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Numri i lëndës: 2020:077877 

Datë: 02.10.2020 

Numri i dokumentit:     01157578 

 

                                                                                                                          PKR. nr. 144/20 

  

                  NË EMËR TË POPULLIT 

 
  GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti për Krime të Rënda, 

gjyqtari Nikollë Komani, kryetar i trupit gjykues, me sekretaren juridike Mandushe Doli, në 

lëndën penale kundër të akuzuarit B. D. nga Gjakova, për shkak të veprës penale mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par. 1 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Gjakovë PP/I. nr. 67/2020 të datës 07.07.2020, pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar më datë 29.09.2020, në prezencën e prokurorit Ali Uka, të 

akuzuarit B. D. dhe mbrojtësit të tij Agim Muhaxhiri, avokat në Gjakovë, me datë 30.07.2020, 

mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 02.10.2020 përpiloi këtë: 

                                                                A K T GJ Y K I M 

 

 

   I akuzuari B. D., i biri i F. dhe M., e gjinisë B., data e lindjes . .  në Gjakovë, rr.”. . .”, 

ku edhe tani banon,  i pamartuar,  i papunë, ka të kryer shkollën mesme, i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal 1175144389. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse më parë ka siguruar e deri me datë 28.02.2020 pa autorizim ka mbajtur armë dhe 

municion në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët, dhe atë një revole të tipit 

“TT”, e kalibrit 7.62 mm, me numër serik 6495762, si dhe një karikator të së njëjtës armë pa 

municion, në atë mënyrë që ditën kritike me datë 28.02.2020, e ka postuar të njëjtën në rrjetin 

social në “facebook”, ashtu që policia pas kësaj informate kanë shkuar në shtëpinë e tij dhe pas 

kontrollit dhe bastisjes së kryer kanë gjetur dhe konfiskuar armën e lartcekur. 

 

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

paautorizuar të armëve nga neni 366 par. 1 të KPRK-së. 
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Gjykata në bazë të nenit 6, 7, 17, 38, 40, 43, 69, 70, 366 par. 1 të KPRK-së dhe nenit 

365 të KPP-së, i shqipton: 

 

           DËNIM ME GJOBË 

 

           Në shumën prej 2000,oo € (dymijë euro) të cilin dënim është i detyruar ta paguaj në afatin 

prej 1 (një) muaji, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

 Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë, i njëjti do ti zëvendësohet me dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 100 (njëqind ditëve) duke ia llogaritur 20,oo € për një ditë burgimi. 

 

Detyrohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumë prej           

30,oo €, si dhe në emër të kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 50,oo €, në afatin prej 

15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Konfiskohet revolja e tipit “TT”, e kalibrit 7.62 mm, me numër serik 6495762, si dhe një 

karikator i së njëjtës armë, pa municion, si objekte të kryerjes së veprës penale. 

 

 

A r s y e t i m 

 

  Prokuroria Themelore në Gjakovë, me aktakuzën PP/I.nr. 67/2020 të datës 07.07.2020, 

ka akuzuar B. D. nga Gjakova, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par. 1 të KPRK-së. 

 

  Prokurori Ali Uka pas leximit të aktakuzës dhe deklarimit të akuzuarit se e pranon 

fajësinë, ka theksuar se i akuzuari e pranoi fajësinë për veprën penale nga aktakuza, ashtu që 

duke qenë të bindur se këtë pranim të fajësisë, e ka bërë me vullnet dhe pa presion, i njëjti i ka 

pranuar pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë ka mbështetje edhe në provat e siguruara 

gjatë procedurës së hetimeve, e të propozuara në aktakuzë, andaj i propozon gjykatës që këtë 

pranim të fajësisë ta pranon. Ka theksuar se propozon që konform nenit 366 par. 3 të KPRK-së, 

ndaj të njëjti ti shqipton dënim plotësues, konfiskimi i armës, të përshkuar si në dispozitivin e 

aktakuzës, si dhe njëkohësisht ndaj të njëjtit me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit 

si rrethanë lehtësuese të merret pranimi i fajësisë. 

 

 Mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Agim Muhaxhiri, ka deklaruar se i akuzuari pranimin e 

fajësisë e ka bërë pas konsultimeve të mjaftueshme, prandaj gjykata në rastin konkret i vlerëson 

rrethanat lehtësuese për pranimin e fajësisë, premtim se nuk do të përsërisë të njëjtën vepër apo 

të ngjashme dhe se është penduar. Ka shtuar se kërkon nga gjykata që si rrethanë lehtësuese, ta 

vlerësoi edhe faktin se në momentin kur policia ka kërkuar armën, i akuzuari vullnetarisht e ka 

dorëzuar, pa i bishtnuar asnjë fakti apo kërkesë të organeve, si dhe të ketë parasysh se arma nuk 

ka pasur municion, e për këtë fakt nuk ka paraqitur rrezik të at-qastëshëm. Andaj ka propozuar 

që te akuzuarit ti shqiptohet një dënim sa më i butë, meqë premtimi i tij është që nuk do ta 

përsërisë vepër të tillë apo të ngjashme. 

 

I akuzuari B. D. duke u deklaruar lidhur me fajësinë ka theksuar se e pranon fajësinë, si 

dhe ka premtuar se nuk do të përsërisë më vepra penale. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Pasi që gjykata ka fituar bindjen se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajësisë për veprën penale që i vihen në barrë dhe është bindur se pranimin e fajësisë e ka bërë 
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në baza vullnetare, si dhe pas konsultimeve paraprake me mbrojtësin e tij, ka konstatuar se 

pranimi i fajësisë ka mbështetje në provat që i janë bashkëngjitur aktakuzës, si vërtetimi mbi 

sekuestrimin e përkohshëm të sendeve i datës 28.02.2020, foto-albumi, raportit të oficerit policor 

i datës 28.02.2020, procesverbali mbi kontrollin e personit dhe banesës i datës 28.02.2020, ka 

gjetur se janë përmbushur të gjitha kushtet ligjore nga neni 248 par. 4 të KPP-së, ka bërë pranimin 

e fajësisë së bërë nga i akuzuari dhe shqyrtimin e ka vazhduar me shqiptimin e dënimit.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin dhe llojit të tij, gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara me nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, të cilat ndikojnë 

në llojin dhe lartësinë e  dënimit. Si rrethana rënduese ka gjetur se i akuzuari është recidivist, 

pasi edhe më parë ka qenë i dënuar për vepra penale të natyrës së njëjtë dhe atë në lëndën penale 

P. nr. 376/18, neni 374 të KPRK-së, dënim me gjobë në shumën prej 2500,oo €, lëndën penale 

PKR. nr. 15/17, neni 375 të KPRK-së, dënim me gjobë në shumën prej 1550,oo € dhe dënim me 

burgim të kushtëzuar në kohëzgjatje prej 1 (një) viti me kushte që për 2 (dy) vite mos të kryen 

vepër tjetër penale, si dhe në lëndën penale P. nr. 529/17, neni 189 të KPRK-së, dënim me gjobë 

në shumën prej 4600,oo €. Ndërsa si rrethana lehtësuese ka marrë për bazë pranimin e fajësisë, 

e të cilat rrethana kanë ndikuar që të akuzuarit B. D. ti shqiptohet dënimi me gjobë në shumën 

prej 2000,oo € (dymijë euro), me bindjen e plotë se ky dënim është në harmoni me peshën e 

veprës penale, shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarit dhe se gjykata është e bindur se me 

dënimin e shqiptuar ndaj të akuzuarit do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 38 të KPRK-së.  

 

Vendimi mbi konfiskimin e revoles të tipit “TT”, e kalibrit 7.62 mm, me numër serik 

6495762, si dhe një karikator të së njëjtës armë, pa municion, është marr bazuar në nenin 366 

par. 3 të KPRK-së. 

 

 Vendimi për shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 30,oo €, është marr bazuar 

në nenin 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.6 të KPP-së, si dhe bazuar në nenin 39 par. 3 nën par. 3.2 te 

Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit numër 05/L-036, është marrë vendimi për 

kompensimin e viktimave të krimit në shumën prej 50,oo €. 

 

   Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

PKR. nr. 144/20, datë 30.09.2020 

 

 

Sekretarja Juridike         Kryetari i trupit gjykues 

  Mandushe Doli        Nikollë Komani 

 

 

Udhëzim juridik: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit Prishtinë,  në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e  pranimit të tij. 

Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  

 


