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                                                                                                                                                  PKR. nr.  131/16 

                                                                       

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i Krimeve të Rënda- në trupin 

gjykues të përbërë nga Nikollë Komani kryetari i trupit gjykues, Besarta Doli dhe Myfera Hoxha, 

anëtar të trupit gjykues, me sekretaren juridike Mandushe Doli, në çështjen penale kundër të akuzuarit 

F. B. nga fshati Rr., Komuna Gjakovë, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi,  kontroll, ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, sipas Aktakuzës të Prokurorisë 

Themelore në Gjakovë, PP/I. nr. 131/2016 të datës 07.10.2016, në shqyrtimin gjyqësor të datës 

25.11.2016, në prezencën e Prokurorit Ali Uka, të akuzuarit F. B., të njëjtën ditë mori dhe publikisht 

shpalli këtë: 

 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari F. B., biri i S. dhe i H., e gjinisë T., i lindur më datë ... në fshatin Rr., Komuna 

Gjakovë, ku edhe jeton, i martuar atë i dy fëmijëve, i gjendjes së varfër ekonomike, ka të kryer 

fakultetin e edukimit, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

                             

                                  Bazuar në nenin  363 par. 1 nën par. 1.1 të KPP-së: 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

Se me parë ka siguruar dhe gjerë me datë 23.12.2015 pa autorizim ka mbajtur armët dhe 

municionin në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët dhe atë një pushkë  gjysmë automatike 

me numër serik 90295932, kalibër 7.62x39 mm, në të mënyrë që ditën kritike pas një bastisje të kryer 

në shtëpinë e të pandehurit F. B. nga fshati Rr., Komuna Gjakovë, policia ka gjetur dhe sekuestruar 

armën e lartë cekur. 

 

            Për shkak të tërheqjes së prokurorit nga ndjekja penale. 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në  barrën e mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

             Konfiskohet  pushka  gjysmë automatike me numër serik 90295932, kalibër 7.62x39 mm,  si 

objekt i kryerjes së kësaj vepre penale. 

 

                                                                     A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë, me aktakuzën  PP/I. nr. 131/2016 të datës 07.10.2016, ka 

akuzuar F. B. nga fshati Rr., Komuna Gjakovë, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi,  

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

 

 Prokurori Ali Uka në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruara se tërhiqet nga ndjekja penale 

ndaj të akuzuarit F.  B. nga fshati Rr., Komuna Gjakovë, pasi nga provat e administruara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor dhe atë nga vet mbrojtja e të akuzuarit, e sidomos nga dëshmia e dëshmitares H. 

B., nuk është arritur që të provohet fajësia këtu për të akuzuarin F. B.,  
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për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 

par. 1 të KPRK-së. 

 

Pasi që prokurori gjatë shqyrtimit gjyqësor është tërhequr nga ndjekja penale ndaj të akuzuarit 

F. B., gjykata bazuar në nenin 363 par. 1 nën par. 1.1 të KPP-së, ka marr aktgjykim me të cilin e ka 

refuzuar akuzën. 

 

Vendimi për konfiskimin  e pushkës  gjysmë automatike me numër serik 90295932, kalibër 

7.62x39 mm, është marrë bazuar në nenin 374 par. 3 të KPRK-së. 

 

 Vendimi që shpenzimet e procedurës penale të bien në barrën e mjeteve buxhetore të gjykatës 

është marrë bazuar në nenin 454 par. 1 të KPP-së. 

 

Nga sa u tha më lart, u vendosë si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

 

PKR. nr. 131/16, datë 25.11.2016 

                                                                                                        

Sekretarja juridike,                                               Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari                                        

Mandushe Doli                                                                      Nikollë Komani 
 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 dite, 

                                            nga dita e marrjes së këtij Aktgjykimi, Gjykatës së Apelit,  

                                            e nëpërmjet kësaj Gjykate.  


