
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 
 

 

1 (5)  

   
2
0
1
9
:0
9
5
1
5
9

 

Numri i lëndës: 2019:085163 

Datë: 10.07.2020 

Numri i dokumentit:     01018934 

 

                                                 PKR.nr.78/2020                                                                  
NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVE –Departamenti për Krime te Rënda gjyqtari 

Shaqir Zika, Kryetari i trupit gjykues me bashkëpunëtorin profesional Driton Sadiku, në lëndën 

penale kundër të akuzuarit M.K. nga  Komuna e Malishevës për shkak të veprës penale mbajtja 

në pronësi, kontroll ose posedim te pa autorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, i 

akuzuar me aktakuzën e Prokurorisë Themelore ne Gjakovë, PP/II.nr.396/19, të datës 

03.04.2019, pas  mbajtjes se shqyrtimit fillestar me datë 02.07.2020 në prezencën e  Prokurorit 

të shtetit  Ali Uka,  të akuzuarit M.K. dhe mbrojtësit të tij av.Agron Kryeziu nga Malisheva, me 

datë 06.07.2020  mori  dhe  publikisht  shpalli, ndërsa me datë 10.07.2020 e përpiloi këtë :  

 

 

A K T G J Y K I M 
  

I akuzuari:  

 

M.K., nga  i  ati  S., e ëma .,  e  gjinisë  O., data e lindjes..., Komuna e Malishevës,  ku edhe 

tani  banon,  i martuar,  baba i dy  fëmijëve, ka te kryer shkollën  fillore, i pa punë, i gjendjes  së 

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

ËSHTË FAJTORË 
 

Për shkak së: 

 

Nga data e pa vërtetuar e deri me datë 14.02.2019, rreth orës 13:00 min, në shtëpinë e tij 

në fshatin...Komuna e Malishevës, ka mbajtur në pronësi, kontroll dhe posedim të paautorizuar 

dhe në kundërshtim me nenin 4 par.1 nën par.1.1 të Ligjit mbi armës të Republikës së Kosovës 

në atë mënyrë që me rastin e bastisjes së shtëpisë së të pandehurit, gjatë kontrollit është gjetur 

një armë – pushkë (kallash) automatik AK 47, me numër serik 12117370, një karikator dhe 10 

fishek të kalibrit 7.62, të cilët janë sekuestruar nga ana e zyrtarëve policor. 

 

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

paautorizuar te armeve nga neni 374 par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj Gjykata me aplikimin e neneve  4, 7 , 17 par.1,  41, 42, 43, 46, 62, 69, 73, 74,   dhe  

nenit 374 par.1 te KPRK-së, dhe neneve 359 par.2, 366, 450 të KPPK-së të akuzuarin e: 
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G J Y K O N: 

 

Me dënim me gjobë në shume prej 900 (nëntëqind) €, te cilin dënim duhet ta paguaj  ne 

afate prej 3 (tre) muajve, nga data kur ky  aktgjykim te  behet  i formës se prere.  

 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund te paguaj dënimin me gjobe, atëherë Gjykata 

te akuzuarit ja zëvendëson dënimin me gjobe në dënim me burgim në kohëzgjatje prej 45 

(katërdhjetëepesë) dite, duke llogaritur çdo dite te  kaluar  ne  burgim nga 20 €. 

 

Ndaj te  akuzuarit  shqiptohet:  

 

DENIM  PLOTESUES 

 

Ashtu  qe i  konfiskohet:  një armë – pushkë (kallash) automatike AK47, me numër serik 

12117370, një karikator dhe 10 fishek të kalibrit 7.62mm, si objekte të veprës penale. 

 

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

bëjë shkatërrimin e armës dhe municionit të konfiskuar, që në polici evidentohen sipas numrit të 

rastit 2019-ED-56. 

 

Detyrohet i akuzuari, që ti paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësorë në shumë prej 50 

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

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

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore ne Gjakovë, ka ngritur aktakuzën PP/II.nr.396/19, të datës 

03.04.2019,  kundër te akuzuarit M.K. Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale mbajtja 

në pronësi, kontrolle  ose  posedim të pa autorizuar të armëve  nga neni 374 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestare me datë 02.07.2020,  ku prezent ka qenë 

përfaqësuesi i akuzës Prokurori i Shtetit Ali Uka si dhe i akuzuari  M.K. 

 

Pas leximit te  aktakuzës ne seancën e shqyrtimit  fillestarë, Gjykata  është bindur se i 

akuzuari M.K. ka kuptuar aktakuzën, i është dhënë mundësia qe te deklarohet për pranimin  ose 

mos pranimin e fajësisë. 

 

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

fajësisë , kështu qe  pas shpjegimeve te bëra nga Kryetari i Trupit Gjykuese,  i akuzuar  ka 

deklaruar se: e pranoi fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohem sipas aktakuzës, pranimin 

e fajësisë e kam bërë në të gjitha fazat e procedurës  si në polici, prokurori dhe tani në Gjykatë, 

shprehi keqardhje dhe pendimin e thellë. 

 

Pas deklarimit te akuzuarit M.K. për pranimin e fajësisë, Kryetari i trupit gjykues  kërkoj 

qe mendimin e vet ta jep Prokurori i Shtetit. 
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Prokurori i Shtetit Ali Uka, duke dhënë mendim rreth pranimit të fajësisë nga ana e të 

akuzuarit ka deklaruar se: i akuzuari M.K. në këtë shqyrtim fillestar pranoi fajësinë për veprën 

penale nga aktakuza dhe atë veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa 

autorizuar të armeve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, ashtu që duke qenë të bindur se ky pranim 

i fajësisë nga ana e tij është bërë me vullnet dhe pa presion, i njëjti ka kuptuar pasojat dhe benifitet 

që rrjedhin nga pranimi i fajësisë, është konsultuar mjaftueshëm me mbrojtësin e tij, ky pranim 

i fajësisë ka mbështetje edhe në provat e siguruara gjatë procedurës së hetimeve, të njëjtat të 

propozuara në aktakuzë, ashtu që i propozoi kryetarit të trupit gjykues që këtë pranim të fajësisë 

ta aprovoi. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit M.K. av. Agron Kryeziu, lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e 

të akuzuarit deklaroi se: pas konsultimeve me të mbrojturin tim, sqarimeve për benifitet e 

pranimit të fajësisë, i mbrojturi im e pranon veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armeve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, i mbrojturi im në të gjitha 

fazat e zhvillimit të procedurës e ka pranuar fajësinë edhe në polici ka sqaruar se arma AK47 si 

dhe 10 fishek janë trashëgimi e të ndjerit – babait të tij, i cili këtë armë e ka pasur në kohen e 

luftës, me rastin e kontrollimit nga ana e policisë i akuzuari ka deklaruar se e ka armën në shtëpi 

të babait të tij dhe e ka dorëzuar vullnetarisht. Gjithnjë sipas deklarimit të mbrojturit tim kjo armë 

që nga koha e luftës asnjëherë nuk është përdorur, ajo është mbajtur në vend të sigurt si shenje 

kujtimi i luftës së fundit dhe si shenjë kujtimi të babait të tij. Sa i përket biografisë së të mbrojturit 

tim i njëjti është i martuar, jeton me gruan dhe dy fëmijët e tij, është i pa punë, andaj gjykatës i 

propozoi që në rastin e matjes së dënimit të merr për bazë të gjitha rrethanat lehtësuese në rastin 

e matjes së dënimit. Kërkoj nga gjykata që arma e konfiskuar të de aktivizohet, të bëhet jo-

funksionale nga Kompetentet e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe e njëjta ti kthehet të 

pandehurit, pasi që është kujtim i të ndjerit-babait të tij dhe ka një vlerë të jashtëzakonshme për 

shkak se është arma që ju ka dhurua në kohën e luftës nga Komandanti M.K. 

 

Në  shqyrtimin  fillestare  dhe  publike  Kryetari i Trupit Gjykuese  pas dëgjimit të palëve,  

ka marrë aktvendim  me te cilin ka pranuar fajësinë nga  ana e të  akuzuarit ngase ka ardhur në 

përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është bërë në pajtim me nenin 248  te  

KPPK-se. Gjatë  pranimit të  fajësisë  Kryetari  i Trupit Gjykuese  konstatoi se i   akuzuari ka 

kuptuar  natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit pranimi i fajit është bërë  vullnetarisht nga i 

akuzuari pas shpjegimeve të mjaftueshme nga ana e Gjykatës dhe se  pranimi i fajësisë mbështet 

ne fakte  qe i përmban  aktakuza, dhe atë nga  deklarata e të pandehurit M.K. e dhënë në Stacionin 

Policor në Malishevë me datë 14.02.2019, procesverbal mbi kontrollin e personit dhe banesës i 

datës 14.02.2019, lista e armës së konfiskuar e datës 14.02.2019, foto albumi nga vendi i ngjarjes 

si dhe shkresat tjera të lëndës,  dhe se  aktakuza  nuk përmban asnjë  shkelje te  qartë  ligjore  ose  

gabime  faktike  dhe se nuk  ekzistojnë  asnjë rrethane e  paraparë  nga  neni  253 par.1  dhe 2  te  

KPPK-se,  për  pushimin e  procedurës  përkatësisht  për  hudhjen e   akuzës.  

 

Andaj  duke  u bazuar ne këto qe  u ceken me lart  Kryetari  i Trupit Gjykuese   ka vërtetuar 

këtë gjendje  faktike:  

 

 Se  i  akuzuari  M.K. me dashje ka kryer vepër penale mbajtja në pronësi,  kontroll ose  

posedim te  pa  autorizuar te  armëve nga neni 374 par.1 te KPRK-së, në kohën, vendin dhe 

mënyrën  e përshkruar  si në  dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Në nenin 374 par.1 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës  penale 

mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të pa autorizuar të armëve e kryen: “kushdo  që mbanë 

në pronësi, kontroll, ose posedon armën ne kundërshtim me  Ligjin e  zbatueshëm  lidhur me 
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armët të tilla, dënohet me gjobe deri në 7.500€, ose me burgim deri në 5 vite”, ndërsa në Ligjin 

për armët është parashikuar se për të mbajtur në posedim apo pronësi ndonjë armë, duhet që 

personi të ketë leje valide të lëshuar nga  Organet  kompetent.  

 

Andaj duke u bazuar në këto të cekura si me lartë Kryetari  i  Trupit  Gjykuese të  akuzuarin 

A.M. e ka shpallur fajtorë për shkak te veprës penale mbajtja në pronësi,  kontroll ose  posedim 

të  pa  autorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, ngase në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e kësaj vepre penale dhe për këtë ka  vendosur që të akuzuarin ta 

shpall fajtorë dhe ta gjykoi në bazë të ligjit, e më parë duke e  vërtetuar përgjegjësinë penale 

juridike te 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, prej rrethanave  lehtësuese Gjykata ka vlerësuar rrethanat  personale të 

akuzuarit: gjendjen e dobët ekonomike, i pa punë, është  mbajtës  i vetëm  i familjes pesë 

anëtaresh, baba i dy fëmijëve, të ardhurat i siguron përmes punës fizike se zonale, në gjykim ka 

pasur qëndrim tejet korrekt, pendimin e tij, ndërsa si rrethanë posaçërisht  lehtësuese ka marrë 

parasysh pranimin e  fajësisë  ne shqyrtimin  fillestarë si dhe faktin se më parë nuk ka qenë i 

dënuar për ndonjë vepër tjetër penale, kështu që duke mos gjetur rrethana renduese 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.  

 

Përveç  dënimit  kryesor  Gjykata  të akuzuarit komform nenit  62, 69 dhe  nenit 374 

par.3  te  KPRK-se, i ka shqiptuar dënimin plotësues konfiskimin e armës dhe municionin si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi si objekt i veprës penale dhe më pas ka urdhëruar Stacionin Policorë 

në Gjakovë që pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi të bëjë shkatërrimin e kësaj arme 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.  

 

  Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e neni 365 par. 1 te KPPK-se është 

vendosur ne  dispozitave te këtij aktgjykimi. 

 

 

G JYKATA THEMELORE NE GJAKOVË 

-Departamenti Për Krime te Rënda- 

PKR.nr.78/2020  me dt.10.07.2020 

 

 

Bashkëpunëtori profesional                                  Kryetari i trupit gjykues-Gjyqtari  

Driton Sadiku                      Shaqir Zika 
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UDHEZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët e  ka kënaqura  mund te ushtrohet  

ankesa n afate prej 15 ditëve nga  dita e pranimit te  aktgjykimit, nëpërmjet kësaj Gjykate  për  

Gjykatën e  Apelit në Prishtinë.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


