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Numri i lëndës: 2021:084840 

Datë: 25.05.2021 

Numri i dokumentit:     01809898 

 

 

PKR. nr. 70/21 

  

                  NË EMËR TË POPULLIT 
 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Krimeve të Rënda, 

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

lëndën penale kundër të akuzuarit B. H. nga fshati . . ., Komuna Gjakovë, 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. 41/2021 të datës 

29.04.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar më datë 19.05.2021, në prezencën e prokurores 

Ardita Beqiraj-Hyseni, të akuzuarit B. H. dhe mbrojtëses së tij Feride Xani, avokate në Gjakovë, 

me datë 21.05.2021, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 25.05.2021 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari B. H., i biri i F. dhe H., e gjinisë A., data e lindjes . . . në Gjakovë, tani me 

banim në fshatin . . ., Komuna Gjakovë, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, atë i tre 

fëmijëve, i gjendjes së varfër ekonomike, punëtor në ndërtimtari, shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës, me numër personal . . . 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

           Sepse nga data e pa vërtetuar  deri me datë 21.04.2021 ka mbajtur në pronësi, kontroll 

dhe posedim të paautorizuar dhe në kundërshtim  me nenin 4 par. 1 nën par. 1.1 të Ligjit mbi  

armët të Republikës së Kosovës, në atë mënyrë që i pandehuri pa autorizim kishte poseduar armë 

dhe municion dhe atë në shtëpinë e tij në fshatin . . ., Komuna Gjakovë, gjatë bastisjes nga ana e 

policisë të njëjtit i ishin gjetur 1 (një) armë automatike AK-47, me numër serik 202399, 1 (një) 

armë automatike AK-47, me numër serik 136082, 1 (një) pushkë e gjatë NDO me numër serik 

21832, 1 (një karikator), 1 (një) pistoletë e vogël, me numër serik ET-10220543, 1 (një) pushkë 

e vjetër e pa identifikuar-H. M., 1 (një) revolver jashtë funksionit me numër serik 109588, 2 (dy) 

tyta të pistoletave (2 copë), 1 (një) shënjestër për armë llaser, 15 (pesëmbëdhjetë) karikator për 

armë AK-47, karikator i armës për TT, 2 (dy) federa për karikator të AK-47, kondak i plastikës 

për armë, 27 (njëzet e shtatë) fishekë kalibër 9 mm, 3 (tre)  fishekë 7,62 mm për TT, 2 (dy) 

fishekë, kalibër 7.62x39 mm, 4 (katër) fishekë pa numër, të cilat me pas nga ana e policisë janë 

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

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

           

 Gjykata në bazë të nenit 6, 7, 17, 38, 40, 42, 43, 44, 69, 70, 366 par. 1 të KPRK-së 

dhe nenit 365 të KPP-së, e: 

 

G j y k o n 

 

 Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim me kërkesën dhe 

pëlqimin e të akuzuarit dhe mbrojtëses së tij, e bazuar në nenin 44 të KPRK-së, zëvendësohet 

me dënim me gjobë në shumën prej 5.000,oo (pesëmijë) €, të cilin dënim është i obliguar ta 

paguaj në afatin prej 2 muajve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, në 2 (dy) këste dhe atë 

kësti i parë në shumën prej 2500,oo (dymijë e pesëqind) €, do të paguhet deri me datën 05, të 

muajit të parë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, ndërsa kësti i dytë në shumën prej 2.500,oo 

(dymijë e pesëqind) €, do të paguhet deri me datën 05, të muajit të dytë pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. 

 

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

burgim në kohëzgjatje prej 250 ditëve duke ja llogaritur 20 € për një ditë burgimi. 

 

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

50,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.  

 

              Konfiskohen armët dhe municioni dhe atë 1 (një) armë automatike AK-47, me numër 

serik 202399, 1 (një) armë automatike AK-47, me numër serik 136082, 1 (një) pushkë e gjatë 

NDO, me numër serik 21832, 1 (një) karikator, 1 (një) pistoletë e vogël me numër serik ET-

10220543, 1 (një) pushkë e vjetër e pa identifikuar-H. M., 1 (një) revolver jashtë funksionit me 

numër serik 109588, 2 (dy) tyta të pistoletave, 1 (një) shënjestër për armë llaser, 15 

(pesëmbëdhjetë) karikator për armë AK-47, karikator i armës  për TT, 2 (dy) federa për karikator 

të AK-47, kondakt i plastikës për armë, 27 (njëzet e shtatë) fishekë kalibër 9 mm, 3 (tre) fishekë 

7,62 mm për TT, 2 (dy) fishekë, kalibër 7.62x39 mm, 4 (katër) fishekë pa numër, 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. 41/2021 të datës 29.04.2021, 

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

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

 

          Prokurorja Ardita Beqiraj-Hyseni para leximit të aktakuzës, ka deklaruar se është e vërtetë 

se në përshkrimi faktik të dispozitivit janë të përshkruara gjashtë (6) armë dhe pjesë të armëve, 

municion, por meqenëse dy nga këto armë dhe atë një pushkë e vjetër, e pa identifikuar H. M. 

dhe revolveri me numër serik 109588, sipas provave në shkresat e lëndës janë jashtë funksionit, 

gjegjësisht jo funksionale dhe sipas ligjit për armët, për armët jo funksionale, nuk mund të 

akuzohet personi për armë mbajtje pa leje, por që duhet të  njoftohet organi që atë armë e posedon 

si kujtim apo dekor dhe kjo ka qenë edhe arsyeja pse i ka propozuar gjykatës si dënim plotësues 

që të konfiskohen këto armë dhe i ka përshkuar në dispozitiv të aktakuzës. Andaj meqenëse nuk 

ka më shumë se katër armë aktive, e ka cilësuar veprën nga neni 366 par. 1 të KPRK-së, pranë 

të cilit kualifikim edhe mbetet. Pas leximit të aktakuzës dhe deklarimit të akuzuarit se e pranon 
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në tërësi fajësinë për këtë vepër penale, ka theksuar se pajtohet me pranimin e fajësisë së bërë 

nga ana e të akuzuarit, pasi pranimi i fajësisë ka mbështetje në provat që gjenden në shkresat e 

lëndës, andaj i ka propozuar gjykatës që ky pranim i fajësisë të aprovohet. 

 

              Mbrojtësja e të akuzuarit, avokatja Feride Xani ka deklaruar se i mbrojturi i saj, pas 

konsultimeve të mjaftueshme dhe sqarimeve sa i përket pasojave dhe përfitimeve ligjore të 

pranimit të fajësisë, u deklarua fajtor, pra e pranon fajësinë dhe se këtë e bëri me vullnetin e tij 

të plotë, i vetëdijshëm dhe pa ndikim nga askush. Ka theksuar se meqenëse pranimi i fajësisë ka 

mbështetje ligjore, i propozon gjykatës që ta aprovoi pranimin e fajësisë. Ka shtuar se me rastin 

e matjes së dënimit, pranimin e fajësisë ta konsideroi si rrethanë lehtësuese, e gjithashtu të ketë 

në konsideratë edhe gjendjen e tij të dobët ekonomike, se është mbajtës i vetëm i familjes, me 

punë jo të rregullt, andaj i propozon gjykatës që këto dhe rrethana tjera lehtësuese ti ketë parasysh 

me rastin e matjes së dënimit për të mbrojturin e saj. 

 

                I akuzuari B. H. ka theksuar se e ka të qartë aktakuzën, nuk kërkon sqarime shtese dhe 

duke u deklaruar lidhur me fajësinë ka theksuar se e pranon në tërësi fajësinë. Ka shtuar se nuk 

ka qenë i vetëdijshëm për dëmin që ja sjelli vetit në këtë masë, si dhe ka premtuar se më nuk do 

të përsërit kësi 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 

në baza vullnetare, si dhe pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësen e tij, ka konstatuar se 

pranimi i fajësisë ka mbështetje edhe në provat që i përmban aktakuza, si lista e dëshmive, foto-

albumi, lista e armëve të konfiskuara e datës 21.04.2021, procesverbali mbi bastisjen e banesës-

lokaleve dhe anekseve për rreth tyre dhe personave i datës 21.04.2021, së bashku me raportin e 

bastisjes dhe vërtetimin për bastisjen e shtëpisë, 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 për të akuzuarin 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. 111/07, për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të KPK-së, i dënuar me dënim me gjobë në shumën 

prej 400 (katërqind) €, në lëndë penale PKR.nr. 338/2013, për veprën penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, i dënuar me 

dënim me gjobë në shumën prej 800 (tetë qind) €, pastaj numrin e armëve dhe municionit të 

gjetur te i akuzuari, ndërsa si rrethana lehtësuese për të akuzuarin, ka marr parasysh pranimin e 

fajësisë, e të cilat rrethana kanë ndikuar që të akuzuarit ti shqiptohet dënimi me burgim në  

kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim me pëlqimin  dhe kërkesën e të akuzuarit dhe 

mbrojtëses së tij, bazuar në nenin 44 të KPRK-së, është zëvendësuar me dënim me gjobë në 

shumën prej 5000 (pesëmijë) €, të cilin dënim është i detyruar ta paguaj në afatin prej 2 (dy) 

muajve, në 2 (dy) këste dhe atë kësti i parë në shumën prej 2500,oo (dymijë e pesëqind) €, do të 

paguhet deri me datën 05, të muajit të parë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, ndërsa kësti i 

dytë në shumën prej 2.500,oo (dymijë e pesëqind) €, do të paguhet deri me datën 05, të muajit të 

dytë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, 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.  
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             Vendimi mbi konfiskimin e armëve dhe municionit dhe atë 1 (një) armë automatike AK-

47, me numër serik 202399, 1 (një) armë automatike AK-47, me numër serik 136082, 1 (një) 

pushkë e gjatë NDO, me numër serik 21832, 1 (një) karikator, 1 (një) pistoletë e vogël me numër 

serik ET-10220543, 1 (një) pushkë e vjetër e pa identifikuar-H. M., 1 (një) revolver jashtë 

funksionit me numër serik 109588, 2 (dy) tyta të pistoletave, 1 (një) shënjestër për armë llaser, 

15 (pesëmbëdhjetë) karikator për armë AK-47, karikator i armës  për TT, 2 (dy) federa për 

karikator të AK-47, kondakt i plastikës për armë, 27 (njëzet e shtatë) fishekë kalibër 9 mm, 3 

(tre) fishekë 7,62 mm për TT, 2 (dy) fishekë, kalibër 7.62x39 mm, 4 (katër) fishekë pa numër, 

është marr bazuar në nenin 366 par. 3 të KPRK-së.   

 

  Vendimi për shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 50,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 të 

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. 70/21 datë 21.05.2021 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 


