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Numri i lëndës: 2020:034585 

Datë: 18.06.2020 

Numri i dokumentit:     00973523 

 

PKR.nr.92/2020                                                                  
NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVE –Departamenti për Krime te Rënda gjyqtari Shaqir 

Zika, Kryetari i trupit gjykues me pjesëmarrjen sekretare juridike Bute Ramosaj, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit A. E. B. nga  fshati . . .  K- Gjakove, për shkak të veprës penale të mbajtjes në 

pronësi, kontroll ose posedim te pa autorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, i akuzuar me 

aktakuzën e Prokurorisë Themelore ne Gjakovë, PP/I. nr.22/2020, datë  14.05.2020, pas  mbajtjes  se  

shqyrtimit  fillestar me dt.  17.06.2020  ne prezencën e  Prokurorit te  shtetit  Ramiz  Buzhala, te 

akuzuarit A. B.  se bashku me mbrojtësit te tij av. Urim  Pozhegu, me dt.  17.06.2020  muar  dhe  

publikisht  shpalli  ndërsa me dt.  18.06.2020 përpiloi këtë :  

 

 

                                                   A K T G J Y K I M  
 

 

I akuzuari: A. B.  nga  i  ati E.  dhe ëma  H.   e  gjinisë D.    data e lindjes . . .   ne Gjakovë,  ne 

vendbanim ne fshatin  . . .  K-  Gjakovë,  ku dhe  jeton,  i martuar  i  ati i tre  fëmijëve, ka te kryer 

shkollën  fillore,  me profesion  bujk,  i gjendjes  se dobët  ekonomike,  Shqiptar   Shtetas  i Republikës  

Kosovës, me numër  personal  . . . 

 

 

                                           ËSHTË FAJTORË  
 

Për shkak së: 

 

Pasi  me  parë ka  siguruar  e  gjere me dt. 19.02.2020,  rreth orës  07:00,  pa  autorizim ka 

poseduar  armë  dhe municion  ne kundërshtim me nenin 4  prg  1  nen prg  1.1  te  Ligjit mbi armët  te  

Republikës  se  Kosovës,  te  cilat me  Ligj  karakterizohen  si armë  zjarri te ndaluara ,  dhe atë   një 

pushkë  snajper  me  dylbi,  me numër  serik  262773,  prodhimit  Jugosllav  dhe një  pushkë  ajrore   te 

markës  Krajl,  kalibri  5.5 mm, me numër  serik S -57661,  prodhimi  Turk  ne atë mënyrë që  ditën 

kritike  gjate  bastisjes  te shtëpisë  dhe  objekteve tjera përcjellëse,  ne fshatin . . .  Komuna e  

Gjakovës,  nga   zyrtaret  policor ne katin e parë  te shtëpisë së tij,  pikërisht ne   dhomën   me gjera te 

ndryshme  shtëpiak mbi një orman  i kane gjetur  dhe  sekuestruar  armët  e lart cekura.  
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- me çka ka kryer veprën penale mbajtja ne pronësi, kontroll, ose posedim  te paautorizuar 

te armeve nga neni 366 par.1 te KPRK-se 

 

Andaj Gjykata me aplikimin e neneve  4, 7 , 17 prg 1,  38, 39,40, 43, 59, 69, 70,   dhe  nenit 366 

par. 1  te KPRK-se ,  dhe neneve 359 par. 2,  366, 450  te KPPK-se  te akuzuarin e 

 

 

 

                                                 G J Y K O N:  

 

Me dënim me gjobë  në shume   prej 800 ( tete  qind)€, te cilin dënim duhet ta paguaj  ne afate 

prej 3 (tre) muajve, nga data kur ky aktgjykim te  behet  i formës se prere, dhe  atë  kistin e parë 

shumen prej  300 ( tre qind)€,  deri me dt.  05  te  muajit te parë pas  plotfuqishmërisë  se  aktgjykimit  

kistin e dytë  250 ( dy qind  e pese dhjete ) €,  deri me dt. 05   te  muajit te dytë,  dhe  250  ( dy qind e  

pese dhjete )€, deeri me dt. 05 te muajit te trete.    

 

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

akuzuarit  ja  zëvendëson dënimin me gjobe  ne dënim me burgim ne  kohëzgjatje  prej  40 ( katër 

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

 

Ndaj te  akuzuarit  shqiptohet  

 

 

           DENIM  PLOTESUES  

 

 

Ashtu  qe i  konfiskohet  pushka  snajper me dylbi  me  numër  serik  262773, prodhimit  

Jugosllavë,  dhe një  pushkë  sportive  ajrore  me numër  serik S 57661  prodhimit  Turk.  

 

Urdhërohet  Stacioni  Policor në  Gjakove,  qe  pas  plotfuqishmërisë   se këtij aktgjykimit te  

behet  shkatërrimi i armës pushka  snajper me  dylbi  me  numër  serik  262773, prodhimit  Jugosllavë,  

dhe një  pushkë  sportive  ajrore  me numër  serik S 57661  prodhimit  Turk. 

 

Detyrohet i  akuzuari A. B.  qe  ti  paguaj  shpenzimet e  paushallit  gjyqësore   ne shume prej   

50 €,  ndërsa  për programin e  kompozimit te   viktimave te krimit  shumen prej  50€,  te gjitha këto ne 

afat prej  15  ditëve nga  dita e  plotfuqishmërisë  se  këtij aktgjykimit. 

 

 

                                                 A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore ne Gjakovë, ka ngritur aktakuzën PP/I. nr. 22/2020, te dt. 14.05.2020,  

kundër te akuzuarit A. B.  nga  fshati  . . . K- Gjakovë,  për shkak të veprës penale mbajtje ne pronësi, 

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

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestare me dt. 17.06.2020,  ku prezent ka qenë 

përfaqësuesi i akuzës Prokurori i Shtetit Ramiz  Buzhala,  i akuzuari  A. B.  si bashku me  avokatin  

Urim  Pozhegu  i caktuar  sipas  autorizimit . 
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Pas leximit te  aktakuzës ne seancën e shqyrtimit  fillestarë, Gjykata  është bindur se i akuzuari  

A. B.  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  ne 

kuptim ne nenit 326 te KPPK-se, kështu qe  pas shpjegimeve te bëra nga Kryetari i Trupit Gjykuese,  

dhe  konsultime te  mjaftueshme me mbrojtësin e  tij,  i akuzuar  ka deklaruar se është  plotësisht i 

vetëdijshëm për rendësin  e pranimit te fajësisë dhe ka shtuar se  ky deklarim paraqet shprehje te 

vullnetit te tij te lire,  duke  theksuar  se armen e  ka pasur te vjerurë   ne dhome  ku ka  si muze  i ka  

sendet e vjetra te vjerura,  duke theksuar  se kjo armë është e vjetur prodhimit  1924,   te njëjtën e ka 

pastruar  e ka lyer me  sprej,  ka qene   i interesuar  qe te  pajiset me leje,  por  nuk  është pajisur, nga  

sa  i përket  pushkës  sportive  ajrore  kjo ka qene e   babait te tij te  ndjere,   ka shprehur keq ardhje 

është penduar  thelle,  dhe  i ka  propozuar  Gjykatës qe te  aprovoi pranimin e  fajësisë,  duke theksuar  

se  armën  kurrë  nuk e ka  keqpërdor.  

 

Pas deklarimit te akuzuarit A. B.  për pranimin e fajësisë Kryetari i trupit gjykues  kërkoj qe 

mendimin e vet ta jep Prokurori i Shtetit  dhe mbrojtësi i te   akuzuarit.  

 

Prokurori i Shtetit  Ramiz  Buzhala  ka deklaruar se pajtohet me deklarimin e te akuzuarit mbi 

pranimin e fajësisë dhe konsideron se një deklarim i tille është plotësisht i vullnetshme nga ana e te 

akuzuarit  i njëjti  është  konsultuar  mjaftueshme me mbrojtësin e  tij  dhe  pranimi i  fajësisë 

mbështetet ne prova qe  janë ne shkresat e lendes, dhe i ka propozuar Gjykatës, qe te aprovoi pranimin 

e fajësisë se te  akuzuarit i njëjti pranim është bërë ne mënyrë vullnetare  komform dispozitave ligjore, 

i cili pranim mbështet ne provat materiale që janë cekur ne aktakuzë.  

 

Gjate shqiptimit te llojit dhe lartësisë së dënimit Gjykata te këtë parasysh te gjitha rrethanat qe 

ndikojnë ne llojin dhe lartësinë e dënimit, i akuzuari ka pranuar fajësinë dhe  te  njëjti ti shqiptohet një 

dënim  i parapare  sipas  Ligjit.  

 

Po ashtu i ka propozuar Gjykatës  qe  ti  shqiptohet  dënimi  plotësues ti  konfiskohet  arma 

pushka  snajper me  dylbi  me  numër  serik  262773, prodhimit  Jugosllavë,  dhe një  pushkë  sportive  

ajrore  me numër  serik S 57661  prodhimit  Turk, pas   plotfuqishmërisë  se këtij aktgjykimit te  

urdhërohet  qe të  njëjtat  te shkatërrohen. 

 

Mbrojtësi i te   akuzuarit  A. B.  av. Urim Pozhegu  ka deklaruar:  konsideroi se  pranimin e   

fajësisë nga ana  ete  mbrojturit tim është bërë pas  konsulltave te  mjaftueshme me te mbrojturin  tim  

duke  ditur  paraprakisht  benefitet  Ligjore  për pranimin e  fajësisë,  ne këtë  faze te procedurës   dhe 

se ky pranim  i fajësisë është  i vullnetshëm dhe pa ndikuar  nga  askush   dhe njëkohësisht  gjëne  

mbështetje  edhe ne prova qe gjenden ne shkresat  e lendes  andaj  kërkoi nga  Gjykata  qe  te miratoi 

pranimin e  fajësisë nga  ana  e te  mbrojturit  tim.  

 

Ne rastin e vendosjes  lidhur  me  llojin dhe lartësinë e dënimit  nga  ana  e Gjykatës  te këtë   

parasysh rrethanat  sidomos  lehtësuese  siç  është pranimi i fajësisë, pendimi  për veprën e kryer  

shpreh keq ardhje  ka  bashkëpunuar me  Organet  e ndjekjes ne te gjitha  fazat  e procedurës,   pa  i 

përgënjeshtruar  faktet  dhe akuza qe  i vihet ne barrë,   po  ashtu Gjykata te merr  parasysh qe  i  njëjti 

është  i gjendjes se   dobët  ekonomike  është mbajtës  i familjes   5  anëtaresh,  i njëjti nuk ka te 

kaluarën  kriminale,  andaj edhe me një dënim minimale te parapare me Ligj  do te  arrihet  qëllimi i 

dënimit.  
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Ne  shqyrtimin  fillestare  dhe  publike  Kryetari i Trupit Gjykuese  pas dëgjimit te palëve,  ka 

marrë aktvendim  ne te cilin ka pranuar fajësinë nga  ana e te   akuzuarit nga  se  ka ardhur ne 

përfundim se   pranimin e  fajësisë nga ana  e te   akuzuarit është  bërë ne pajtim  me nenin 248  te  

KPPK-se.  Gjate  pranimit te  fajësisë  Kryetari  i Trupit Gjykuese  konstatoi se i   akuzuari ka kuptuar  

natyrën dhe pasojat e pranimit te  fajit pranimi i fajit është bere  vullnetarisht nga  i  akuzuari  pas 

konsultimeve te  mjaftueshme me mbrojtësin e  tij,  se  pranimi i fajësisë mbështet ne fakte  qe i 

përmban  aktakuza,  dhe atë raporti  i oficerit  policore  A. Sh.  me nr. # 9793,  dt.   20.02.2020,  raporti  

i shkurtër me numër  dhe date te njëjte  lista e  armeve te  konfiskuar nga  oficeri  A. Sh.,   dt.  

19.02.2020,  shikimit urdhëresën e   lëshuar nga ana  e  Gjykatës,  për  bastisjes   dhe  kontroll,  me 

numër  PN.nr. 1012/2020, te dt.   18.02.2020,   shikimin ne listën e dëshmive,   si dhe  foto  

dokumentacioni nga  vendi i ngjarjes,   si dhe  lista  e armës  se  sekuestruar  me   nr.  2020-  EA-78  te  

dt.  19.02.2020,   dhe se  aktakuza  nuk përmban asnjë  shkelje te  qartë  ligjore  ose  gabime  faktike  

dhe se nuk  ekzistojnë  asnjë rrethane e  paraparë  nga  neni  253  prg 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  A. B.,  me dashje  ka kryer  vepër penale  mbajtje ne pronësi,  kontroll ose  

posedim te  pa  autorizuar te  armëve nga neni 366 prg 1  te  KPRK-se, ne  kohen,  vendin dhe 

mënyrën  e përshkruar  si ne  dispozitiv te  këtij aktgjykimi.  

 

Ne  nenin  366   prg  1  i  KPRK-se,   është  parashikuar  se    forma  themelore  te veprës  penale  

mbajtje ne pronësi,  kontroll,  ose  posedim te  pa  autorizuar te armëve  e kryen:  “  kush do  qe  

mbanë  ne pronësi,  kontroll,  ose  posedon   armën ne kundërshtim me  Ligjin e  zbatueshëm  lidhur 

me armët te tilla,   dënohet me gjobe  deri  ne  7.500€,  ose  ne  burgim deri ne  5  vite, ndërsa ne Ligj 

për  armët  është parashikuar   se  për te mbajtur ne  posedim  apo pronësi ndonjë armë,  duhet  qe 

personi te ketë  leje   valide   te lëshuar nga  Organet  kompetent.  

 

Andaj  duke  u bazuar  ne  këto te  cekura  si me lart  Kryetari  i  Trupit  Gjykuese te  akuzuarin  

A. B.   e ka shpallur  fajtorë  për  shkak te veprës penale  mbajtje ne pronësi,  kontroll ose  posedim te  

pa  autorizuar te  armëve   nga neni  366  prg  1  te  KPRK-se, nga  se   ne veprimet  e te   akuzuarit   

formohen  te  gjitha  elementet  e kësaj vepre penale,    dhe  përket   ka  vendosur qe te   akuzuarin te  

shpalli  fajtorë  dhe te  gjykoi ne baze te  ligjit,  e me pare  duke e  vërtetuar  përgjegjësinë penale  

juridike te tij. 

 

Me rastin e marrjes se  vendimit  mbi dënimin  ndaj te   akuzuarit  Gjykata  dot e vlerësoi te 

gjitha rrethanat ne  kuptim te nenit  69  dhe  70  te  KPRK-se,  te cilat ndikojnë   ne  zgjedhjen e  llojit 

dhe lartësisë  se  dënimit,   prej rrethanave  lehtësuese  Gjykata  ka vlerësuar  rrethanat  personale te  te   

akuzuarit, është  mbajtës  i vetëm  i familjes,  i ati i  tre   fëmijëve,   ne  gjykim ka pasur   qëndrim tejet  

korrekt, pendimin e  tij,   ndërsa  si rrethane  posaçërisht  lehtësuese  ka marrë parasysh pranimin e  

fajësisë  ne shqyrtimin  fillestarë   mos  dënueshme rinë e tij,  kështu qe  duke mos  gjetur  rrethana  

renduese  ka ardhur ne përfundim se  dënimi i shqiptuar me gjobe   si ne dispozitiv te  këtij aktgjykimit 

do te  arrihet  qëllimi i dënimit nga neni 38  te  KPRK-se,  dhe se  ky  dënim  si i tille  i shqiptuar  sipas  

bindjes se  Gjykatës është ne për porcion ne veprën penale te kryer,  dhe me rrethana  personale te cilat  

i konsideroi i  akuzuari   dhe  se  dënimi i shqiptuar   do te ndikoi ne   parandalimin e te   akuzuarit nga 

kryerja  e veprave penale ne te  ardhmen  dhe se  do te behet  rehabilitimi i tij,  dot e parandalon 

persona tjerë nga kryerja  e veprave penale,   dhe  do te  shpreh gjykimin shoqërore  për  vepër penale, 

ngritjen  e moralit  dhe forcimit  e detyrimit te respektimit te  Ligjit.  
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Përveç  dënimit  kryesor  Gjykata  te   akuzuarit i ka  shqiptuar  dënimin  plotësues  komform 

nenit  59, 68,  nënti  366  prg 3  te  KPRK-se,  ka  shqiptuar  dënimin  plotësues   konfiskimin e  

pushkës  snajper me  dylbi  me  numër  serik  262773, prodhimit  Jugosllavë,  dhe një  pushkë  sportive  

ajrore  me numër  serik S 57661  prodhimit  Turk, dhe të  njëjtat armë  do te  shkatërrohet  pas  

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e paushallin gjyqësor është marrë  komform nënti  450  prg 1  dhe  2  

nen prg  2.6   lidhur me nenin 453   prg  1  te  KPPK-se, ndërsa  për  programin dhe  kompozimin e  

viktimave te krimit është  marrë  komform nënti  39  prg  3  nen prg  3.1   te  Ligjit    nr.  05/L-036,  

për  kompozimin e  viktimave te krimit.   

 

  Nga aresyrat e cekura me larte dhe me zbatimin e neni 365 par. 1 te KPPK-se është 

vendosur ne  dispozitave te këtij aktgjykimi. 

 

 

 

 

 

 

            GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË,-Departamenti Për Krime te Rënda  

                                            PKR.nr. 92/2020  me dt.18.06.2020  

  

           

 

Sekretare Juridike                        Kryetari i trupit gjykues 

Bute Ramosaj                            Shaqir Zika 

 

 

 

 

 

UDHEZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e  pa kënaqura  mund te ushtrohet  ankesë 

në afate prej 15 ditëve nga  dita e pranimit te  aktgjykimit, nëpërmjet kësaj Gjykate  për  Gjykatën e  

Apelit në Prishtinë.    

 

 

 


