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Numri i lëndës: 2019:201572 

Datë: 24.01.2020 

Numri i dokumentit:     00783100 

 

P. nr. 583/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

        GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm , Gjyqtarja 

Ilirjana Hoti , me sekretaren juridike Flutur Nagavci, në çështjen penale kundër të akuzuarit T.L., 

K- Gjakovë , për shkak te veprave penale mbajtja në pronësi ,kontroll ose posedim te paautorizuar 

te armëve nga neni  366 par.1të KPRK-ës dhe  veprës penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga 

neni 321 par.1të  KPRK-së sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore-DP në Gjakovë, 

PP/II.nr.1075/19 të datës 27.09.2019, në shqyrtimin  fillestar të mbajtur më datë 22.01.2020, në 

prani të Prokurorit  të shtetit Nazmi Krasniqi dhe të akuzuarit T.L. , të njëjtën ditë mori dhe 

publikisht shpalli  ndërsa përpiloi me dt .24.01.2020 këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari T.L., K Gjakovë, i biri i N. dhe i nënës M. e gjinisë Sh., data e lindjes..., 

Komuna e Gjakovës,  analafabet,  pensionist, i gjendjes se dobët ekonomike, i vejë atë i 8 femijeve, 

shqiptar, shtetas i R. Kosovës , numër personal.... 

 Ë s h t ë    f a j t o r: 

 Sepse: 

 

I. 

 - se nga data e pavërtetuar e gjerë me datën 12.07.2019, Komuna Gjakovë, përkatësisht 

b në shtëpinë e tij i pandehuri T.L. , ka  mbajtur   në pronësi kontroll dhe posedim të paautorizuar të 

armëve dhe në kundërshtim me nenin 4 par. 1 nen par 1.1 të Ligjit për Armët të Republikës se 

Kosovës,  për të cilën me ligj kërkohet leja dhe atë : një (1) pistoletë të tipit TT CCCP, (prodhim 

rus)  me nr.serik  H..., 1 (një)karikator   si dhe 4(katër)   fishekë kal6.5 mm , në atë mënyrë që gjatë 

një kontrolli nga ana e zyrtarëve policor në shtëpinë e të dyshuarit është gjetur arma dhe municioni i 

lartë cekur  dhe të njëjtat janë sekuestruar nga ana e  zyrtarëve policor.  

 

      -me çka ka kryer vepër penale mbajtja ne pronësi ,kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armeve  nga neni 366  par. 1 të KPRK-ës. 

 

              II. 

                  -me datë 12.07.2019 , rreth orës 10:40 min, ,K-Gjakovë, pas një mosmarrëveshje  në 

lidhje me një pronë i pandehuri T.L. me dashje e dëmton apo e bën të pa përdorshme pasurinë e 

personit tjetër , këtu të dëmtuarit N.L., në atë mënyrë që derisa i dëmtuari ishte duke punuar në 

shtëpinë e tij , i pandehuri shkon tek shtëpia e të dëmtuarit të cilit fillimisht i drejtohet me fjalët 

“këtu ku e ki maru shtëpinë është toka jem dhe ti nuk ki hise këtu” si dhe me fjalët “ a i këna pas 
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fjalët mos me punu pa vendos Gjyq dhe Kadastra “ dhe në ato momente i pandehuri me një çekan ia 

dëmton një pjesë të murit nën dritaren e shtëpisë së të dëmtuarit duke i shkaktuar dëm material në 

vlerë prej 382 .00 euro.     

 

-me çka ka kryer veprën penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga neni 321 par.1të 

KPRK-së. 

Andaj Gjykata me aplikimin e neneve  4 ,17, 38,46,47,48,59,69,70,  nenit 366  par.1, nenit  

321 para 1  te KPRK-se nenit 248 dhe 365 te KPPK-se,  të akuzuarit T.L., i  shqipton : 

 

       -  Për veprën penale te përshkuar ne piken I-rë të aktakuzës, mbajtja në pronësi ,kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve  nga neni 366  par.1 të KPRK-ës, dënim  me burgim në kohë 

zgjatje prej 12 (dymbëdhjetë )muajve viti  , i cili dënim nuk do te ekzekutohet po qe se i akuzuari 

brenda kohës se verifikimit në afatin prej 3(tri) viteve ,nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale  . 

              
      -  Për veprën penale te përshkuar ne piken II-të  të aktakuzës asgjësim apo dëmtim i pasurisë  

nga neni 321 par. 1 të KPRK-së,  dënim  me burgim ne kohe zgjatje prej 6  (gjashtë  ) muajve , i 

cili dënim nuk do te ekzekutohet po qe se i akuzuari brenda kohës se verifikimit në afatin prej 1 

(një) viteve ,nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale  . 

           

     Gjykata bazuar ne nenin  76 te KPRK-ës ,iu shqipton : 

 

                                                      

DËNIM   ME  KUSHT 

 

         Dënim unik me burgim në kohë zgjatje prej 16  (gjashtëmbëdhjetë  ) muajve , i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet po qe se i akuzuari brenda kohës se verifikimit në afatin prej 3(tri) viteve 

,nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale  . 

     

         I dëmtuari N.L., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

   

         Detyrohet i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit  ti paguaj shpenzimet 

në shumë prej 30,oo €,  si dhe  ne emër te  paushallit gjyqësor shumën prej  20.oo euro ,ne afat prej  

15 ditëve, pasi që Aktgjykimi të merr formë të prerë ,nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

      Gjykata ne kuptim te dispozitës së nenit 366/3 të KPRK-ës, të akuzuarit  ,ia shqipton masën : 

              

                                           MARRJA E SENDEVE 

 

         I konfiskohet një (1) pistoletë të tipit TT CCCP, (prodhim rus) me nr. serik H..., 1 

(një)karikator si dhe 4(katër) fishekë kal 6.5 mm, si objekt i kryerjes së veprës penale ë sekuestruara 

me dt.12.07.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore - DP në Gjakovë, ka ngritë aktakuzën  PP/II.nr.1075/19 të datës 

27.09.2019, kundër të akuzuarit T.L., K.Gjakovë, për shkak të veprave penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim te paautorizuar te armëve nga neni  366 par.1të KPRK-ës dhe  veprës penale 

asgjësim apo dëmtim  i pasurisë nga neni 321par.1 te KPRK-së. 
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 Gjatë shqyrtimit fillestar të mbajtur me  të datë 22.01.2020, Prokurori i shtetit Nazmi Krasniqi, 

lexojë aktakuzën PP/II.nr.1075/19 të datës 27.09.2019  dhe deklaroi se mbetet në tërësi pranë 

Aktakuzës..  

 

 I akuzuari T.L., gjate shqyrtimit fillestar duke u deklaruar lidhur me fajësinë theksoi  

thekson se e pranon ne tërësi fajësinë sipas aktakuzës  se me  te cilën pandehet  duke i ditur edhe me 

pare pasojat e pranimit te fajësisë dhe atë ne mënyrë vullnetare dhe pa presion, shtojë se me 

pranimin e fajësisë në çdo fazë të procedurës jam penduar për  veprat e kryera  meqenëse siç kam 

deklaruar bëhet fjalë për një armë të cilën e kam mbajtur qe 30 vite për çështje sigurie meqenëse 

jetoj vetëm dhe ekziston rreziku që të vinë të më grabisin sepse e din që jetoj vetëm, të njëjtën e 

kam dorëzuar vetë pasi që kanë ardhur policia sipas njoftimit nga biri imë N.L., i cili ka paraqitur 

rastin në polici për veprën asgjësim apo dëmtim i pasurisë. Shtoj se të njëjtën asnjëherë nuk e kam 

keqpërdorë e po ashtu shtëpia për të cilën pretendon im birë se është e tij, e njëjta është ndërtuar në 

tokën time e cila është në pronësinë time. I propozoi gjykatës që të merr parasysh rrethanat 

lehtësuese si pranimin e fajësisë në shqyrtimin fillestar, gjendjen e dobët ekonomike, moshën time 

të shtyrë, të më shqiptoi një dënim më të butë. 

 

               Duke u deklaruar lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit Prokurori i  shtetit  

Nazmi Krasniqi, se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë pasi qe i njëjti është i vetëdijshëm për 

pasojat  dhe favoret juridike te pranimit te fajësisë, ky pranim i fajësisë gjen mbështetje në provat 

që gjendjen në shkresat e lëndës, të cilat i janë bashkangjitur aktakuzës andaj i propozoi gjykatës që 

këtë shprehje të lirë të vullnetit ta aprovoi, dhe të njëjtin gjykata  ta dënoi në bazë të ligjit, dhe të e 

obligoi në pagesën e shpenzimeve procedurale, ndërsa i dëmtuari të udhëzohet në kontestin civil për 

realizimin e kërkesës pasurore-juridike. 

 

     Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike : 

 

  Në tërësi u vërtetua se i akuzuari T.L. : -I. -  - se nga data e pavërtetuar e gjerë me datën 

12.07.2019, Komuna Gjakovë, përkatësisht b në shtëpinë e tij i pandehuri T.L., ka  mbajtur në 

pronësi kontroll dhe posedim të paautorizuar të armëve dhe në kundërshtim me nenin 4 par. 1 nen 

par 1.1 të Ligjit për Armët të Republikës se Kosovës,  për të cilën me ligj kërkohet leja dhe atë : një 

(1) pistoletë të tipit TT CCCP, (prodhim rus) me nr.serik H..., 1 (një)karikator si dhe 4(katër)   

fishekë kal6.5 mm , në atë mënyrë që gjatë një kontrolli nga ana e zyrtarëve policor në shtëpinë e të 

dyshuarit është gjetur arma dhe municioni i lartë cekur  dhe të njëjtat janë sekuestruar nga ana e  

zyrtarëve policor.  dhe II.- me datë 12.07.2019 , rreth orës 10:40 min, K-Gjakovë, pas një 

mosmarrëveshje  në lidhje me një pronë i pandehuri T.L. me dashje e dëmton apo e bën të pa 

përdorshme pasurinë e personit tjetër, këtu të dëmtuarit N.L., në atë mënyrë që derisa i dëmtuari 

ishte duke punuar në shtëpinë e tij , i pandehuri shkon tek shtëpia e të dëmtuarit të cilit fillimisht i 

drejtohet me fjalët “këtu ku e ki maru shtëpinë është toka jem dhe ti nuk ki hise këtu” si dhe me 

fjalët “ a i këna pas fjalët mos me punu pa vendos Gjyq dhe Kadastra “ dhe në ato momente i 

pandehuri me një çekan ia dëmton një pjesë të murit nën dritaren e shtëpisë së të dëmtuarit duke i 

shkaktuar dëm material në vlerë prej 382 .00 euro.     

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i akuzuari i cili ne 

shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për shkak te se cilës gjykata nuk ka 

administruar provat , gjykata ka ardhur ne përfundim se pranimi i fajësisë nga i akuzuari është bere 

ne pajtim me nenin 248 te KPPK-ës. Gjate pranimit te fajësisë gjyqtari i vetëm gjykues konstatojë se 

i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e  pranimit te fajësisë ,pranimi është bërë vullnetarisht  nga 

i akuzuari,  pranimi i fajësisë mbështetet ne faktet dhe provat qe i përmban aktakuza si raporti i i 

oficerit policor A.T. me PK .9937  i dt. 12.07.2019,, me nr. të rastit 2019-EA-645, vërtetimi mbi 
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sekuestrimin e armës i dt. 12.07.2019, deklarata e të dëmtuarit N.L. dhënë në Prokurori me dt. 

16.09.2019, deklaratae të pandehurit T.L. dhënë në Prokurori me datë 25.09.2019, foto –

dokumentacioni ,në materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se 

aktakuza nuk përmban asnjë shkelje te qarte ligjore ose gabime faktike . 

  Gjykata nga te cekurat me lartë ka ardhur ne përfundim se ne veprimet e te akuzuarit formohen 

te gjitha elementet e veprave  penale të përshkruara si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi dhe për këtë 

ka vendosur qe te akuzuarin ta shpalle fajtor dhe ta gjykojë ne bazë te ligjit ,me pare duke vërtetuar 

përgjegjësisë  penale juridike te tij. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi  dënimin ndaj te akuzuarit  ,gjykata  ka pasur parasysh të gjitha 

rrethanat nga neni 69 dhe 70 të KPRK-së ,të cilat ndikojnë  në zbutjen apo ashpërsimin e dënimit. 

Rrethana rënduese  gjykata e konsideron faktin se i akuzuari ka kryer veprat  penale si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi ,   ndërsa si rrethana lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të akuzuarit  se 

i njëjti është baba i 8  fëmijëve  ,i moshës së shtyrë , gjendjen e dobët ekonomike –pensionist. Ne këtë 

drejtim ka ndikuar veçanërisht personalitetit i tij  qe te gjykata është kuptuar si njeri i sjellshëm , sjellja 

korrekte në gjykatë, është penduar thellë për veprat penale të kryera. Ndërsa si rrethanë posaçërisht 

lehtësuese gjykata vlerësoi pranimin e fajësisë nga i akuzuari në  çdo fazë të procedurës penale , 

premtimi se një veprim i tillë nuk do të përsëritet dhe do të jetë më i kujdesshëm ,  të cilat rrethana 

ndikuan qe gjykata ti zbatoj dispozitat e zbutjes se dënimit te parapara ne nenin 69 te KPRK-ës, gjykata 

te akuzuarit i shqiptojë dënim unik me burgim ne kohëzgjatje pre 16 (gjashtëmbëdhjetë  ) muajve , i cili 

dënim nuk do te ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës se verifikimit prej 3(tri) viteve  ,nga dita e 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nuk kryen ndonjë vepër  tjetër penale  ,do të arrihet efekti dhe 

qëllimi i tij nga neni 38dhe 47 të KPRK-së dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës 

është në proporcion me veprat penale të kryera dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari 

dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë në parandalimin e të akuzuarit  nga kryerja e veprave penale në 

të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tij ,do të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave 

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

 

 Vendimi për konfiskimin e : një (1) pistoletë të tipit TT CCCP, (prodhim rus)  me nr.serik H...,. , 1 

(një)karikator  si dhe 4(katër)   fishekë kal 6.5 mm,është marr  komform  nenit  366 par.3 te KPRK-ës.  

 

               Gjykata, duke u bazuar në nenin 463 paragrafi 2 të KPP, ka vendosur që të dëmtuarin N.L., për 

realizimin e kërkesës pasurore juridike ti udhëzojë në kontest të rregullt juridiko civil, ngase, të 

dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin  bazë  të  sigurt  për  gjykim  të  plotë  e  as  

të  pjesërishëm,  të  kërkesës pasurore juridike  . 

 

           Vendimi mbi shpenzimet në emër të  paushallit gjyqësor në shumë prej 2,oo € ,është bazuar  në 

dispozitat e nenit 450 par.1dhe 2 nën paragrafi 2.6 te KPPK-së., dhe shpenzimet në shumë prej 

30.oo € për kompensimin e Viktimave të Krimit numër 05/036. 

 

 

  Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi .             

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

P. nr. 583/19  më datë 22.01.2020 

 

 

Sekretarja juridike,       Gj y q t a r j a, 

Flutur Nagavci                                           Ilirjana Hoti 
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KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund te paraqitet ankesë ,në afatin               

                                        prej 15   ditësh  nga dita e marrjes se tij ne dorëzim  Gjykatës se

                                       Apelit ne Prishtinë. Ankesa ne kopje të mjaftueshme i dorëzohet. 

     kësaj Gjykate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


