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P.nr.246/2016 

    NË EMËR TË POPULLIT 

           

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Rrahman Beqiri, me procesmbajtëse Selvije Kostërci, në lënden penale ndaj të pandehurit M.F 

nga ..., për shkak të veprës penale: Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose shfrytëzim 

të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (tutje: 

KPRK), sipas Aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut në Mitrovicë, tani Prokuroria 

Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm PP.nr.39/2011, të datës 19.09.2011, 

pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor me datë 30.10.2019 në prezencën e Prokurorit të 

Shtetit Sllobodan Bakic, të pandehurit dhe të dëmtuarit S.Rr, me datë 31.10.2019 shpalli 

publikisht, e po të njëjtën ditë edhe e  përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

I akuzuari: 

M.F, nga i ati B., e ëma A., e vajzërisë B., i lindur me datë ... në ..., ku edhe jeton në lagjen 

“...”, i pa punë, i martuar, baba i dy fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptarë, shtetas 

i Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

sepse,     

Me datë 17.02.2011, rreth orës 15:30 minuta në ..., në lagjen “...”, në lokacioni “...” afër 

varrezave të serbëve, u ka drejtuar revolen e tipit dhe llojit të paidentifikuar pjesëtarëve të 

policisë, të cilët kanë shkuar në vendin e ngjarjes, pasi që më herët nga qytetarët është 

lajmëruar rasti se personi me emrin M., po rrezikon qytetarët me revole në dorë dhe afër atij 

lokacioni kanë identifikuar personin me një trenerk ngjyrë të bardh dhe posa e ndalojn 

pjesëtarët e policis S.Rr dhe J.T, i prezentohen dhe ai e nxjerrë armën e zjarrit që e ka mbajtur 

në brez,  ju drejton pjesëtarëve të policis duke ju thënë “ik se të vraj” dhe menjëherë fillon të ik 

nga vendi i ngjarjes, rrugës gjatë ikjes hudh armën dhe nuk arrijn që e njëjta të konfiskohet nga 

policia. 

 

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

paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPRK.  

 

Andaj Gjykatat në bazë të nenit  1, 3, 6, 11, 15, 31, 34, 35, 41, 42, 43, 44,  64, 65, 66 e 328 të 

KPPK-se, dhe nenit 365, 450,460 të KPP-se, e; 
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G J Y K O N  

 

1. Dënim me burgim të kushtëzuar në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet nëse i pandehuri nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale në afat prej një (1) viti 

nga plotëfuqishmëria e këtij aktgjykimi. 

 

2. Obligohet i pandehuri, që t’i paguajë shpenzimet e procedurës gjyqësore sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, në emër të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 20€, 

ndërsa në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30€, të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

3.   Kërkesë pasurore juridike nuk pati. 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur Aktakuzën 

PP.nr.39/2011, të datës 19.09.2011, ndaj të pandehurit M.F  nga  ...,  për shkak të veprës 

penale: Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve të 

parashikuar nga neni 328 par.1 të KPPK-së.  

 

Gjykata e ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin gjyqësorë me datën 30.10.2019, ndaj të 

pandehurit M.F, ashtu që në këtë seancë i pandehuri e ka pranuar fajësinë për veprën penale që 

i vihet në barrë, se ndjen keqardhje për këtë që i ka ndodhur, asnjëherë nuk kam përsëritur 

vepra të tilla, e lus Gjyaktën që t’i marrë parasysh rrethanat lehtësuese pasi që jetoj në kushte të 

vështira ekonomike, vetëm bashkëshortja punon, po ashtu kam një fëmij me aftësi të kufizuar 

dhe është pothuajse i palëvizshëm nga aksidenti i një veture.  

 

Prokurori, lidhur me pranimin e fajësisë ka dhënë mendimin se pranimi i fajësisë mbështetet në 

provat materiale nga të cilat edhe është ngritur aktakuza, ky pranim bëhet në mënyrë 

vullnetare, pa presion dhe atë pas njoftimit nga ana e gjykatës për favoret dhe disfavoret e 

pranimit të fajësisë. Andaj i propozon gjykatës që ta pranoj pranimin e fajësisë së të pandehurit 

dhe me rastin e shqiptimit të dënimit ta merr parasysh si rrethanë lehtësuese. 

  

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

nenit 248 të KPP-ës, në këtë drejtim vlerëson se janë përmbushur kushtet ligjore për pranimin e 

fajësisë për të pandehurin. Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit,  

mbështetet në provat me të cilat disponon kjo gjykatë si: Raporti policor i datës 17.02.2011; 

Deklarata e të pandehurit M.F dhënë në polici, e datës 18.02.2011; Deklarata e dëshmitarit D.F 

dhënë në polici, e datës 17.02.2011; Deklarata e dëshmitarit S.Rr dhënë në polici, e datës 

25.02.2011; Deklarata e dëshmitarit J.T dhënë në polici, e datës 25.02.2011; Deklarata e 

dëshmitarit E.K dhënë në polici, e datës 25.02.2011; Deklarata e dëshmitarit N.H dhënë në 

polici, e datës 25.02.2011. Të gjitha këto prova janë bindese për gjykatën dhe formojnë 

elementin inkriminues e që në bazë e tyre dhe pranimit te fajësisë, konsiderojmë se për tej çdo 

dyshimi është vërtetuar se i pandehuri ka kryer vepren penale që i vihet në barrë.  

 

Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurës është bërë në mënyrë 

vullnetare, se e pandehura ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, duke iu 

tërhequr vërejtja të pandehurës se pas pranimit të fajësisë, ai nuk mund të bëjë ankesë për 

shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, por vetëm sa i përket llojit dhe lartësisë së 
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dënimit, gjykata ka vërtetuar se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabim 

faktik, nga këto arsye gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë të bërë nga i pandehuri. 

 

Gjykata, nga pranimi i fajësisë se të pandehurës dhe nga provat e cekura si më lart, ka vërtetuar 

përtej çdo dyshimi se e pandehura ka kryer veprën penale: Mbajtja në pronësi, në kontroll, në 

posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të KPPK-së, e për të 

cilën vepër penale është paraparë dënimi me gjobë deri në dhjetë mijë (10.000) euro ose me 

burgim prej një (1)  deri në dhjetë (10) vjet. 

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar: qëndroj në tërësi pranë aktakuzës së 

ngritur dhe i propozoj Gjykatës që t’i merr parasysh të gjitha rrethanat me rastin e caktimit dhe 

llojit të dënimit. 

 

I dëmtuari S.Rr në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetem në tërësi pranë të theksuarave 

gjatë seancave.   

 

I pandehuri M.F në fjalën përfundimtare ka deklaruar se qëndroj mbrapa atyre që kam thënë 

më lartë dhe i propozoj Gjykatës që të me shqiptoj një dënim sa më të butë. 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe rënduese për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 64 të KPPK-ës. Si rrethana 

rënduese ka gjetur shkallën e përgjegjësisë penale gjë që nga provat rezulton se i pandehuri 

këtë vepër e kishte kryer me dashje, intensitetin e rrezikimit apo të dëmtimit të vlerës së 

mbrojtur, e që kjo vepër penale ka qëllim të mbrojë jetën dhe trupin e individëve, gjë që në 

rastin konkret është rrezikuar jeta dhe shëndeti i tyre, rrethana tjera rënduee nuk ka gjetur.    

 

Ndërsa, si rrethanë lehtësuese gjykata e ka vlerësuar pranimin e fajësisë në tërësi për veprën 

penale, faktin se i njëjti ka shprehur keqardhje dhe është penduar për ndodhjen e rastit, 

gatishmërinë e të pandehurit për tu përgjigjur për veprën, rrethanat personale të kryerësit, që 

rezulton është i gjendjes së dobët ekonomike, pasi punon vetëm bashkeshortja, ka një femijë i 

cili ka probleme të vazhdueshme shëndetsore që duhet të kujdeset vazhdimisht për të si dhe 

faktin se kjo vepër penale ka ndodhur në vitin 2011 dhe që nga atëherë ka kaluar një periudhë 

relativisht e gjatë, rreth 8 vite.    

 

Nga të theksuara më lartë dhe meqenëse i akuzuari ka pranuar fajësinë, gjykata kontaton se 

janë plotësuar kushtet ligjore për zbutjen e dënimit dhe me këtë rast, janë plotësuar kuishtet 

ligjore nga nenin 44 par. 1 të KPPK-së, ku parashihet se dënimi me kusht mund t`i shqiptohet 

edhe kryerësit për veprën penale për të cilën parashihet dënimi me burgim deri në dhjetë vjet, 

nëse aplikohen dispozitat e zbutjes.  

 

Duke marrë parasysh të gjitha këto rrethana si dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore gjykata 

të pandehurit i shqiptoj dënim si në dispozitivë të këtij aktgjykimi, duke vlerësuar se me 

dënimin e shqiptuar do të arrihet qëllimi i këtij dënimi, i paraparë sipas nenit 34 të KPPK-ës, 

pasi që njëra nga qëllimet e dënimit është të parandalojë kryesin nga kryerja e veprave penale 

në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij në parandalimin e personave te tjerë ne kryerjen e 

veprave penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, dhe nga të 

gjitha këto ka konsideruar se dënim i shqiptuar është në përputhshmëri me shkallen e 

përgjegjësisë dhe të rrezikshmërisë shoqërore për veprën penale për te pandehurin.  
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Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.6 

të KPP-së, që kanë të bëjnë me shpenzimet e paushallit gjyqësor. Ndërsa taksa për 

kompensimin e viktimave të krimit, në kuptim të nenit 39 par. 3 të Ligjit nr. 05\L-036 për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 365, 450, 453 të KPPK-së nga arsyeje e lartcekura ka 

vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.246/2016, dt. 01.11.2019 

2019:088948, 31.10.2019 

 

 

Procesmbajtësja:                                                       Gjyqtari:                                                                                  

Selvije Kostërci                                                                                      

                                                                                                                        _______________ 

 Rrahman BEQIRI 

 

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit 

Prishtinë,  në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa  

dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  

 

 


