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                                                 PKR.nr.82/2020                                                                
NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVE –Departamenti për Krime te Rënda Gjyqtari 

Shaqir Zika, Kryetari i trupit gjykues me pjesëmarrjen Sekretares Juridike Bute  Ramosaj, në 

lëndën penale kundër të akuzuarit E.K. nga  K- Malishevë,  për shkak te veprës penale përdorimi 

i armës  apo mjetit te  rrezikshëm nga neni  367  prg 1  te  KPRK-se,   dhe veprës penale  mbajtje 

ne pronësi,  kontroll ose  posedim te pa  autorizuar te armëve nga neni  366 prg  1  te  KPRK-se, 

i akuzuar me aktakuzën e Prokurorisë Themelore ne Gjakovë,- Departamenti  i Përgjithshëm tani 

Departamenti për  Krime te  Renda,  PP/II.nr.1176/19, të datës 24.09.2019, pas  mbajtjes se 

shqyrtimit fillestar me datë 02.07.2020 në prezencën e  Prokurorit të shtetit  Ramiz  Buzhala, të 

akuzuarit E.K.  dhe mbrojtësit të tij av. Faik Morina  nga Malisheva, me datë 02.07.2020  mori  

dhe  publikisht  shpalli, ndërsa me datë 15.07.2020 e përpiloi këtë :  

 

 

A K T G J Y K I M 
  

I akuzuari:  

E.K., nga  i  ati H., e ëma S.,  e  gjinisë J., data e  lindjes, ne fshatin...  K- Malishevë,  ku 

edhe tani  jeton, i divercuar,  i  ati i dy  fëmijëve, ka te kryer shkollën  fillore, punëtor i punësuar  

përkohësisht ne Gjermani,  i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar- shtetas i Republikës së 

Kosovës, me numër personal ...  

ËSHTË FAJTORË 
 

Për shkak së: 

Se  me  dt.  13.08.2019,  rreth orës  22:00/h,  ne fshatin  ...  K- Malishevë, ne shtëpinë  e 

tij,  i pandehuri  përdor  armën  qe  ka pasur me leje  ne  kundërshtim me ligj, ligjin për  armët  

ashtu qe  ne oborrin  e shtëpisë  së tij, ka gjuajtur  disa here  përpjete ne ajër, ne shenje  gëzimi  

festimit te  ditëlindjes  se  djalit te tij te vetëm,  dhe  atë   armën e  llojit  “ Force Pro “ e  prodhimit  

Tangfogli   me numër  serik  AC 17272, kalibrit   9 mm,  për te cilën  armë ka pasur leje   valide,  

gjere me dt.  08.12.2022, edhe pse  te pranishëm ne  aheng  ishin  edhe  familjaret tjerë.  

  

- me çka ka kryer veprën penale mbajtja përdorimi i armës apo mjetit te  rrezikshëm 

nga neni  367 par.1 të KPRK-së. 
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Andaj Gjykata me aplikimin e neneve  4, 7, 17 par.1, 38, 39, 42, 44, 69, 70, 71 dhe  72    

dhe  nenit 367 par.1 te KPRK-së, dhe neneve 359 par.2, 366, 450 të KPPK-së të akuzuarin e: 

 

                                                           G J Y K O N: 

 

Me dënim  burgimi ne  kohëzgjatje prej  6 (gjashte) muajve, i  cili dënim  me  pëlqimin  e  

te   akuzuarit  i zëvendësohet  me  dënim me gjobe  ne  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,  i kthehet  dënimi me burgim ne kohëzgjatje prej  6 ( gjashte ) muajve. 

 

Ndaj te akuzuarit konfiskohet:  armën e  llojit  “ Force Pro “ e  prodhimit  Tangfogli   me 

numër  serik  AC 17272, kalibrit  9 mm,  një karikator   një fishekë  dhe dy  gëzhoja   te kalibrit  

9 x 9 mm,  si objekte të veprës penale. 

 

      Urdhërohet Stacioni Policor në Malishevë, 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-352, dt. 27.08.2019. 

 

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. 

 

II. Komform nenit  363  prg 1  pika 1.1   te  KPPK-se,  

 

 

               REFUZOHET  AKUZA  

 

Se  me  date , kohe  vend  dhe mënyre te  përshkruar  si ne  piken  I te  këtij aktgjykimi   

mbanë ne pronësi, kontroll ose ne posedim te pa autorizuar te armëve  ne kundërshtim me  Ligjin 

e zbatueshëm  lidhur me armët  ashtu qe i njëjti me rastin e kontroll ës, i është gjetur  arma  e 

llojit  “ Force Pro” e  prodhimit Tangfogli  me numër  serik  AC 17272, kalibrit  9 mm, te cilën 

policia e ka konfiskuar, se bashku me një karikator një fishekë dhe dy gëzhoja.  

 

-këso dore kishte për te kryer vepër penale mbajtje ne pronësi, kontroll ose posedim 

te pa autorizuar te armëve nga neni  366 prg 1 te KPRK-se,  

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore ne Gjakovë,- Departamenti i Përgjithshëm  tani  Departamenti  për 

Krime te  Renda ka ngritur aktakuzën PP/II.nr.1176/19, të datës 24.09.2019,  kundër te akuzuarit 

E.K  nga fshati .... K- Malishevës, për shkak të veprës penale   shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm 

nga neni 356  prg 7 lidhur me prg 6-1  te  KPRK-se,   dhe  veprës penale mbajtja në pronësi, 

kontrolle  ose  posedim të pa autorizuar të armëve  nga neni 366 par.1 të KPRK-së. 
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Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestare me datë 02.07.2020,  ku prezent ka qenë 

përfaqësuesi i akuzës Prokurori i Shtetit Ramiz Buzhala si dhe i E.K.  se  bashku me mbrojtësin 

av. Faik Morina  avokat nga  Malisheva.  

 

Përfaqësuesi i akuzës Prokurori  Ramiz  Buzhala, para  leximit te  aktakuzës ka deklaruar  

se  pasi qe  ai nuk është  përpilues i kësaj aktakuze dhe gjate  leximit te  shkresave te lendes,  

është  vërtetuar s e këtu  i pandehuri  E.K.   për vepër penale  nen  dispozitivin II te  aktakuzës,  

i njëjti  posedon leje valide  për  armë  dhe atë  leje  nr,  GE 8520172225035, e  cila  leje  vlen  

gjere me dt.  08.12.2022,  andaj  sa  i përket  dispozitivit  II te  akuzës  për shkak te veprës penale 

mbajtje ne pronësi, kontroll  ose  posedim te pa  autorizuar te armëve nga neni  366 prg 1  te 

KPRK-se,  heki dore nga  ndjekja penale, pasi qe ne  rastin konkret nuk  formohen elemente  

qenësore te veprës penale, nga  se i  akuzuari ka pasur leje  valide për armë. 

 

Ndërsa sa i përket  dispoztivit  I te  akuzës  ku i  akuzuari është  akuzuar   për vepër  penale  

shkaktimi i rrezikut te përgjithshëm nga neni  356  prg 7  lidhur me prg  6-1  te KPRK-se,  beje  

rikualifikimin  ne vepër penale  përdorimi i armës  apo mjetit te rrezikshëm  nga neni  367  prg 

1  te KPRK-se,   duke përmirësuar   dispozitivin I te  akuzës. 

 

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

akuzuari E.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 konsultime te mjaftueshme me mbrojtësin e tij av. Faik Morina,  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  duke  theksuar  se  ditën kritike ne shtëpi  ka 

pasur  gazmend  familjare ka qene  ditëlindja  e djalit te tij te vetëm,  dhe ne shtëpi kane qene 

vetëm  anëtaret  e ngushtë te  familjes  dhe me revolen qe  e  kam pasur me leje  kam shtije ne 

ajër.  

 

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

qe mendimin e vet ta jep Prokurori i Shtetit. 

 

Prokurori i Shtetit Ramiz  Buzhala, duke dhënë mendim rreth pranimit të fajësisë nga ana 

e të akuzuarit ka deklaruar se: i akuzuari E.K. në këtë seance  te  shqyrtim fillestar pranoi fajësinë 

për veprën penale nga aktakuza dhe atë veprën penale përdorimi i armës  apo mjetit te rrezikshëm 

nga neni 367 prg 1  te  KPRK-se,  i njëjti është  konsultuar  mjaftueshme me mbrojtësin  e tij  

pranimin e  fajësisë e ka bere  ne mënyre te  vullnetshme  aktakuza mbështet ne prova  e  cekura  

si ne aktakuze, andaj  i propozoi Kryetarit te  Trupit Gjykuese qe te  aprovoi pranimin e  fajësisë.  

 

Po  ashtu  i propozoi Gjykatës  qe ndaj te  akuzuarit  te  shqiptohet  dënimi plotësues   ti 

konfiskohet  arma  e llojit  “  Force Pro” e  prodhimit  Tangfogli   me numër  serik  AC 17272, 

kalibrit   9 mm,   me një karikator  një fishekë  dhe dy  gëzhoja  dhe  pas  plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimit te njëjtit te shkatërrohen.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit E.K. av. Faik Morina ka deklaruar se:  pasi  qe  i mbrojturi im  E.K 

ka pranuar  fajësinë  për vepër penale  përdorimi i armës  apo mjetit te rrezikshëm nga neni 367  

prg  1  te  KPRK-se, me te mbrojturin tim jam konsultuar mjaftueshëm  i kam shpjeguar për 
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favoret  dhe  pasojat e pranimin të  fajësisë, andaj  i  propozoi Gjykatës  qe te njëjtin pranim te  

fajësisë te  aprovoi.  

 

Me rastin e shqiptimit te sanksionit penale  Gjykata te ketë parasysh  rrethanat  lehtësuese  

komform dispozitave te Kodit Penale  te Republikës Kosovës, nenit  71 dhe 72 dhe mundësisht  

te mbrojturit  tim ti shqiptohet një dënim alternativ,  dënim me kusht  e duke  u bazuar ne rrethanat  

personale te  te mbrojturit tim bashkëpunimin e mire me  Organet  e  Drejtësisë, me herët nuk ka 

qene  i gjykuar, pranimin e  fajësisë,  e  po  ashtu  Gjykata te këtë parasysh se  i njëjti nuk ka 

qene  i vete dijshme qe  përdorimi i armës  edhe me leje është i ndaluar, dhe se  i mbrojturi im 

është përkohësisht i punësuar ne Gjermani, është mbajtës i familjes  dhe mundësisht  Gjykata  te 

mos i shqiptoi konfiskimin e armës dhe te njëjtën te  ja ktheje.  

 

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

Prokurori  i shtetit  te  pandehurit dhe mbrojtësit te tij, 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 konsultimeve te  mjaftueshme  me 

mbrojtësin e  tij, dhe se  pranimi i fajësisë mbështet ne fakte  qe i përmban  aktakuza, dhe atë nga  

deklarata e të pandehurit E.K. e dhënë në Stacionin Policor në Malishevë me datë 13.08.2019, 

leximi  i  raportit te  oficerit  K.K. te dt.  13.08.2019, vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshme 

te sendeve, te dt.13.08.2019, shikimi ne leje e armës, GE8520172225035,  e  cila  leje është 

valide  deri me dt. 08.12.2022,  si dhe 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  E.K.. me dashje ka kryer vepër penale përdorimi i armës  apo mjetit te 

rrezikshëm nga neni  367 prg 1  te  KPRK-se,  në kohën, vendin dhe mënyrën  e përshkruar  si 

në  dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Në nenin 367 par.1 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës  penale 

përdorimi i armës  apo mjetit te  rrezikshëm : “kush do qe përdor  armën  apo materiale plasëse 

ne kundërshtim me  Ligjin e zbatueshëm lidhur me armët  apo materiale plasëse te tilla,  dënohet 

me burgim  prej  1  deri ne  8  vite”.  

 

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

E.K.  e ka shpallur fajtorë për shkak te veprës penale përdorimi i armës  apo mjetit te  rrezikshëm 

nga neni 367  prg  1  te  KPRK-se, 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: është mbajtës  i vetëm i familjes, i  ati  dy fëmijëve, në gjykim ka pasur qëndrim tejet 

korrekt, pendimin e tij, ndërsa si rrethanë posaçërisht lehtësuese ka marrë parasysh pranimin e  
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fajësisë  ne shqyrtimin  fillestarë si dhe faktin se më parë nuk ka qenë i dënuar për ndonjë vepër 

tjetër penale, kështu që t e  njëjtit  ja ka shqiptuar  dënimin nen minimumin  e parapare  Ligjore,  

dënimin me burgim ne  kohëzgjatje prej  6 ( gjashte ) muajve,   dhe  këtë dënim  me kërkesën 

dhe pëlqimin e tij  te njëjtin  ja ka zëvendësuar  me dënim me gjobe  me shprese  dhe bindje  se  

edhe me këtë dënim   do te 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  367 par.3  te  KPRK-se, 

i ka konfiskuar  armen  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi si objekt i veprës penale dhe më pas 

ka urdhëruar Stacionin Policorë në Malishevë, 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. 

 

Meqenëse  Prokurori  i shtetit  gjate  shqyrtimit  gjyqësor  është tërhequr nga  akuza  për  

dispozitivin II te  akuzës  për vepër penale  mbajtje ne pronësi,  kontroll ose ne posedim te  pa  

autorizuar te  armëve nga neni 366  prg 1  te  KPRK-se,  andaj Gjykata  konform nenit  363  prg 

1  pika 1.1  te  KPPK-se,  ka vendosur si ne dispozitivin  II te këtij aktgjykimit.    

 

  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.82/2020  me dt.15.07.2020 

 

 

Sekretare  Juridike                                                                          Kryetari i trupit gjykues 

Bute  Ramosaj                       Shaqir Zika 

 

 

 

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.    


