M 

 

I pandehuri N.F, nga i ati  M. e ëma A., vajzërisë N., i lindur më ... në fshatin ..., komuna 

Gllogovc, ku edhe jeton, me numër personal ...,  i martuar, baba i dy fëmijëve, i shkolluar, 

Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovarë.   

 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE: Me datën 22.08.2019, rreth orës 16:00 në Mitrovicë, në rrugën “Ramadan 

Kelmeni” edhe pse ishte në gjendje të kuptonte rendësin e veprës së tij dhe të drejtonte 

veprimet e tij dhe i vetishëm për ndalimin e veprimeve të tij, donte ekzistimin e te njëjtit 

posedoi pasterizim një armë zjarri dhe atë pistoletën me gaz të tipit “EKOL ARAS 

MAGNUM”, me numër serik EA-1370632, kalibrit 9 mm, një karikator me 7 plumba të 

kalibrit 9mm, ku gjatë kontrolles nga zyrtaret policor nga i njëjti arma në fjalë u 

konfiskua.  

 

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

paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së.   

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICES- 

OSNOVNI SUD U MITROVICU – BASIC COURT OF MITROVICA 
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Andaj gjykata në mbështetje të nenit 4,7,8,9,10,17,21,69,70,71 e 366 par. 3 të KPRK-së,  

dhe nenit 366 par. 1 te KPP-së,  dhe nenin 39 i ligjit për komentimin e viktimave të 

krimit, si dhe neni 248 par. 1, 356, 366 par. 3, 450 dhe 463 të KPP-së, e: 

 

      GJ Y K O N  

 

I. Për veprën penale Mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 366 par.1 të KPRK-së, me dënim me gjobë në shumë prej dyqind e pesëdhjetë 

(250) Euro, të cilën dënim-gjobë i pandehuri obligohet ta paguaj brenda pesëmbëdhjetë 

(15) ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e në rast se nuk e paguan këtë gjobë, 

atëherë e njëjta do të zëvendësohet me dënim me burgim, siç përcaktohet me nenin 43 

par. 3 të KPRK-së, duke i’u përllogaritur një ditë burgim ekuivalent me 20€ (njëzet euro) 

dënim me gjobë. 

 

II. Të pandehurit në bazë të nenit 366 par. 3 të KPRK-së, i konfiskohet:  

 - Arma-pistoleta me gazë e tipit “EKOL ARAS MAGNUM”, me numër serik EA-1370632, 

e kalibrit 9 mm, dhe një karikator me shtatë (7) plumba të kalibrit 9mm. 

 

III. OBLIGOHET i pandehuri që në emër të shpenzimeve të procedurës penale ta paguaj 

shumën prej 30 Euro, në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor ta paguaj shumën 

prej 20 Euro, dhe 50 Euro në emër të fondit për mbrojtjen e viktimave të krimit, të gjitha 

në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.  

 

IV. Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte. 

 

 

 
A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka ngritur aktakuzë PP.II.nr.2978/2019 të datës 

24.02.2020, kundër të pandehurit N.F nga fshati ..., komuna Gllogovc, ku edhe jeton, për 

shkak të veprës penale Mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 366 par.1 të KPRK-së. 

 

Aktakuzën në gjykatë e përfaqësoj prokurori i shtetit i Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë- Departamenti për Krime të Rënda, Naim Beka. 

 

Kryetari i trupit gjykues të akuzuarin N.F e ka  njoftuar me të drejtat e tij procedurale nga 

neni 323  të KPP-së. 

 

I akuzuari deklaron së i ka kuptuar të drejtat e tij dhe sa i përket mbrojtjes ka deklaruar së 

do të mbrohet vet. 
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Pas leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit, Naim Beka, tё pandehurin N.F, gjykata e 

njoftoj me pasojat e pranimit të fajësisë dhe me pas i njëjti u deklarua se e pranon fajësinë 

në tërësi për kryerjen e veprës penale për të cilën i vihet në barrë sipas aktakuzës, 

gjithashtu deklaroj se armen e ka blerë me qellim të mbrohet nga kërcënimet dhe sulmet 

që ballafaqohet në teren, pasi është shef rajonal i inspekcionit në Mitrovicë, për këto 

kërcënime thotë si e ka lajmëruar eproret dhe organet policore kompetente, ashtu që më 

këtë armë nuk ka pasur qellim me vras dikon por vetëm të frikësoj edhe ta mbroj veten në 

rast të ndonjë  rreziku, gjithashtu deklaron se pendohet për veprën penale, dhe pranimin 

e fajësisë e bënë në mënyre vullnetare. 

 

Prokurori i shteti lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, ka deklaruar se 

duke marr parasysh se i pandehuri pranon fajësinë në mënyre vullnetare, pa presion, e 

bazuar në provat të cilat gjenden në shkresat e lendes, i propozoj gjykatës që ta pranoi 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit.  

 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit dhe pas marrjes së mendimit nga ana e 

prokurorit të shtetit, gjyqtari i vetëm gjykues në bazë të dispozitës ligjore nga neni 248 

par. 4 lidhur me par.1 të KPP-së, ka marrë vendim me të cilin e ka pranuar pranimin e 

fajësisë nga i akuzuari lidhur me veprën penale e cila i vihet në barrë sipas kësaj aktakuze 

ngase konstatoj se pranimi i fajësisë  është bërë në mënyrë vullnetare nga i akuzuari dhe 

se i njëjti i ka kuptuar pasojat e pranimit të fajësisë, i cili pranim është mbështetur në 

provat materiale të cilat gjenden në shkresat e kësaj lënde, dhe nuk ka zbatuar procedurën 

e provave.  

   

Gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi gjykata e vërtetoi para se gjithash nga 

pranimi i fajësisë nga i akuzuari, pranim i cili ishte i vullnetshëm  dhe  i mbështetur  në të 

gjitha pikat e aktakuzës, si dhe nga provat materiale të cilat gjinden në shkresat e lëndës 

në raport me të akuzuarin, siç ishin: Raporti fillestar i incidentit me numër të rastit 2019-

BC-603 i datës 22.08.2019, Shënimi zyrtar me numër të referencës 2019/BC/603 i datës 

22.08.2019, Vërtetimi mbi senet e konfiskuara me numër të rastit 2019-BC-603 i datës 

22.08.2019, Raporti i policit me numër të rastit 2019-BC-603 i datës 22.08.2019, Deklarata 

e të pandehurit e dhanë në polici me datën 22.08.2019, Raporti i këqyrjes së vendit të 

ngjarjes i datës 22.08.2019, dhe si dhe foto albumi (9 foto), andaj gjykata duke u bazuar në 

provat e cekura si më lartë të akuzuarin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënimin si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Në bazë të gjendjes faktike të pakontestueshme, gjykata vërteton se me veprimet 

inkriminuese te të pandehurit N.F përmbushen të gjitha elementet qenësore të veprës 

penale Mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 

par.1 të KPRK-së,  ngase i njëjti me datën 22.08.2019, rreth orës 16:00 në Mitrovicë, në 

rrugën “Ramadan Kelmeni” edhe pse ishte në gjendje të kuptonte rendësin e veprës së tij 

dhe të drejtonte veprimet e tij dhe i vetishëm për ndalimin e veprimeve të tij, donte 

ekzistimin e te njëjtit posedoi pasterizim një armë zjarri dhe atë pistoletën me gaz të tipit 

“EKOL ARAS MAGNUM”, me numër serik EA-1370632, kalibrit 9 mm, një karikator me 
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7 plumba të kalibrit 9mm, ku gjatë kontrolles nga zyrtaret policor nga i njëjti arma në 

fjalë u konfiskua, për çka gjykata gjeti se i pandehuri në aspektin penalo-juridik është 

përgjegjës dhe i shqiptojë dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i pati parasysh të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese të parapara në nenin 73 të KPRK-së, e në rastin konkret për të 

pandehurin N.F rrethanë lehtësuese gjeti faktin se i njëjti gjatë shqyrtimit fillestar e 

pranoi në tërësi fajësinë lidhur me aktakuzën e cila i vihej në barrë me çka gjykatës i 

ndihmojë në masë të madhe në vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike, gjithashtu rrethanë 

lehtësuese gjykata gjeti sjelljen e tij korrekte në gjykatë, pastaj i njëjti ka  shprehur 

keqardhje për këtë, pastaj rrethanat e tij personale se i njëjti është baba i dy fëmijëve, 

ndërsa si rrethanë rënduese gjeti se i njëjti ka poseduar armë pa leje e përkatëse.  

 

Andaj, gjykata duke u bazuar në rrethanat e cekura si më lartë të pandehurit i shqiptojë 

dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se ky dënim është adekuat me 

shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer penale dhe shkallën e përgjegjësisë 

penale te të pandehurit, dhe se me një  dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit i 

paraparë me nenin 38 të KPRK-së, që të parandalojë kryesin nga kryerja e veprave penale 

në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij, të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e 

veprave të tilla penale, të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit 

dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

Vendimin për konfiskimin e armës-pistoletës me gazë të tipit “EKOL ARAS MAGNUM”, 

me numër serik EA-1370632, e kalibrit 9 mm, dhe një karikator me shtatë (7) plumba të 

kalibrit 9mm, gjykata e mori në bazë të dispozitave të nenit 366 par. 3 të KPRK-së. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, gjykata vendimin e mori në bazë të nenit 450 të 

KPP-së.  

 

Sipas aktakuzës palë të dëmtuar nuk pati andaj gjykata për kërkesën pasurore juridike nuk 

vendosi fare. 

 

Nga si u tha me lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.294/2020, me datë 09.10.2020 

 

 Bashkëpunëtori  profesional                                          Kryetari i trupit gjykues  

              Diar Jusufi                                                                                      Nikola Kabašić   

 

 

KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa ne afatin prej 15  

ditësh nga dita e pranimit tё këtij aktgjykimi, përmes kësaj gjykate, për gjykatën e Apelit 

tё Kosovës në Prishtinë. 


