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Numri i dokumentit:     00620841 

 

P.nr.40/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

                

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Rrahman Beqiri, me procesmbajtëse Selvije Kostërci, në lëndën penale ndaj të akuzuarit M.S, 

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

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

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

Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm PP.nr.295/2012, të datës 28.08.2012, 

pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me datë 04.10.2019 në prezencën e Prokurorit të Shtetit 

Jelena Marjanovic dhe të akuzuarit, me datë 08.10.2019 shpalli publikisht, ndërsa me datë 

31.10.2019 përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

I akuzuari: 

M.S, nga i ati A., e ëma E., e vajzërisë B., i lindur me datë ... në fshatin ..., komuna e ..., tani 

me vendbanim në Rr. “...”, pn. ..., minator, i martuar, baba i katër fëmijëve, ka të kryer 

shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, me nr. personal ..., shqiptarë, shtetas i 

Republikës së Kosovës.  

 

ËSHTË FAJTOR 

sepse, 

Më datë 10.07.2011, rreth orës 17:20 minuta, në oborrin e shtëpisë së tij në ..., në rrugën “...”, 

ka përdorë në mënyrë të paautorizuar armën e gazit të markës “Ekol Jacal Dual Compatct” me 

nr. serik EJC 9100206 të kal. 9 mm, ngjyrë e zezë, në atë mënyrë që me të ka shtënë tri herë 

me armë në ajër si shenjë gëzimi me rastin e martesës së djalit të tij, për të cilën armë nuk 

kishte leje valide për armëmbajtje të autorizuar të armës së tillë të lëshuar nga organi 

kompetent. 

 

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

të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të KPPK -së.  

 

Andaj, gjykata në bazë të nenit  1, 3, 6, 11, 15, 31, 34, 35, 36, 39, 54, 60, 64, 65, e 328 të 

KPPK-së, dhe nenit 365, 450, 463 të KPP-së, e:  

 

GJYKON 
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1. Dënim me gjobë në shumë prej 450€ (katërqind e pesëdhjetë euro) të cilën gjobë është i 

obliguar ta paguajë në afat prej tre (3) muajve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi dhe atë në 3 (tre) këste të barabarta. Mundësia e pagesës me këste do të 

revokohet nëse i akuzuari nuk e paguan këstin me kohë. Nëse i akuzuari nuk e paguan 

gjobën në afatin e caktuar, gjykata do të veprojë në bazë të nenit 39 të KPPK-së, ashtu që 

dënimin me gjobë mund t`ia zëvendësoj me dënim me burg, ku një ditë burgim do të 

llogaritet me 15 (pesëmbëdhjetë) euro gjobë. 

 

2. Në mbështetje te nenit 328 par.5 e lidhur me nenin 60 të KPPK-së dhe nenin 282 par.2 

nenpar.2.4 të KPP-se, të akuzuarit i shqiptohet: Dënimi plotësues - konfiskimi i sendeve 

dhe atë:  

a. Konfiskohet arma “Ekol Jackal Dual Compact” e kalibrit 9 mm, me numër serik EJC 

9100206 si dhe një (1) karikator i zbrazët. 

b. Urdhërohet Policia e Kosovës që armën e konfiskuar ta shkatërroj sipas procedurave 

ligjore në fuqi. 

 

3. Obligohet i akuzuari, që t’i paguajë shpenzimet e procedurës gjyqësore sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, në emër të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 40€, 

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.    

4. Kërkesë pasurore juridike nuk pati. 

 

                                                                  A r s y e t i m  

 

Rrjedha e procedurës: 

Prokuroria Publike e Qarkut, tani Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i 

Përgjithshëm ka ngritur Aktakuzë PP.nr.295/2012, të datës 28.08.2012, ndaj të akuzuarit M.S 

nga ..., për shkak te vepres penale: Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të KPPK-së.  

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar në këtë çështje penale, në të cilën seancë i akuzuari nuk 

e kishte pranuar fajësinë. Gjykata nuk ka mbajtur shqyrtimin e dytë, mirëpo i ka dhënë 

mundësi palëve që të paraqesin kundërshtim sa i përket aktakuzës dhe pranueshmërisë së 

provave. Brenda afatit ligjor i akuzuari ka paraqitur kundërshtim ndaj aktakuzës, të cilin 

kundërshtim Gjykata me Aktvendim të datës 14.03.2019, e refuzon në tërësi. Ndërsa që i 

akuzuari nuk ka ushtruar ankesë ndaj këtij aktvendimi.  

 

Gjykata e ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësorë me datë 04.10.2019, ashtu që edhe në këtë 

seancë i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale: Mbajtja në pronësi, në kontroll, 

në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga nenit 328 par. 1 të KPPK-së. Tutje 

në këto seanca janë administruar provat materiale dhe palët kanë paraqitur fjalën 

përfundimtare. 

 

Fjala përfundimtare e palëve:  

Prokurori i shtetit, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se duke pasur parasysh gjendjen e 

vërtetuar faktike dhe në bazë të provave të administruara në këtë shqyrtim gjyqësorë, pa dyshim 

është vërtetuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet andaj i propozoj 

gjykatës që të merr aktgjykim dënues duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese të parapara me ligj. 
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I akuzuari në fjalën përfundimtare ka deklaruar se prokuroria me asnjë provë nuk e ka vërtetuar 

fajësinë time, nuk ka dëshmitarë që unë kam shtënë me armë, po ashtu në vendin e  ngjarjes 

nuk është gjetur asnjë gëzhojë, as të kësaj arme e as të ndonjë armë tjetër, që do të dëshmonte 

se unë kam shtënë me armë. Po ashtu nuk është gjetur asnjë fishek, gjithashtu edhe në bazë të 

ekspertizes balistike nuk mund të konkludojm me saktësi se arma ka qenë funksionale.  

 

Provat e administruara: 

Gjykata, gjatë shqyrtimit gjyqësor, me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes 

faktike ka bërë administrimin e provave si në vijim: Raporti i oficerit i datës 10.07.2011; 

Vërtetimi mbi marrjen e sendeve të datës 10.07.2011, bashkë me formulari pronë/dëshmie të 

datës 10.07.2011; Raporti i ekspertizës së Agjencisë së Kosovës për Forenzik me nr. protokolli 

..., të datës 29.04.2019, i plotësuar me datën 16.09.2019. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor, pas administrimit të provave, i akuzuari M.S e ka paraqitur mbrojtjen 

e tij, e në të cilën mbrojtje ka deklaruar se ditën kritike kanë pasur dasmë në familje, pasi është 

martuar djali i tij, dhe rreth orës 05:00 pasdite kanë ardhur policia, më kanë thënë se dikush ju 

ka lajmëruar juve se keni shtënë me armë  dhe se duhet ta dorëzoni një armë ose në të 

kundërtën duhet me i bastisur të gjithë mysafirët. Pastaj, për të mos e prishur dasmën, më është 

kujtuar se është në shtëpi një armë e prishtë, e pa përdorur, si një lloj lodre, dhe atë armë e kam 

dorëzuar në polici dhe bashkë me policin kam shkuar në stacionin e policisë. Ndërsa e ka 

mohuar se ditën kritike ka shtënë në ajër. Një deklaratë të ngjashme kishte dhënë edhe në polici 

me datë 10.07.2011, në të cilën deklaratë e përshkruar ngjarjen se atë ditë kanë pasur dasmë, ku 

është martuar djali i tij, dhe se e kishte dorëzuar një armë me gas në polici. Me përjashtim se në  

deklaratën e dhënë në polici me datë 10.07.2011, i akuzuari e ka pranuar se atë ditë, pra me 

datë 10.07.201 ka shtënë me armë në ajër dy apo tre herë, menjëherë posa ishin kthyer nga ..., 

ku e kishin marr nusen e djalit.  

 

Vlerësimi i gjykatës: 

Gjykata, pasi ka administruar provat materiale, mbrojtjen që ka paraqitur i akuzuari, 

pretendimet e palëve, gjykata ka vërtetuara gjendjen faktike si në dispozitiv. 

 

Për gjykatën nuk ishte kontestuese fakti se ditën kritike i akuzuari kishte pasur një aheng 

familjar, respektivisht dasmë, ku ishte martuar djali i tij, fakt ky i pranuar nga i akuzuari në 

deklarimet e tij.  

 

Nuk ishte kontestues as fakti se ditë kritike policia kishte shkuar në shtëpinë e të akuzuarit 

M.S. Ky fakt pohohet nga i akuzuari, i cili, si në deklaratën në polici të datës 10.07.2011, po 

ashtu edhe në mbrojtjen e dhënë në shqyrtim gjyqësor, e ka pranuar se ditën kritike, kishte një 

dasmë dhe se pasi që kishin ardhur nga ..., ku e kishn marr nusen, rreth orës 05:00 pasdite në 

shtëpinë e tij kishin ardhur policia. Përveç që pohohet nga i akuzuari, ky fakt vërtetohet edhe 

nga raporti i oficerit i datës 10.07.2011, nga ku konstatohet se atë ditë, policia, rreth orës 17:05 

minuta, kishin shkuar në shtëpinë e M.S, pasi që kishin pranuar një informatë se në atë 

lokacion ka të shtëna me armë dhe pasi kishin shkuar në shtëpinë e të akuzuarit dhe i kishin 

treguar arsyet e shkuarjes, i njëjti pa hezituar fare ua kishte dorëzuar një armë.   

 

Pra, nuk ishte kontestues as fakti se ditën kritike policia kishte sekuestruar nga i akuzuari 

armën “Ekol Jackal Dual”, me nr. serik EJC 9100206, kal. 9 mm dhe një karikator të zbrazët. 

Kjo pasi që i akuzuari si në deklaratën e dhënë në polici me datë 10.07.2019, po ashtu edhe në 

mbrojtjen e dhënë në shqyrtim gjyqësor, e ka pranuar se ditën kritike, kur policia kishin shkuar 

në oborrin e tij, e ka dorëzuar një armë me gas në polici. Po ashtu, ky fakt vërtetohet edhe nga 
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Vërtetimi mbi marrjen e sendeve të datës 10.07.2011, në të cilin konstatohet se, me datë 

10.07.2011 nga i akuzuari M.S është sekuestruar arma e llojit Ekol Jackal Dual Compatct, me 

nr. serik EJC 9100206, kal. 9 mm, bashkë me një karikator të zbrazët, dhe ky vërtetim ishte 

nënshkruar nga i akuzuari si dhe policët të cilët e kanë sekuestruar armën. Edhe nga raporti i 

oficerit i datës 10.07.2011 vërtetohet se i akuzuari, ditën kritike, posa kishte mësuar arsyet e 

shkuarjes së policisë në shtëpinë e tij, menjëherë kishte pranuar t`ua dorëzonte armë.  Prandaj, 

gjykata iu ka besuar këtyre provave ngase ishin të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe nga të gjitha 

këto konstaton se ditën kritike, nga i akuzuari ishte sekuestruar arma e lartcekur bashkë me një 

karikator të zbrazët, me kapacitet prej 15 fishekëve dhe i dizajnuar për këtë lloj arme të 

sekuestruar.  

 

Kontestuese në këtë çështje penale ishte fakti nëse i akuzuari ditën kritike kishte shtënë në ajër 

me armë apo jo. 

 

Gjykata ka vërtetuar faktin se i akuzuari, me datën 10.07.2011, rreth orës 17:00, në oborrin e 

shtëpisë së tij kishte shtënë me armë në ajër. Këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga deklarimi i të 

pandehurit dhënë në polici, i cili në deklaratën e tij në polici me datë 10.07.2011, e ka pranuar 

se ditën kritike, pasi janë kthyer nga ..., ku e kishin marr nusen, kishte shtënë në ajër dy apo tre 

herë. Gjykata i ka besuar këtij deklarimi, ngase ishte në lidhje edhe me provat e tjera material.  

 

Ky deklarim i të pandehurit ishte në ndërlidhje edhe me provat e tjera dhe atë me vërtetimin 

mbi marrjen e sendeve të datës 10.07.2011, nga ku konstatohet se ditën kritike nga i akuzuari 

ishte sekuestruar arma e llojit “Ecol Jackal Duo”, armë kjo që edhe i pandehuri e ka pranuar se 

atë ditë ia ka dorëzuar policisë.  

 

Po ashtu, deklarimi i të pandehurit dhënë në polici se ditën kritike, pasi ishin kthyer nga ..., 

rreth orës 05:00 pasdite, ka shtënë me armë gjen mbështetje edhe në raportin e oficerit datë 

10.07.2011, nga ku konstatohet se policia, rreth orës 17:05 kishte shkuar në shtëpinë e të 

akuzuarit M.S, pasi që kishin pranuar një informatë se në atë pjesë është shtënë me armë dhe se 

posa kishin shkuar në shtëpinë e të akuzuarit M.S, i njëjti menjëherë kishte pranuar që tua 

dorëzoj armën e lartcekur.  Pra, gjykata konstaton se përveç tjera, edhe deklarimi i të akuzuarit 

në polici, për kohën në të cilën ka shtënë me armë rreth orës 05:00 pasdite, është në lidhshmëri 

të plotë me kohën e konstatuar në raportin e oficerit, e ku konstatohet se policia kishte shkuar 

në shtëpinë e të akuzuarit rreth orës  17:05. Prandaj, gjykata i besoi deklarimit të pandehurit në 

polici, pasi që ky deklarim përputhej me kohën siç është konstatuar në raportin e oficerit të 

ditës kritike.  

 

Për më tepër, deklarimi i të akuzuarit në polici se ditën kritike ka shtën me armë, gjen 

mbështetje edhe në ekspertizën e Agjencisë së Kosovës për Forenzikë, të datës 29.04.2014, e 

plotësuar me datë 16.09.2019, e në cilën ekspertizë konstatohet se arma e lartcekur, e 

sekuestruar ditën kritike nga i akuzuari është ekzaminuar dhe si e tillë ajo është një pistoletë 

“Ekol Jackal Dual”, e kal. 9mm, nr. serik EJC – 9100206, dhe si e tillë kjo pistoletë është 

funksionale. Po ashtu, nga ekspertizë është konstatuar se edhe dëshmia D2 është një karikator i 

zbrazët, me kapacitet prej 15 fishekëve të kal. 9mm, e përshtatshme për pistoletën e lartcekur. 

Kësaj ekspertize gjykata i besoi në tersi nga se ishte në rrjedh logjike me mënyrën e hartimit, 

ishte e hartuar nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë, si një institucion i specializuar dhe se 

nuk kishte prova tjera që e mbështesin të kundërtën, ndërsa që të dhënat në ekspertizë 

përputhen plotësisht me konstatimet në vërtetimin për marrjen e sendeve të datës 10.07.2019, 

por edhe nga deklarimet e të pandehurit, i cili e ka pranuar se ditën kritike ua ka dorëzuar një 

armë policisë.  
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Gjykata e ka vlerësuar deklaratën e të akuzuarit dhënë në polici, ku ai e ka pranuar veprën, dhe 

rrjedhimisht konstaton se kjo deklaratë e të akuzuarit ishte marr në përputhje me dispozitat 

ligjore, siç kanë qenë në fuqi në atë kohë, neni 229 deri 236 të Kodit të Përkohshëm të 

Procedurës Penale (KPPP), ligj ky në fuqi në kohën kur ishte ishte marr deklarata në polici,  

pasi që i ishin lexuar të drejtat e parapara me dispozita ligjore, ashtu që; ishte njoftuar me 

veprën penale për të cilën akuzohet, të drejtën për të heshtur dhe për të mos u përgjigjur në 

asnjë pyetje, përveç informacionit mbi identitetin e tij, të drejtën në përkthim falas, të drejtën 

për ndihmën e mbrojtësit dhe konsultimit me të para dhe gjatë marrjes në pyetje, faktin se 

deklarimi i tij mund të përdoret si provë para gjykatës, dhe se  pas leximit të këtyre të drejtave i 

njëjti ishte pajtuar të jep deklaratë duke e nënshkruar pa ndonjë vërejte përkatëse.  

 

Gjykata pjesërisht i besoi dëshmisë së të akuzuarit në shqyrtim gjyqësor ngase ajo përveç që 

nuk ishte në harmoni me provat e tjera, ishte në kundërshtim edhe me deklaratën e vetë të 

akuzuarit dhënë në polici, dhe se këtë shmangie gjykata e vlerëson si tendencë të të akuzuarit 

për ti ikur përgjegjësisë penale. Në deklaratën në polici i njëjti e ka pranuar faktin se ditën 

kritike ka shtënë me armë, ndërsa në shqyrtimin gjyqësor i akuzuari e ka mohuar se ditën 

kritike ka shtënë me armë.  Gjykata nuk i ka besuar deklarimit të akuzuarit në shqyrtimin 

gjyqësor ngase përveç që nuk ishte në harmoni me provat e tjera, ky deklarim kishte për qëllim 

shmangien nga përgjegjësia penale.  

 

Rrjedhimisht gjykata nuk i besoi deklaratës së të akuzuarit të dhënë në shqyrtimin gjyqësor se 

ditën kritike nuk ka shtënë me armë, për arsyen se kjo kishte për qëllim shmangien e 

përgjegjësisë penale. Kjo për arsyen se deklarimi i të akuzuarit në shqyrtimin gjyqësor se arma 

ishte e prishtë dhe e pa përdorshme, nuk kishte mbështetje në provat e tjera, ngase nga 

ekspertiza e AKF e datës 29.04.2014 është konstatuar lloji dhe modeli i armës dhe për të 

njëjtën është konstatuar se kjo armë është funksionale. Në mbështetje të kësaj shkon edhe fakti 

se edhe karikatori i zbrazët, i sekuestruar ditën kritike nga i akuzuari, sipas konstatimit në 

ekspertizën e AKF është i llojit dhe kalibrit të njëjtë për armën e lartcekur. Pra, gjykata 

konstaton se fakti se karikatori i përket të njëjtës armë dhe konstatimi i ekspertizës se arma ka 

qenë funskionale, nga këto nuk ka bazë për t`i besuar deklarimit të të akuzuarit se ajo armë ka 

qenë e prishtë apo e pa përdorshme.  

 

Po ashtu, në shqyrtimin gjyqësor i akuzuari nuk e ka mohuar faktin se ditën kritike ka dhënë 

deklaratë në polici dhe se aty e kishte pranuar se ka shtënë me armë. Mirëpo arsyetimi i tij se 

këtë deklarim e kishte bërë me qëllim që të kthehej sa më shpejt në dasmë nuk qëndron. Kjo 

ngase ky deklarim është në kundërshtim më provat e tjera sidomos me faktin e dorëzimit të 

armës.  

 

Mbi bazën e kësaj gjendje faktike të vërtetuar si më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, pasi që në bazë të provave të administruara u vërtetua në mënyrë të 

pakontestueshme se në veprimet e të akuzuarit janë përmbushur të gjitha elementet e 

përgjithshme dhe të veçanta të veprës penale: Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose 

në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të KPPK -së. 

 

Nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësorë përtej çdo dyshimi vërtetohet se i akuzuari  

kishte ndërmarr veprimet në drejtim të kryerjes së veprës penale ashtu që ditën kritike me 

dt.10.07.2011, rreth orës 17:00 min, pasi ishte kthyer nga ... ku kishin marr nusen për djalin e 

tij, në oborrin e tij kishte shtënë me armë në ajër. Po ashtu, Gjykata gjen se, veprimet e të 

pandehurit të përshkruara si me lartë, pra të shtënit me armë në ajër, ka qenë haptazi i 
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kundërligjshëm, pasi që nuk kishte autorizim për këto veprime. Gjykata rikujton se veprimet e 

të pandehurit në këtë rast janë të sanksionuara me ligj si vepër penale të përcaktuara, si: 

Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga 

neni 328 par. 1 të KPPK -së, e për të cilën vepër, me të njëjtin nen, është përcaktuar edhe 

sanksioni penale dhe atë, dënim me  gjobë deri në 10.000 euro ose  me burgim prej një vit deri 

në dhjetë vjet. 

 

Përveç elementeve të përgjithshme, gjykata gjen se në veprimet e të akuzuarit, janë 

përmbushur edhe elementet e veçanta të veprës penale. Kjo për faktin se i akuzuari në këtë rast 

kishte vepruar me dashje direkte, kjo për faktin se ai ishte i vetëdijshme se veprimet e tij kishte 

shkatuar pasojat e ndaluara pasi që kishte shtënë me armë, respektivisht e kishte përdorur 

armën në mënyrë të paaurotizuar dhe pa ndonjë bazë ligjore, me çka edhe janë konsumuar 

elementet e veprës penale të lartcekur.  

 

Prandaj, si përfundim Gjykata, nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor ka vërtetuar 

për tej çdo dyshimi se i akuzuari  ka kryer veprën penale: Mbajtja në pronësi, në kontroll, në 

posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të KPPK -së. 

 

Caktimi i llojit dhe lartësisë së dënimit: 

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

lehtësuese dhe renduese për matjen e dënimit ne mbështetje të nenit 64 të KPPK-së. Gjykata, si 

rrethanë rënduese për të pandehurin ka vlerësuar shkallën e përgjegjësisë penale, që gjykata ka 

vërtetuar se i pandehuri ishte i përgjegjshëm dhe përgjegjës për këtë vepër penale, i aftë për t’i 

kuptuar sjelljet dhe veprimet  e tij, veprën penale e kishte kryer me dashje direket. Ndërsa 

rrethana tjera rëndues nuk ka gjetur. Ndërsa, si rrethanë lehtësuese gjykata e ka vlerësuar 

motivin e kësaj vepre e që sipas të dhënave rezulton se motivi kryesor ka qenë gëzimi familjar, 

koha e kryerjes së veprës penale, pasi që nga koha e kryerjes kanë rreth 8 vite, çka për gjykatën 

është një kohë relativisht e gjatë, niveli i ulët i rrezikshmërisë, rrethanat personale të kryerësit, 

pasi që i njëjti me të ardhura të ulta, çka për gjykatën rezulton të jetë i gjendjes së dobët 

ekonomike dhe sjelljen pas kryerjes së veprës penale ashtu që i njëjti kishte dorëzuar armën 

menjëherë në polici.  

 

Gjykata vlerëson se dënimi i shqiptuar në rastin konkret është i drejtë dhe i ligjshëm, në 

harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, shkallën e rrezikshmërisë së veprës 

penale dhe me intensitetin e rrezikimit apo dëmit që i është shkaktuar vlerës së mbrojtur nga 

kryerja e kësaj vepre penale. Po ashtu, gjykata vlerëson se një dënim i tillë do të ndikojë në 

parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen si dhe në rehabilitimin 

e tij, në parandalimin e personave tjerë nga kryerja e veprave penale, si dhe në shprehjen e 

gjykimit shoqëror në raport me veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit në shoqëri, duke ndikuar në këtë mënyrë në përmbushjen e qëllimit të 

dënimit, të paraparë në nenin 34 të KPPK-së. 

 

Gjykata, si në dispozitivi të Aktgjykimit ndaj të akuzuarit, ka shqiptuar edhe dënimin plotësues 

marrjen e sendit, respektivisht armëve, duke marre për baze sigurinë juridike po ashtu të njëjtat 

janë sende qe është rezultat i kryerjes se veprës penale siç vërtetohet më lartë, në mbështetje të 

nenit 282 par.1 e lidhur me par.2 nenpar.2.1 te KPP-së, ku përcakton se armët te cilat janë 

krijuar apo përdorur ne veprën penale nga nenet 371 deri me 376 te Kodit Penal, dispozita këto 

ekuivalente me nenin 328 të KPPK-së, pasuria qe është qenësisht e paligjshme i nënshtrohet 

automatikisht konfiskimit pa marrë parasysh edhe gjetjet e gjyqtarit lidhur me fajësinë apo 

pafajësinë e të akuzuarit, e lidhur me nenin 54 i KPPK-së, i cili përcakton se sendet e 
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përdoruara apo te destinuara për kryerjen e veprës penale apo sendet te cilat janë rezultat i 

kryerjes se veprës penale do te konfiskohen, e po ashtu edhe nenin 328 par. 5 të KPPK-së, 

andaj për shkak te këtyre konstatimeve gjykata ka vendosur si në dispozitiv për konfiskimin e 

tyre.  

 

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 per 

Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 365, 450, 453 te KPPK-ës nga arsyet e lartcekura ka 

vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.40/2016 dt.31.10.2019 

2019:110626, 31.10.2019 

 

 

Procesmbajtësja:                                                      Gjyqtari                                                                                  

Selvije Kostërci                                                                                      

                                                                                                                        _______________ 

 Rrahman BEQIRI 

 

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve 

nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj 

gjykate. 

 

 


