
 

 

 

                                                                                                                                P. nr.584/2019 

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

      GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm,  Gjyqtarja 

Diana Sina, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit S.O. nga 

Gjakova, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armeve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, dhe veprës penale posedimi i pa autorizuar i 

narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, 

sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore-Departamenti i përgjithshëm në Gjakovë, 

PP.nr.1164/2018, të datës 30.09.2018, në shqyrtimin fillestar, të mbajtur më datën 04.10.2019, në 

prani të Prokurorit të shtetit Armend Zenelaj, të akuzuarit, të mbrojtësit të tij av.E.B., me datën 

07.10.2019 mori dhe shpalli këtë:  

 
                                                  A K T GJ Y K I M 

 

     I akuzuari S.O., i biri i Z. i nënës H. e gjinisë T., data e lindjes..., K. Gjakovë, ka të 

kryer shkollën e mesme, i pa punë, i pa martuar, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas 

i Republikës së  Kosovës, numër personal...  

              
Ë S H T Ë    F A J T O R  

 

     I.Sepse: Pasi më parë ka siguruar, ashtu që me dt.05.09.2019, rreth orës 16.25 në 

Rr.”D.L.” në Gjakovë, ka mbajtur në pronësi armë në kundërshtim me nenin 4 par.1. nën par.1.2 

dhe nenin 17 par.l të Ligjit për armët të Republikës së Kosovës, për të cilën me ligj kërkohet leja 

dhe atë një (1) armë automatike e llojit AK-47 me nr.Serik ..., së bashku me (1) një karikator dhe 

18 fishek të kal 7.62 mm, iu është gjetur në automjetin e tipit “Opell V.” me targë ...,, në vendin 

e lartë cekur, ndërsa me dt.06.09.2019 pas bastisjes së shtëpisë së të pandehurit i janë gjetur një 

revole me nr.Serik ..., e çmontuar me një karikator të zbrazur i kal.7.62 mm, që i përket armës 

AK-47, dy brusha për pastrim e armës dhe 40 e dy (42) fishek kal.7.65mm të cilat armë janë 

konfiskuar nga ana e Zyrtarëve Policor, e të verifikuara sipas Raportit të Ekspertimit AKF e 

dt.24.09.2019. 

 

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

paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së. 

 

   II. Me datë kohë vend si në dispozitivin e parë të kësaj aktakuze i pandehuri Sylë 

posedon narkotik, substancë psikotrope apo analoge, në atë mënyrë që i pandehuri në datën e 

lartë cekur ishte duke drejtuar automjetin e tipit “Opell V.” me targa ...,, për një moment 

ndalohet nga Zyrtarët Policor, dhe gjatë kontrollit në veshjet e brendshme i iu është gjetur një 

qese najloni e mbushur me substancë narkotike në formë bari në peshë rreth 0.7 gram e po ashtu 

atë ditë pas bastisjes dhe kontrollit të shtëpisë i janë gjetur disa qese najloni të zbrazta për 

vendosjen e narkotikëve si dhe një qese najloni e mbushur me fara kanabisë në peshë prej 0.8 

gram e që pas raportit të analizës së Narkotikëve të dt.25.09.2019 në të dy rastet ka rezultuar si 

substanca narkotike është e llojit Marihuan në peshë të përgjithshme 1.05 gram. 

          

              Me çka ka kryer veprën penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge nga neni 269 par.2 lidhur me par.1 KPRK-së. 

 

               

 

 

 



 

                 

 

            Andaj, gjykata në kuptim të neneve  4, 7, 17 par. 1, 41, 46, 50, 51, 52, 73, 366 par.1 të 

KPRK-së dhe nenit 269 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së,  si dhe nenit  365 të KPPK-ës.    

                                                     
       I  SH Q I P T O N 

                                                             
              1. Për veprën penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 366 par.1 të KPRK-së, të përshkruar në dispozitivin e I-rë të Aktakuzës, i shqipton 

dënim me gjobë në shumë prej 1.400.-(Njëmijë e katërqind)Euro. 

 

               2. Për veprën penale posedimi i paautorizuar narkotikëve, substancë psikotrope ose 

analoge, nga neni 269  par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, të përshkruar në dispozitivin e II-të të 

Aktakuzës, i shqipton dënim me gjobë në shumë prej 400.-(Katërqind)Euro. 

 

              Për dy vepra penale, për të cilat është shpallur fajtor, në kuptim të nenit 80 par.2 pika 

2.2 të KPRK-ës, i shqipton dënim unik me gjobë në shumë prej 1.800.-(Njëmijë e 

tetëqind)Euro, në të cilën dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në arrestin shtëpiak në 

kohëzgjatje prej 1(një)muaji, duke llogaritur nga dt.05.09.2019 gjer me dt.04.10.2019, ashtu që 

për çdo ditë të kaluar në paraburgim do të llogaritet nga 20(njëzet)euro, që i bie 600.- 

(gjashtëqind) euro, ndërsa pjesa tjetër e mbetur të dënimit me gjobë në shumë prej 1.200.-

(njëmijë dyqind)euro, i akuzuari është i obliguar që të paguaj në afatin prej 90 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

              Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, Gjykata në bazë të nenit 

46 par.3 të KPPK-ës, dënimi me gjobë do ta zëvendësoi me dënim burgu në kohëzgjatje prej  60 

(gjashtëdhjetë) ditësh, duke llogaritur çdo ditë të qëndrimit në burgim nga 20.oo€ (njëzet euro) 

të gjobës. 

 

                Detyrohet i akuzuari që të paguaj shpenzimet e procedurës penale në emër të paushallit 

gjyqësor në shumë prej 30.oo Euro, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të 

krimit shumën prej 30.oo- euro, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

këtij Aktgjykimi. 

                
              I SHQIPTOHET – dënimi plotësues, i konfiskohet një (1) armë automatike e llojit AK-

47 me nr.Serik ..., së bashku me (1) një karikator dhe 18 fishek të kal 7.62 mm dhe një revole me 

nr.Serik ..., e çmontuar me një karikator të zbrazur i kal.7.62 mm, që i përket armës AK-47, dy 

brusha për pastrim e armës dhe 40 e dy (42) fishek kal.7.65mm, komfor nenit 366 par.3 të 

KPRK-ës si dhe konfiskohet bari-Marihuan në peshë rreth 0.7 gram dhe fara kanabisë në peshë 

prej 0.8 gram, në peshë të përgjithshme 1.05 gram, komfor nenit 269 par.3 të KPRK-së. 

                                                 
                                                              A r s y e t i m 

 

     Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti i përgjithshëm, ka ngritë Aktakuzë 

PP.nr.1164/2018, të datës 30.09.2018, kundër të akuzuarit mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armeve nga neni 366 par.1  të KPRK-së, dhe veprës penale posedimi i 

pa autorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par.l lidhur me 

par.3 të KPRK-së, dhe ka propozuar që të akuzuarin të shpallë fajtor, të dënohet sipas Ligjit dhe 

të obligohet në kompensimin e shpenzimeve gjyqësore. 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Prokurori i shtetit Armend Zenelaj pasi lexoi aktakuzën duke marr parasysh raportin e 

ekspertimit nga Agjensia e Kosovës për fornezik e cila ka konstatuar se në dëshminë nr.3 dhe 9 

gjithsejtë substancë narkotike e llojit Marihuan arrin sasinë 1.05 gr. andaj nisur nga kjo e bëjë    

përmisimin e kualifikimit juridik të dispozitivit të II të kësaj aktakuze, ashtu që tani e tutje 

kualifikimi juridik i dispozitivit të II-të duhet të  jetë posedimi i pa autorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, po ashtu 

bazuar në ligjin aplikueshëm i propozoi gjykatës që armët e cekura dhe substancat narkotike të 

konfiskohet pasi që të njëjtat janë objekt i veprave penale për të cilat akuzohet këtu i akuzuari 

S.O., po ashtu në rreshtin e parafundit të dispozitivit të II aty ku është cekur në të dyja raste ka 

rezultuar substancë narkotike marihuan duhet të shtohet në peshë të përgjithshme 1.05 gram. 

 

                  I akuzuari S.O. gjatë shqyrtimit fillestar lidhur me fajësinë deklaron, se i pranon 

fajësinë për veprat penale me të cilat  akuzohet, për të cilat vepra jam penduar pa masë duke 

premtuar se në të ardhmen të njëjtat nuk do ti përsërisë.      

 

                 Mbrojtësi i të akuzuarit av.E.B.i deklaron,  pranimi i fajësisë është bërë në konsultim 

të theksuar dhe paraprak me të mbrojturin tim, duke analizuar të gjitha rrethanat që kanë shtyer 

për të ndërmarr këtë veprim të kundërligjshëm e për të cilën i mbrojturi im është penduar shumë, 

është e vërtetë se ndaj të mbrojturit tim ndiqen disa procedura penale, mirëpo akoma nuk ka 

ndonjë vendim të plotfuqishëm, duke marr parasysh këtë rrethanë kërkojmë nga gjykata se me 

rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit të  ketë parasysh këto rrethana lehtësuese, pa 

durueshmëria paraprake, pendimi i thellë për veprat penale të ngarkuara, premtimin që në të 

ardhmen nuk do të kryej ndonjë vepër të tillë apo tjetër penale, dhe rrethana tjera familjare duke 

marr parasysh gjendjen e tij ekonomike, pa punësinë dhe rrethanat tjera të cilat kjo gjykatë do të 

gjen sipas detyrës zyrtare, besoi se me një dënim më butë, e sidomos nëse vjen në shprehje 

ndonjë dënim me të holla apo të kushtëzuar me të cilën do të arrihet qëllimi i tij, edhe njëherë 

duke i bashkangjitur pendimit të të mbrojturit tim kërkojmë nga gjykata që të ketë parasysh çdo 

situatë të mundshme të ndihmesës duke i kërkuar falje në emër të tij personal për gjithë këtë 

angazhim të cilën iu ka sjellë organeve të drejtësisë, si dhe kërkoi nga Gjykata që të merr vendim 

me të cilën do të ndërpritet arresti shtëpiak dhe në asnjë mënyrë të mos shkohet në vazhdimin e 

tij. 

 

                Duke u deklaruar lidhur me mendimin lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, prokurori i shtetit ka deklaruar se nuk e kundërshton pasi që i akuzuari ka pranuar 

fajësinë me vullnet dhe vetëdije të plotë dhe i njëjti ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë dhe se pranimi i fajësisë u bë në mënyrë të vullnetshme dhe se pranimi mbështet ne 

faktet dhe provat që përmban aktakuza. 

 

         Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

                Në tërësi u vërtetuar se i akuzuari S.O.;I. Pasi më parë ka siguruar, ashtu që me 

dt.05.09.2019, rreth orës 16.25 në Rr.”D.L.” në Gjakovë, ka mbajtur në pronësi armë në 

kundërshtim me nenin 4 par.1. nën par.1.2 dhe nenin 17 par.l të Ligjit për armët të Republikës së 

Kosovës, për të cilën me ligj kërkohet leja dhe atë një (1) armë automatike e llojit AK-47 me 

nr.Serik ..., së bashku me (1) një karikator dhe 18 fishek të kal 7.62 mm, iu është gjetur në 

automjetin e tipit “Opell V.” me targë ...,, në vendin e lartë cekur,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ndërsa me dt.06.09.2019 pas bastisjes së shtëpisë së të pandehurit i janë gjetur një revole me 

nr.Serik ..., e çmontuar me një karikator të zbrazur i kal.7.62 mm, që i përket armës AK-47, dy 

brusha për pastrim e armës dhe 40 e dy (42) fishek kal.7.65mm të cilat armë janë konfiskuar nga 

ana e Zyrtarëve Policor, e të verifikuara sipas Raportit të Ekspertimit AKF e dt.24.09.2019. 

              II. Me datë kohë vend si në dispozitivin e parë të kësaj aktakuze i pandehuri Sylë 

posedon narkotik, substancë psikotrope apo analoge, në atë mënyrë që i pandehuri në datën e 

lartë cekur ishte duke drejtuar automjetin e tipit “Opell V.” me targa ...,, për një moment 

ndalohet nga Zyrtarët Policor, dhe gjatë kontrollit në veshjet e brendshme i iu është gjetur një 

qese najloni e mbushur me substancë narkotike në formë bari në peshë rreth 0.7 gram e po ashtu 

atë ditë pas bastisjes dhe kontrollit të shtëpisë i janë gjetur disa qese najloni të zbrazta për 

vendosjen e narkotikëve si dhe një qese najloni e mbushur me fara kanabisë në peshë prej 0.8 

gram e që pas raportit të analizës së Narkotikëve të dt.25.09.2019 në të dy rastet ka rezultuar si 

substanca narkotike është e llojit Marihuan në peshë të përgjithshme 1.05 gram. 

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

akuzuari, i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për shkak të cilës gjykata 

nuk ka administruar provat, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga i akuzuari 

është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtarja e vetme 

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

bërë vullnetarisht nga i akuzuari, pranimi i fajit 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.   

 

    Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpall fajtor dhe të gjykojë në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

                 Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të 

gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KPRK-së të cilat ndikojnë në caktimin e 

llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale 

të akuzuarit: mosha e tij e re në kohën e kryerjes së veprave penale, gjendjen e tij të dobët 

ekonomike, është i pa punë, pranimin e fajësisë, pendimin e tij dhe premtimin se në të ardhmen 

nuk do të kryejë vepra penale, ndërsa si rrethanë rënduese Gjykata muar rrethanat në të cilat janë 

kryer veprat, motivet për kryerjen e veprave, sjelljet e tij para dhe pas kryerjes së veprës penale, 

më parë ka qenë i dënuar nga kjo Gjykatë për vepra të ngjashme penale, andaj duke marr 

parasysh këto rrethana, Gjykata të njëjtit i shqiptoi dënim unik dënim me gjobë në shumë prej 

1.200.- (Njëmijë e dyqind)Euro, të cilën dënim është i detyruar që ta paguaj në afat prej 90 

ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, me bindje se edhe me këtë dënim do të arrihet 

efekti dhe qëllimi i tij nga neni 41 i 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. 

               

                 Vendimi mbi shpenzimet procedurale në emër të paushallit gjyqësor, është marr 

komfor nenit 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.6 lidhur me nenin 453 të KPPK-së, si dhe për 

shpenzimet për programin për kompensimin e viktimave të krimit duke u bazuar në nenin 39 

par.3 nënpar.3.1të Ligjit Nr.05/L-036.për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

             

 

 

 

 

 

 



 

                Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit  365 

të KPP-së. 

                                              GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.584/19 me datën 07.10.2019 

 

 

Procesmbajtësja,                          Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

Lamije Kuqi                                       Diana Sina  

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh pas 

marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate. 

 


