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Numri i lëndës: 2019:117287 

Datë: 16.03.2023 

Numri i dokumentit:     04087445 

P.nr.177/16 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - DEGA NE VUSHTRRI, Departamenti i 

Përgjithshëm - Divizioni penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, në çështjen penale 

kundër të pandehurit A. T. për shkak të veprës Penale Mbajtje në pronësi, kontrolle posedim apo 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par 1 i KPK-së, të ri kualifikuar me par 2, 

sipas aktakuzës së Prokurorisë së Qarkut në Mitrovicë tani Prokuroria Themelore  në Mitrovicë, 

PP.II.nr.278/2009, të datës 25.09.2010, duke vendosur sipas nenit 357 par 1 nën par 1.3 të KPPK-

së, më datën 16.03.2023 jashtë seancës, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

I. HUDHET aktakuza e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, PP.II.nr.278/2009, të datës 

25.09.2010, dhe PUSHOHET  procedura penale kundër të pandehurit A. T. nga fshati S. Komuna 

e V. me nr të letërnjoftimit ... për shkak të veprës Penale Mbajtje në pronësi, kontrolle posedim 

apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par 2  KPK-së, pasi që vepra penale është 

amnistuar me Ligjin numër 04/L-209 për Amnisti përkatësisht nenin 3 par 3 pika 1.10 

 

II. Pala e dëmtuar udhëzohet në kontest të rregullt civil për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

lidhur me këtë çështje penale. 

 

II. Shpenzimet e procedurës penale mbesin në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria e Qarkut në Mitrovicë tani Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka ngritur aktakuzë 

PP.II.nr.278/2009, të datës 25.09.2010, kundër të pandehurit A. T. për shkak të veprës Penale 

Mbajtje në pronësi, kontrolle posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par 1 

i KPK-së 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues këtë lëndë e ka pranuar me 13.12.2022, edhe pse lënda në gjykatë është 

pranuar me datë 13.04.2016 
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Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor të datës 15.03.2023, prokurori i shtetit ka bërë ndryshimin e 

kualifikimit ligjorë të veprës penale dhe atë nga vepra penale Mbajtje në pronësi, kontrolle posedim 

apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par 1 i KPK-së, në veprën penale Mbajtje në 

pronësi, kontrolle posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par 2 të KPK-së, 

po ashtu ka deklaruar se në bazë të nenin 3 par 3 pika 1.10 të Ligjit numër 04/L-209 për Amnisti 

vepra penale Mbajtje në pronësi, kontrolle posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga 

neni 328 par 2 të KPK-së, është amnistuar dhe se ky ligj është më i favorshëm për të pandehurin 

 

Gjykata, pas analizimit të hollësishëm të shkresave të lëndës, deklarimit të palëve, sipas detyrës 

zyrtare ka marrë vendim për hudhjen e aktakuzës dhe pushimin e procedurës penale, pasi që janë 

plotësuar kushtet ligjore, për faktin se vepra penale Mbajtje në pronësi, kontrollë posedim apo 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par 2 të KPK-së, për të cilën akuzohet i pandehuri 

është amnistuar me Ligjin numër 04/L-209 për Amnisti përkatësisht nenin 3 par 3 pika 1.10. Po 

ashtu gjykata në rastin konkret ka zbatuar edhe dispozitat e Kodit Penal të Republikës së Kosovës, 

konkretisht neni 3, i cili në rastin konkret është ligj më i favorshëm për të pandehurin.  

 

Vendimin lidhur me kërkesën pasurore – juridike, sa i përket palës së dëmtuar, vendimin gjykata e 

ka marrë në bazë të nenit 462 ku është përcaktuar se “Në aktgjykim me të cilin i akuzuari shpallet 

fajtor, gjykata mund të vendosë për kërkesën pasurore juridike të të dëmtuarit në tërësi ose 

pjesërisht dhe për pjesën e mbetur e udhëzon në kontest civil. Kur të dhënat e mbledhura në 

procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë e as të pjesërishëm, gjykata e 

udhëzon të dëmtuarin që kërkesën pasurore juridike mund ta realizojë në kontest civil”, pasi që pala 

e dëmtuar nuk ka qenë prezentë dhe gjykata nuk ka pasur ndonjë dokument – bazë të sigurte për të 

vendosur në lidhje me kërkesën pasurore juridike në procedurë penale. 

 

Në përputhje me nenin 453. par.1 te KPPK, është vendosur që shpenzimet e procedurës penale të 

ngelin ne ngarkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

Në bazë të nenit 357 par 1 nën par 1.3 të KPPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr.177/2016, datë 16.03.2023 

 

                                                              Gjyqtar i vetëm gjykues  

                                                                                     Agron Maxhuni 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi, mund të ushtrohet ankesë në Gjykatën e  

Apelit të Kosovës brenda afatit prej 10 (dhjetë) ditëve, nga dita e pranimit të aktvendimit. Ankesa 

ushtrohet nëpërmes kësaj Gjykate në kopje të mjaftueshme. 

 


