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Numri i lëndës: 2021:242558 

Datë: 20.12.2021 

Numri i dokumentit:     02532374 

 

 

PKR.nr.166/2021                                        
                    

           NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti për Krime të Rënda, 

kryetari i trupit gjykues Shaqir Zika, me procesmbajtësen Nushe Kadrija – sekretare juridike 

pranë e kësaj gjykate, në lëndën penale ndaj të akuzuarit A. (Nd) 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.220/2021, të datës 16.11.2021, 

pas mbajtjes së seancës publike të shqyrtimit fillestar me datë 17.12.2021, në prezencën e 

Prokurorit të shtetit Ali Uka  dhe të akuzuarit A. Gj. dhe mbrojtësit të tij av. Prek Kola nga 

Gjakova, i caktuar sipas autorizimit,  me datën 20.12.2021 muarr dhe publikisht shpalli  dhe 

përpilojë këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 
 

 

I akuzuari: 

 

 

A. GJ., nga i ati Nd, e ëma D., e Gj.së Gj. Data e lindjes . . . në fshin . . ., Komuna e 

Gjakovës, ku edhe tani jeton, ka të kryer shkollën e mesme, bujk, i martuar atë i 4 fëmijëve, i 

gjendjes së mire ekonomike, shqiptarë, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal:. . . 

. 

 

 

Ë SH T Ë  F A J T O R 

 

 Pasi më par ka siguruar e gjerë me dt.23.08.2021 rreth orës 02:30, në Gjakovë në rr. 

“Skënderbeu”, ka mbajtur ne pronësi armën në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me 

armët dhe atë një revole të tipit “Sig Sauer” të kalibrit 9x19mm me numër serik U461478, një 

karikator dhe 20 fishekë të të njëjtit kalibër, e cila armë dhe municion i janë gjetur dhe 

sekuestruar në një çantë të cilën e kishte në makinën e tij ditën kritike nga ana e policisë me 

rastin e një kontrolli rutinor. 

 

- 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 katërqinda (400) €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 njëzet 

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

 

Ndaj të akuzuarit konfiskohet: një revole të tipit “Sig Sauer” të kalibrit 9x19mm me 

numër serik U461478, një karikator dhe 20 fishekë të të njëjtit kalibër,  si objekt i veprës penale. 

 

Pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, kjo armë dhe municion duhet të shkartohet nga 

policia e Kosovës, me bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Gjakovë, pasi që të vërtetohet 

se kjo armë nuk është përdorur më në ndonjë krim tjetër.  

 

Detyrohet i akuzuari, që ti paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësorë në shumë 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 

 

 

1. Ecuria e procedurës penale 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë - Departamenti për Krime të Rënda, pranë  kësaj 

Gjykate ka ngritur aktakuzën me numër PP/I.nr.220/2021, të datës 16.11.2021,ndaj të akuzuarit 

A. (Nd) Gj. nga fshati . . ., Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale  mbajtje ne pronësi,  

kontroll ose  posedim te pa  autorizuar te  armeve  nga   neni  366  par.1  te  KPRK-se.  

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar me datën 17.12.2021, ku ka prezantuar 

përfaqësuesi i akuzës, prokurori i shtetit Ali Uka dhe i pandehuri A. Gj. si dhe mbrojtësi i tij av. 

Prek Kola. 

 

Prokurori i shtetit Ali Uka, gjatë shqyrtimit fillestar ka qëndruar në tërësi pranë aktakuzës 

kundër të akuzuarit, andaj ka propozuar që i njëjti të shpallët fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

 

Gjatë seancë së shqyrtimit fillestar në kuptim të nenit 246 të KPP-së, kryetari i trupit 

gjykues ka njoftua të pandehurin me të drejtat e tija, ndër të tjera edhe për favoret dhe pasojat e  

pranimit të fajësisë dhe i njëjti me vetëdije të plot dhe vullnet të lirë  pranon fajësinë për veprën 

penale e cila i ngarkohet sipas aktakuzës duke shtuar se shprehi keqardhjen, premton se në të 

ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla apo të ngjashme penale, jam penduar për veprën e kryer, 
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jam njëri në moshë, njëri familjar,  andaj i propozoi gjykatës që të më shqiptohet një dënim sa 

më i butë i paraparë me ligj, më herët nuk kam qenë i gjykuar, jam mbajtës i vetëm i familjes i 

ati i katër fëmijëve.  

 

 Prokurorja e shtetit Ali Uka  duke dhënë mendim rreth pranimit të fajësisë nga ana e të 

akuzuarit deklaron se: i akuzuari në këtë shqyrtim fillestar pranoi fajësinë për veprën penale nga 

aktakuza, pranimi i fajësisë është bërë me vullnet dhe pa presion, i njëjti ka kuptuar pasojat dhe 

favoret nga pranimi i fajësisë të cilat ia referoi gjykata, pranimi i fajësisë ka mbështetje edhe në 

provat e propozuara në aktakuzë, andaj i propozoi gjykatës që këtë pranim të fajësisë nga ana e 

të akuzuarit ta aprovoi. Ndaj të njëjtit të shqiptoi dënim plotësues konfiskimi i armës dhe 

municionit të përshkruara si në dispozitivin të aktakuzës dhe atë nga neni 366 par.1 të KPRK-së. 

Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit nga ana e gjykatës si rrethanë lehtësuese të 

mirët për bazë pranimi i fajësisë nga ana e tij. 

 

 Mbrojtësi i të pandehurit av.Pek Kola ka deklaruar se e mbështes deklarimin e të 

mbrojturit tim rreth pranimit të fajësisë, pasi që ky pranim i fajësisë është bërë vullnetarisht nga 

ana e tij, të njëjtit i kam shpjeguar për favoret dhe pasojat e pranimit të fajësisë, i njëjti pranimin 

e fajësisë e ka bërë vullnetarisht andaj i ka propozuar gjykatës që ta aprovoi pranimin e fajësisë. 

 

 Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit për të mbrojturin tim si rrethanë 

lehtësuese gjykata të merr parasysh pranimin e fajësisë në të gjitha fazat e procedurës si në polici, 

prokurori dhe gjykatë, i njëjti më parë nuk ka qenë i gjykuar, është njëri familjar në moshë, 

mbajtës i vetëm i familjes, atë i katër fëmijëve, andaj të njëjtit ti shqiptohet një dënim sa më i 

butë i paraparë me ligj. 

 

 

2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 

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

aktvendim me të cilin ka pranuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit për veprën penale 

për të cilën është ngarkuar me aktakuzë, ngase ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga 

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

i trupit gjykues konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi  

është bërë vullnetarisht nga i akuzuari pas konsultimeve nga ana e av.Prek Kola, pranimi i 

fajësisë 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. 

 

 

 

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

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

gjendje faktike: 

 

- se i akuzuari A. (Nd) 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 përshkruara si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 
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4. Elementet e veprës  penale 

 

Në nenin 366 paragrafi 1 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës 

penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të  armëve e kryen: “Kushdo që 

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me 

armë të tilla, dënohet me gjobë deri në shtatëmijë e pesëqind (7.500) €uro ose me burgim deri 

në pesë (5) vjet”. 

 

 

5. Vendimet e kryetarit të trupit  gjykues 

 

 

Duke u bazuar në këto që janë cekur me lartë, kryetari i trupit gjykues të akuzuarin A. 

Gj. e ka shpallur fajtor për veprën penale ngase në veprimet e tij të përshkruara si në dispozitiv 

të aktgjykimit formohen të gjitha elementet e veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, për këtë ka vendosur që të 

akuzuarin ta gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të 

tij. 

 

 

6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

 

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, prej rrethanave lehtësuese Gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të 

akuzuarit: në gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt, pendimin e tij, është  njëri në moshë,  është 

mbajtës i familjes, atë i katër fëmijëve, ndërsa si rrethanë posaçërisht lehtësuese ka marrë 

parasysh pranimin e  fajësisë   në të gjitha fazat e procedurës,  si dhe faktin se më parë nuk ka 

qenë i dënuar për ndonjë vepër tjetër penale, kështu që duke mos gjetur rrethana reNdse ka ardhur 

në përfundim se me dënimin e shqiptuar me gjobe si në dispozitiv të këtij aktgjykimit do të 

arrihet qëllimi i dënimit nga neni 38  të KPRK-së dhe ky dënim si i tillë i shqiptuara sipas bindjes 

së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i 

posedon i akuzuari dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj në parandalimin e të akuzuarit nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tij, do të parandalojë 

personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shprehë gjykimin shoqëror për veprën 

penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.  

 

 

 

 

 

 

7. Vendimi mbi konfiskimin e armës 

 

 

Duke u bazuar në nenin 366 paragrafi 3 të KPRK, kryetari i trupit gjykues ka vendosur 

që ndaj të akuzuarit të konfiskohen pjesët e armëve dhe municionit si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi si objekte të veprës penal. 
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8. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

 

Duke e pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe duke u bazuar në nenet 451 

paragrafi 1 dhe 453 të KPP-së si dhe konform nenit 39 paragrafi.3 nënpararagrafi.3.2 të Ligjit 

Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit, kryetari trupi gjykues ka vendosur që i 

akuzuari t’i paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësor si dhe shpenzimet për programin për 

kompensimin e viktimave të krimit, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

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.166/2021, të datës 20.12.2021 

 

Procesmbajtësja,                                 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. 

 

 

 


