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                                                                                                                          PKR.nr.101/16 

               

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti për Krime të Rënda,  

gjyqtari Gëzim Pozhegu, me bashkëpunëtorin profesional Besim Rrahmani, në lëndën penale të 

akuzuarit N.(T.) B., i lindur në Vil-Zvicër, me banim në fshatin K. Komuna e Gjakovës, për 

shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 parag.1 të KPRK-së, i akuzuar nga Prokuroria Themelore në Gjakovë PP/I.nr.98/16 

me datë 11.08.2016, në seancën e shqyrtimi fillestar publik të mbajtur në praninë e prokurorit të 

shtetit të Prokurorisë Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë dhe të akuzuarit, 

me dt.13.03.2017, publikisht mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

   I akuzuari: 

 

 N. B., i biri i T. dhe nënës H., e gjinisë G., i lindur me... në Vil të shtetit të Zvicrës, tani 

me banim në fshatin K. Komuna e Gjakovës, nr. personal....., ka të kryer shkollën e mesme, i pa 

punë, i martuar, baba i 3 fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës. 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

 Për shkak se: 

 

 Më parë ka siguruar e gjer me dt.24.07.2016 pa autorizim ka poseduar armë në shkelje 

me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla dhe atë një pushkë 10-she gjysmë automatike me 

numër serik Z-702413, në atë mënyrë që ditën kritike i pandehuri rreth orës 13.00 min. një 

aheng familjar ka shtënë një herë në ajër (përpjetë), ashtu që me atë rast policia ka pranuar 

informatën se në fshatin K.  K. Gjakovë ka të shtëna me armë zjarri dhe menjëherë kanë shkuar 

në vendin e ngjarjes ku kanë kontaktuar me të pandehurin i cili ka pranuar se ka shtënë si dhe 

menjëherë ka dorëzuar armën e lartë cekur. 

 

  -me çka ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së. 

 

 Andaj  gjykata me aplikimin e neneve 17, 41, 43, 46 par.2, 69 par.1 dhe 2, 73, 75 e 76, 

nenit 374 par.1 dhe par.3 të KPRK-së, si dhe neneve 359 par.2, 366 dhe 450, të KPPK-së, të 

akuzuarit i shqipton: 

 

ME DËNIM ME GJOBË 

 

Në shumë prej 1.000.oo (njëmijë) Euro, të cilin dënim i gjykuari obligohet ta paguajë 

në afatin prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 
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Nëse dënimi me gjobë nuk do të ekzekutohet as me detyrim dhe në forma tjera, të 

parapara sipas nenit 46 të KPRK-së, atëherë i njëjti dënim do të zëvendësohet me burgim prej 

50 (pesëdhjetë) ditësh, duke llogaritur çdo ditë burgimi nga 20 (njëzet) Euro. 

 

Në kuptim të nenit 450 parg.4 të KPPK-së, i akuzuari obligohet që të paguajë 

shpenzimet procedurale penale në shumë prej 20 (njëzet) Euro si dhe në emër të paushallit 

gjyqësor shumën prej 30 (tridhjetë) Euro, në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. 

 

Në kuptim të nenit 374 parag.3 të KPRK-së, i konfiskohet arma-pushka 10-she gjysmë 

automatike, me numër serik Z-702413, e cila armë, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit do të 

shkatërrohet. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë, ka ngritur 

aktakuzën PP/I.nr.98/16 të dt.11.08.2016, kundër të akuzuarit N. B. i lindur në Vil-Zvicër, me 

banim në fshatin K. Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së. 

 

Pas leximit të aktakuzës në seancën e shqyrtimit fillestar, gjykata është bindur se i 

akuzuari, e ka kuptuar aktakuzën, të akuzuarit i është dhënë mundësia që të deklarohet për 

pranimin ose mospranimin e fajësisë.  

 

Me këtë rast, gjykata e ka udhëzuar të akuzuarin për rëndësinë dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë në kuptim të nenit 326 të KPPK-së, kështu që pasi që prokurorja e ka lexuar aktakuzën, 

i akuzuari N. B., ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën dhe ka shtuar se e pranon fajësinë për 

veprën penale nga neni 374 par.1 të KPRK-së. 

 

Pranimi i saj është i mbështetur edhe në provat të cilat i janë ofruar gjykatës me 

aktakuzë dhe atë: deklarata e të akuzuarit dhënë në polici me datë 24.07.2016, vërtetimi për 

konfiskimin e armës së konfiskuar e lëshuar nga Policia e Kosovës dhe fotoalbumi në shkresat 

në lëndë. 

 

Pas deklarimit të akuzuarit N. B., për pranimin e fajësisë, gjyqtari i vetëm gjykues ka 

kërkuar që mendimin e vet për këtë ta jap prokurorja e shtetit e cila ka deklaruar se nuk e 

kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, meqenëse e njëjti pasi u njoftua nga 

gjyqtari për favorin e pranimit të fajësisë dhe mospranimit të fajësisë, në mënyrë të vullnetshme 

pa ndikim të askujt u deklarua se e pranon fajin, andaj gjykata këtë pranim të fajësisë ta merr si 

rrethanë lehtësuese në rastin e shqiptimit të dënimit. Njëherë ka propozuar që të bëhet 

konfiskimi i armës në kuptim të nenit 374 par.3 të KPRK-së. 

 

Në vijim, gjykata duke e shqyrtuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, vlerësoi se 

pranimi i fajësisë paraqet shprehje të vullnetit të lirë të akuzuarit, pasi që ai e ka kuptuar natyrën 

dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe pranimi i fajit është bërë pas konsultimeve të nevojshme 

në mbështetje të fakteve të prezantuara në aktakuzë, konform nenit 246 të KPPK-së.    
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Duke pas parasysh se gjykata ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe 

ka vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 248 të KPPK-së, si dhe faktin se janë 

plotësuar kushte nga neni 246 të KPPK-së, atëherë në këtë çështje penale nuk është e nevojshme 

të shkohet në procedurën e provave, e as në fjalën përfundimtare. 

 

Me faktet e ofruar si dhe pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, është vërtetuar 

gjendja faktike si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Nga gjendja e vërtetuar faktike siç është përshkruar në dispozitivin e aktgjykimit pa 

dyshim rrjedh se në veprimet e të akuzuarit N. B., qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale 

të mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të 

KPRK-së. 

 

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqitur rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo 

përjashtojnë përgjegjësinë penale të akuzuarit, kështu që i njëjti është penalisht përgjegjës. 

 

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat  lehtësuese dhe renduese në kuptim të nenit 73 par.1 të KPRK-së.  

 

Kështu si rrethana lehtësuese për të akuzuarin N. B., pasi që shënimet për gjendjen 

ekonomike dhe dënueshmërinë apo mos dënueshmërinë e të akuzuarit, gjykata këto rrethana i 

ka marrë personalisht nga i akuzuari, nga të cilat ka rrjedhë se i njëjti jeton në familjen 6 

anëtarësh, përkohësisht është i pa punë, ka shtëpinë në sipërfaqe prej 120 m², paluajtshmëri-tokë 

punuese nuk ka, sjellja korrekte e të akuzuarit pas kryerjes së veprës penale si dhe gjatë 

shqyrtimit gjyqësor. Si rrethanë tjetër posaçërisht lehtësuese gjykata e merr faktin se i akuzuari 

ka pranuar fajësinë për veprën penale dhe kjo sipas vlerësimit të gjykatës paraqet pendim të 

sinqertë dhe fillim të procesit të rehabilitimit të tij, e duke i vlerësuar këto rrethana si 

posaçërisht lehtësuese konform nenit 73, 75 dhe 76 te KPRK-së, të akuzuarin e gjykon si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, me të cilin do të arrihet edhe qëllimi i dënimit. Gjykata për të 

akuzuarin nuk ka gjetur asnjë nga rrethanat rënduese. 

  

Duke i vlerësuar kështu të gjitha rrethanat e parashikuara me nenin 73 par.1 të KPRK-së, 

gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi i shqiptuar të akuzuarit është në përputhje me 

shkallën e përgjegjësisë penale të tij dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të mbrojtura të 

shoqërisë. Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do të shërbej për arritjen e 

qëllimit të dënimit në pengimin e të akuzuarit në kryerjen e veprave penale në të ardhmen, por  

do të ndikoj edhe si preventivë gjeneralë për personat tjerë që të përmbahen nga kryerja e 

veprave penale në përputhje me nenin 41 të KPPK-së. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 365 par.1 të KPPK-së është 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Pas shpalljes se këtij aktgjykimi gjyqtari i udhëzoi palët me të drejtë ankese, se mund të 

parashtrojnë në përputhje me nenin 368 par.1 të KPPK-së. 
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GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

PKR.nr.101/16 me datë 13.03.2017. 

 

Bashkëpunëtori profesional                                                                                    Gjyqtari 

Besim Rrahmani                                                                                                 Gëzim Pozhegu 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Palët kanë të drejtë që ankesën ta bëjnë në afat prej 15 ditësh nga 

dita e marrjes së aktgjykimit. Ankesa i dërgohet Gjykatës së Apelit të Kosovës, nëpërmjet kësaj 

Gjykate.  


