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Numri i lëndës: 2019:118717 

Datë: 29.07.2022 

Numri i dokumentit:     03280831 

 P.nr.133/16 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE MITROVICE, DEGA NË VUSHTRRI-Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Ferki Xhaferi, me zyrtaren ligjore 

Nazmije Maxhera në çështjen penale kundër të pandehurit I. M. me adresë në Lagjen K., Banesat 

e L. rr.”R. K.” – P. të cilin sipas autorizimit e përfaqëson av.Nexhat Beqiri, lidhur me kryerjen e 

veprës penale Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të 

armëve nga neni 328 par.1 të  KPK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore 

PP.nr. 82/2009 të datës 20.06.2011, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar të datës 20.07.2022, në 

praninë e të pandehurit I. M. mbrojtësit të tij av.Nexhat Beqiri, e në mungesë të prokurores së 

shtetit po të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 29.07.2022 e përpiloi këtë: 

A  K  T  G  J  Y  K  I M 

I AKUZUARI: I. M. me nofkën “G.” nga i ati Sh., e ëma Xh. e gjinisë A. i lindur me ...., me 

vendbanim në Lagjen Kalabria, rr.”R. K.”, P. ndërmarrës privat, me numër personal 

1004761584, shqiptar, shtetas i Republikës se Kosovës. 

                                                      Ë SH T Ë   F A J T O R Ë 

 

SEPSE:  me datën 28.04.2004, rreth orës 03:35, ka vringëlluar me qëllim të frikësimit pushkën 

e gjuetisë të tipit “S. ..”, me numër serik ... të kalibrit 12mm, duke shti në drejtim të derës së 

hyrjes së shtëpisë së tij pasi që dikush ka trokit dhe thirre te dera duke i thënë me zë femre “ dil 

se unë jam një femër dhe nuk të bëj asgjë”, ai merr pushkën në fjalë dhe shtien dy herë dhe më 

vonë pjesëtarët e policisë i konfiskojnë të njëjtën. 

 

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

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

 

     Prandaj gjykata  duke u bazuar ne dispozitat e nenit 6, 11, 34, 36, 39, 64 dhe nenit 328 par.1 

të KPK-së, si dhe bazuar ne nenet 365, 450, 463 të KPP-së e gjykon me: 

 

DËNIM ME GJOBË 

Me të cilën të pandehurit I. M. i caktohet dënimi me gjobë  në shumën prej 300€ (treqind  

euro), i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. 

Në rast se i akuzuari refuzon apo nuk është në gjendje të paguajë këtë dënim me gjobë, atëherë 

në pajtim me nenin 39 par.3 dhe par.4, ky dënim me gjobë do të shndërrohet në dënim me punë 
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në dobi të përgjithshme apo në dënim me burg, duke i caktuar të akuzuarit për çdo 15€ 

(pesëmbëdhjetë euro) të dënimit me gjobë, nga 1(një) ditë burgim. 

 

OBLIGOHET i pandehuri qe ne emër te paushallit gjyqësor te paguaj shumen prej 20 euro 

(njëzet euro) dhe në emër te fondit për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 euro 

(tridhjetë euro) në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

Pjesa hyrëse e aktgjykimit të arsyetuar 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë - Departamenti i përgjithshëm, ka parashtruar aktakuzën  

PP.nr. 82/2009 të datës 20.06.2011, kundër të pandehurit kundër të pandehurit Isak Maxhuni, 

me adresë në Lagjen K., Banesat e Lesnes, rr.”R. K.” – P., për shkak të veprës Mbajtja në 

pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 

të  KPK-së. 

 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit fillestar 

 

Gjykata në këtë çështje penale meqenëse i pandehuri kishte ndërruar vendbanimin pa njoftuar 

gjykatën për adresën e re, përkundër që ka pasur për detyrim ta bëjë këtë, pas pamundësisë që të 

siguroj prezencën e tij me anë të thirrjes me datë 22.06.2022, ka lëshuar urdhërarrest, në bazë të 

të cilit i pandehuri ishte ndaluar nga ana e zyrtarëve policor dhe ishte sjellur në këtë gjykatë me 

datë 20.07.2022. Me sigurimin e prezencë së të pandehurit dhe prokurorit të shtetit, gjyqtari i 

vetëm gjykues ka konstatuar se ekzistojnë kushtet për mbajtjen e shqyrtimit fillestar në këtë 

çështje penale me datë 20.07.2022, në të cilin në të cilin kanë marrë pjesë prokurorja e shtetit 

Stojanka Kasalovci, i pandehuri I. M. dhe mbrojtësi i të pandehurit sipas autorizimit av.Nexhat 

Beqiri. 

 

Pasi që gjyqtari i vetëm gjykues e ka njoftuar të pandehurin me të drejtat e tij dhe pasi që gjykata 

është bindur se i njëjti e ka kuptuar aktakuzën dhe këto të drejta, si dhe i është kohë e 

mjaftueshme për tu konsultuar me mbrojtësin e tij, i është dhënë mundësia që të deklarohet lidhur 

me pranimin e fajësisë dhe i pandehuri ka deklaruar se e pranon fajësinë sipas aktakuzës.  

Pas pranimit të fajësisë, gjykata i’a ka tërhequr vërejtjen të pandehurit lidhur me pasojat e 

pranimit të fajësisë dhe të njëjtin e ka njoftuar se për veprën penale Mbajtja në pronësi, në 

kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të  KPK-së, 

parashihet dënimi me gjobë deri në 10.000 euro, ose dënimi me burgim prej 1(një) deri në 10 

(dhjetë) vite, dhe se me pranim të fajësisë nuk do të mund të kundërshtoj provat apo të parashtroj 

prova në këtë çështje penale, se nuk mund ta atakojë vendimin e gjykatës për shkak të vërtetimit 

jo të plotë apo të gabuar të gjendjes faktike, por mund ta atakojë për shkak të lartësisë së dënimit 

dhe se deklarimin mbi pranimin e fajësisë, gjykata detyrimisht do ta vlerësojë si rrethanë 

lehtësuese, gjithashtu gjykata paraprakisht e ka njoftuar edhe rreth benefiteve lidhur me pranimin 

e fajësisë.  

I pandehuri në shqyrtimin fillestar edhe pas tërheqjes së vërejtjes lidhur me pasojat e pranimit të 

fajësisë, ka deklaruar se e ndien vetën fajtor dhe dëshiron ta pranoj fajësinë në tërësi sipas 

aktakuzës duke shtuar se atë veprim e ka bërë me qëllim që ta mbrojë familjen e tij ashtu që nuk 

e ka ditur se është një veprim i kundërligjshëm sepse sipas tij ka gjuajtur vetëm në ajër dhe sipas 

bindjes së tij nuk e ka rrezikuar askënd. Ka shtuar se ka qenë natë dhe këtë veprim e ka ndërmarrë 

me qëllim të largimit të disa personave të cilët kanë tentuar që të hyjnë në shtëpinë e tij. 

Gjithashtu i pandehuri ka theksuar se nuk ka qenë në dijeni se është duke u zhvilluar kjo 

procedurë përndryshe nuk do ti shmangej në asnjë rast paraqitjes para gjykatës, i vije keq që ka 
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ndodhur kjo, ashtu që është zotuar para gjykatës që në të ardhmen do të jetë më i vëmendshëm 

që të mos bije ndesh me ligjin. 

Prokurorja e shtetit Stojanka Kasalovic lidhur me pranimin e fajësisë nga i pandehuri ka 

deklaruar se konsideron se janë plotësuar kushtet që të pandehurit ti aprovohet pranimi i fajësisë, 

pasi që i njëjti është bërë në mënyrë vullnetare dhe mbështetur në provat e bashkangjitura në 

aktakuzë, e që gjithashtu i ka propozuar gjykatës që të njëjtin ta marrë si rrethanë lehtësuese me 

rastin e vendosjes lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit. 

Lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit është deklaruar edhe mbrojtësi i tij 

av.Nexhat Beqiri, i cili në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se i kërkon gjykatës që të pranoj 

pranimin e fajësisë nga i pandehuri dhe pranimin e fajësisë ta marr si rrethanë lehtësuese me 

rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit. 

Gjykata pranimin e fajësisë nga i pandehuri e ka vlerësuar në kuptim të dispozitave të nenit 248 

par 1 të KPP-së, dhe ka konkluduar se janë përmbushur kushtet ligjore që pranimi i fajësisë të 

aprovohet nga ana e gjykatës. 

Provat e vlerësuara nga gjykata 

Gjykata pranimin e fajësisë nga i pandehuri e ka vlerësuar në kuptim të dispozitave të nenit 248 

të KPP-së, dhe ka konkluduar se janë përmbushur kushtet ligjore që pranimi i fajësisë të 

aprovohet nga ana e gjykatës. Gjykata ka pranuar deklarimin mbi pranimin e fajësisë nga i 

pandehuri sepse ky pranim i fajësisë është i mbështetur edhe në provat të cilat gjinden ne shkresat 

e lendes dhe atë: raporti i oficerit me numër të rastit 2004-BD-660, i datë 07.06.2004, raporti 

fillestar i incidentit me numër të rastit 2004-BD-660, i datë 28.04.2004, deklarata e të pandehurit 

e datë 28.04.2004, raporti i oficerit i datë 28.04.2004, raporti i oficerit i datë 07.05.2004, 

procesverbali mbi marrjen në pyetje të të dyshuarit i datë 07.05.2004, foto-dokumentacioni në 

shtatë shtojca, dhe shkresat e tjera të lëndës. 

Të gjitha këto vërtetojnë në mënyrë bindëse për gjykatën elementet inkriminuese të veprës 

penale, e ku krijohet edhe figura në tërësi e veprës penale që e ka kryer i pandehuri, andaj mbi 

këtë bazë gjykata ka vlerësuar këto prova dhe deklarimet mbi pranimin e fajësisë i ka vlerësuar 

dhe pranuar.  

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata ka marrë parasysh rrethanat 

lehtësuese si: pranimin e fajësisë nga i pandehuri, motivi i kryerjes së veprës penale nga i 

pandehuri e që ka qenë mbrojtja e familjarëve nga prania e personave të panjohur, rrethanat në 

të cilat është kryer vepra pasi që koha kur ka ndodhur ngjarja ka qenë natë dhe situata e zhvilluar 

ka krijuar dyshimin tek i pandehuri se është në rrezik ai dhe familja e tij, madje i pandehuri vetë 

kishte lajmëruar rastin tek organet e rendit, koha e gjatë e kaluar nga kryerja e kësaj vepre penale, 

keqardhjen e shprehur nga i pandehuri, dhe zotimin e tij se në të ardhmen do të jetë më i 

kujdesshëm që të mos bije ndesh me ligjin. Kurse sa iu përket rrethanave renduese gjykata mori 

parasysh rrezikshmërinë e kësaj vepre penale, ndërsa rrethana të tjera rënduese nuk gjeti. 

Gjykata çmon se dënimi me gjobë i shqiptuar është i drejtë dhe i ligjshëm, në harmoni me 

shkallën e përgjegjësisë penale dhe intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur. 

 

Së këndejmi me pranimin e të gjitha këtyre rrethanave, e në vështrim të dispozitave të nenit 64 

të KPK-së, e duke marrë parasysh edhe kohën e kaluar nga kryerja e veprës penale, dhe se nga 
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ajo kohë i pandehuri më nuk ka pasur probleme me ligjin, në bazë të gjithë këtyre nuk ka pasur 

vend që të pandehurit t’i shqiptohet dënim më i rëndë apo më i butë. Andaj, gjykata vlerësoj se 

edhe me këtë dënim me gjobë ndaj të pandehurit, do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me 

dispozitat e nenit 34 te KPK-së dhe atë që të parandalojë kryerësin nga kryerja e veprave tjera 

penale në të ardhmen, të bëjë rehabilitimin në rastin konkret, që i pandehuri në të ardhmen të 

ketë kujdes të shtuar, që të mos bie në kundërshtim me ligjin, dhe t’i parandaloje personat e tjerë 

nga kryerja e veprave penale. 

Arsyet lidhur me shpenzimet e procedurës dhe kompensimin e viktimave të krimit 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e mori në bazë të nenit 450 par 2, nën 

par. 2.6 të KPP-së, ndërsa vendimin për taksën e kompensimit të viktimave të krimit gjykata e 

mori në bazë të nenit 39 par.3 pika 3.1 të Ligjit nr. 05/L-36 për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit. 

Nga të lartcekurat e bazuara në nenin 365 të KPP-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE  MITROVICË DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr. 133/16 dt. 29.07.2022 

 

Zyrtarja ligjore                                                                             Gjyqtari i vetëm gjykues  

Nazmije Maxhera                                                                                Ferki Xhaferi 

                                                                                                                       

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 

15 ditësh nga dita e marrjes, Gjykatës së Apelit në Prishtinë nëpërmes kësaj gjykate në kopje të 

mjaftueshme. 

 

 


