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Numri i lëndës: 2021:209800 

Datë: 05.09.2022 

Numri i dokumentit:     03388800 

 

 

PKR.nr.127/2021 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti për Krime te 

Rënda, gjyqtari Shaqir Zika, Kryetari i trupit gjykues me pjesëmarrjen e  Sekretares  Juridike  

procesmbajtësen Nushe Kadrija,  në lëndën penale kundër të pandehurit  K. (A.) Gj. nga fshati . 

. ., Komuna e Gjakovës,  për shkak të veprës penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të 

pa autorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Gjakovë-Departamenti për Krime të Rënda, me numër PP/I.nr.182/2021, të datës 

21.09.2021. pas mbajtjes se shqyrtimit fillestar me datë 05.09.2022 në prezencën e  Prokurores 

së shtetit Ardita Beqiri-Hyseni, të pandehurit K. Gj., të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli 

dhe përpiloje këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

     I pandehuri: 

  
     K. GJ., nga i ati A., dhe e ëma B., i gjinisë S.,  data e lindjes . . ., në Zvicër, , me 

banim  në Zvicër  në qytetin në Aigli në rugën”. . . Villeneuve,  ndërsa vendbanimin në Kosovë 

e ka në fshatin . . . K. Deçan, në rr.”. . .”  p.n , ka te kryer shkollën e mesme, i pa martuar, i 

gjendjes se mesme ekonomike, shqiptarë, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal. 

. . .. 

 

 

 Ë S H T Ë  F A J T O R 

 

Nga data e pa vërtetuar deri me dt.30.07.2021, në fshatin . . . K. Deçan, ka mbajtur në 

pronësi, kontroll dhe posedim të paautorizuar dhe në kundërshtim me nenin 4 par.1 nënpar.1.1 

Ligjin mbi armët të Republikës së Kosovës, në atë mënyre që  ditën kritike në rrugën “ 

Skënderbeu” në Gjakovë, rreth orës 01:10 minuta, pas një informate se i pandehuri posedon armë 

patrulla policore e kishin ndaluar të pandehurin me veturën e tij të tipit . . ., ngjyrë e zezë, me 

targa . . .dhe i njëjti menjëherë kishte pranuar se e posedon armën e llojit Sigsauer, 7.65mm, një 

karikatorë dhe tre fishekë, të cila më pas janë  sekuestruar nga ana e policisë. 

 

- Me këto veprime 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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Andaj, gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17 par.1, 38, 39, 40, 43, 69, 70 dhe nenit 366 

par.1 dhe par.3 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPP-së të akuzuarin e:  

 

 

GJ Y K O N 

 

ME DËNIM ME GJOBË në shumë prej tetëqind (800) €uro, të cilin dënim i akuzuari 

duhet ta paguajë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve,  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj dënimin me gjobë, atëherë gjykata 

të akuzuarit ia zëvendëson dënimin me gjobë me dënim me burgim në kohëzgjatje prej dyzetë 

(40) ditëve, duke llogaritur për çdo ditë të kaluar në burgim do të llogaritet nga  njëzet (20) €uro.  

 

 

  Ndaj te pandehurit K. Gj. i  konfiskohet:  revolja “Sigsauer”, 7.65mm, një (1) karikatorë 

dhe tre (3) fishekë, si objekte të veprës penale. 

 

  Urdhërohet Stacioni Policor në Gjakovë, që pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi të 

bëjë shkatërrimin revoles e “Sigsauer”, 7.65mm, një (1) karikatorë dhe tre (3) fishekë, që në 

polici evidentohen sipas numrit të rastit 2021-EA-1101.  

 

Detyrohet i pandehuri, që ti paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësorë  shumën prej 

pesëdhjetë (50) €uro, si dhe për programin për kompensimin e viktimave të krimit  shumën prej 

pesëdhjetë (50) €uro, të gjitha këto në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

  

Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë  

PP/I.nr.182/2021 të dates 21.09.2021, kundër të pandehurit  K. (A.) Gj. nga fshati . . ., Komuna 

e Deçanit,  për shkak të veprës penale  mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 

të armëve nga neni 366 par.1  te  KPRK-se. 

 

Gjykata me datë 23.05.2022, kundër të pandehurit ka lëshuar urdhër arrest, pasi që nga 

njoftimi i policisë i njëjti së bashku me familjen jeton në Zvicër, andaj ndaj të njëjtit ka lëshuar 

urdhër arrest. 

 

Policia e Kosovës, me datën 03.09.2022, duke vepruar sipas urdhër arrestit, i akuzuari 

është ndaluar dhe është urdhëruar që të paraqitet në Gjykatë me datë 05.09.2022, ku është 

mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar, në prezencën e prokurores së shtetit Ardita Beqiri-Hyseni 

dhe të pandehurit K. Gj.. 

 

Gjatë kësaj seance të shqyrtimit fillestar të pandehurin gjykata  e ka udhëzuar dhe njoftuar 

me të drejtat e tija konform nenit 246 par.1 të KPP-së, pas deklarimit të pandehurit është 

vazhduar me leximin e aktakuzës nga ana e prokurores së shtetit. 
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Pas leximit te aktakuzës ne seancën e shqyrtimit fillestarë, Gjykata  është bindur se i 

pandehuri ka kuptuar aktakuzën, i është dhënë mundësia qe te deklarohet për pranimin  ose mos 

pranimin e fajësisë. 

 

Me këtë rast Gjykata ka udhëzuar te pandehurit për rendësin dhe pasojat e pranimit te 

fajësisë, kështu qe pas shpjegimeve të mjaftueshme nga ana e gjykatës, i pandehuri K. Gj., ka 

deklaruar se e pranoj fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohem  sipas aktakuzës duke 

shtuar se shpreh keqardhjen për armën që ka poseduar por gjithmonë ka pasur pasion për armë, 

ka  premtuar që në të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla apo të ngjashme penale dhe i ka 

propozuar gjykatës që ti shqiptohet një dënim sa më i butë i paraparë me ligj.  

 

Pas deklarimit te pandehurit për pranimin e fajësisë, Kryetari i trupit gjykues  kërkoj qe 

mendimin e vet ta jep Prokurorja e shtetit. 

 

Prokurorja e shtetit Ardita Beqiri-Hyseni, deklaron se:  pajtohem me pranimin e fajësisë 

të bërë nga  ana e të  pandehurit për veprën penale që akuzohet sipas aktakuzës, ky pranim i 

fajësisë mbështetet në provat e cekura në aktakuzë, i pandehuri ka kuptuar për favoret e pranimit 

të fajësisë andaj i ka propozuar gjykatës që të aprovoi pranimet e fajësisë të bëra nga ana e të 

pandehurit. 

 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, kryetari i trupit gjykues pas dëgjimit të palëve ka marr 

aktvendim me të cilin ka pranuar pranimin e fajësisë ngase ka ardhur në përfundim se pranimi i 

fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të 

fajësisë gjykata konstatoi se i pandehuri ka kuptuar  natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, 

pranimi është bërë vullnetarisht nga i pandehuri pas shpagimeve të mjaftueshme nga ana e 

Gjykatës,  pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë 

shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike dhe se nuk ekziston asnjë nga rrethanat e parapara në 

nenin 253 paragrafët 1 dhe 2 të KPP-së, për pushimin e procedurës penale përkatësisht hedhjen 

e aktakuzës. 

 
Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë Kryetari i trupit gjykues ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike: se i pandehuri K. Gj., me dashje ka kryer veprën penale  mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së në kohën, vendin 

dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

Duke u bazuar në këto që janë cekur me lartë, Kryetari i trupit gjykues të pandehurin K. 

Gj., e ka shpallur fajtor për veprat penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 

të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, për këtë ka vendosur që të pandehurin  ta gjykojë në 

bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit. Përpos konstatimit të kryerjes së veprës penale, mënyrën, kohën dhe vendin 

e përshkruar si në dispozitivet e aktgjykimit, gjykata nuk ka gjetur rrethana rënduese, ndërsa si 

rrethanë lehtësuese  për të akuzuarin ka marr parasysh pranimin e fajësisë në shqyrtim fillestar, 

,  sjelljen korrektë  në shqyrtim, është  i  moshës së re,  gjendjen e tij ekonomike, andaj të njëjtit  

gjykata i ka shqiptuar dënimin me gjobë, me shpresë dhe bindje se me dënimin e shqiptuara me  

gjobë sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale e kryera dhe me rrethanat 

personale të cilat i posedon i pandehuri dhe se  me dënimin e shqiptuara do të ndikojnë në 
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parandalimin e të pandehuri nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë 

rehabilitimin e tij, do të parandalojnë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të 

shprehë gjykimin shoqëror për veprat penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit.  

 

Gjykata ndaj të pandehuri K. Gj., ka konfiskuar armën  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

si objekt i veprës penale  konform nenit 366 par.3 dhe më pas ka urdhëruar Stacionin Policorë 

në Gjakovë që pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi të bëjë shkatërrimin e  armëve dhe 

municionit.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor është 

marrë konform nenit 450 par.1 dhe 2 lidhur me nenin 453 par. l të KPP-së, ndërsa për shpenzimet 

për programin për kompensimin e viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 

nënpar.3.2 të Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, komfor nenit 365 të 

KPP-së. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti për Krime të Rënda - 

                                          PKR.nr.127/2021, me datë 05.09.2022 

 

Sekretare juridike,                                          Kryetari i trupit gjykues, 

Nushe Kadrija                                    Shaqir Zika  

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate. 

 

 

 

 


