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Numri i lëndës: 2019:084457 

Datë: 01.07.2020 

Numri i dokumentit:     01000689 

                                                PKR.nr.286/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË–Departamenti për Krime të Rënda, i 

përbërë nga trupi gjykues, Vesel Ismaili kryetar i trupit gjykues, me gjyqtarët profesionistë të 

kësaj gjykate Kujtim Krasniqi dhe Naime Krasniqi-Jashanica, anëtarë të trupit gjykues, me 

pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Luljeta Gashi-Metaj, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit F.I.nga Prishtina, për shkak të veprës penale Mbajtja në pronësi, në kontroll ose 

posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës 

së Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti për Krime të Rënda, PP.I.nr.924/2015, të 

dt.05.01.2016, pas zhvillimit të shqyrtimit gjyqësor, publik e verbal me dt.08.06.2020, në 

prezencën e prokurorit të shtetit Ilaz Beqiri, të akuzuarit F.I.dhe mbrojtësi të tij Av. Betim 

Shala nga Prishtina i angazhuar me autorizim, me dt.11.06.2020, mori dhe publikisht shpalli 

këtë:        

                                                     

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari:F.I. , i biri i M. dhe nënës L., e gjinisë P., i lindur me dt...., në Prishtinë, ku edhe 

tani jeton, rruga “A.R.” numër .. hyrja ../B, nr....,  ka të kryer fakultetin Komunikim 

Korporatash dhe Afera Publike, i shkurorëzuar, baba i dy fëmijëve, i gjendjes së mesme 

ekonomike, me numër Personal ..., më parë i pa dënuar, ndaj tij nuk zhvillohet procedurë tjetër 

penale, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka qenë nën masën e arrestit shtëpiak nga 

data 30.11.2015 deri me datë 14.12.2015 dhe nën masën e paraburgimit prej datës 14.12.2015 

deri me datë 30.12.2015. 

 

Konform nenit 364, par. 1 nën par. 1.3 të KPPRK-së,  

 

 LIROHET NGA AKTAKUZA 

S e p s e: 

 

I pandehuri pa autorizim ka poseduar armë në atë mënyrë që me datë 30.11.2015 rreth orës 

10:45 gjatë një kontrolli nga ana e pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, në hollin e Kuvendit të 

R. së Kosovës në Prishtinë te i pandehuri janë gjetur dhe sekuestruar dy bombola me gaz 

lotsjellës të cilat i kishte fshehur në këpucët e tij me qëllim që ti fusë në sallën plenare të 

Kuvendit të R. së  Kosovës,- 

 

-Me këtë kishte për të kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, në kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së. 

Shpenzimet e procedurës penale, do të mbulohen nga mjetet buxhetore të kësaj gjykate.   
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A R S Y E T I M I 
 

Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti për Krime të Rënda, ka ushtruar aktakuzën 

PP.I.nr.924/2015, të dt.05.01.2016, kundër të akuzuarit F.I., për shkak të veprës penale Mbajtja 

në pronësi, në kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së. 

    

Prokurori i Shtetit Ilaz Beqiri në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se mbetem në tërësi pranë 

aktakuzës për veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të 

armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, ngase me provat e administruara në këtë shqyrtim 

gjyqësor në mënyrë të plotë, të qartë dhe bindëse është vërtetuar se i pandehuri e ka kryer 

veprën penale të lartë cekur, pasi që me rastin e kontrollimit të të pandehurit nga ana e 

pjesëtarëve te Policisë së Kosovës në hollin e Kuvendit të Kosovës në këpucët e të pandehurit u 

gjetën dhe u sekuestruan dy bombola gazi të cilat i pandehuri i mbante pa autorizim dhe të 

njëjtat i kishte fshehur me qëllim që ti fus në sallën e Parlamentit e më pas të përdoren nga ai 

apo kolegët e tij. Kjo gjendje faktike u vërtetua nga vërtetimi mbi marrjen e sendeve nga i cili 

vërtetohet se pjesëtarë të policisë i gjetën ato bombola tek i njëjti, mirëpo i pandehuri me 

qëllim që të shmanget nga përgjegjësia penale refuzoi që vërtetimin për sekuestrimin e 

bombolave ta nënshkruaj, por i njëjti edhe në këtë shqyrtim gjyqësor në asnjë rast nuk ke në 

gjendje që para trupit gjykues ta demantojnë një gjendje të këtillë faktike, andaj i propozoj 

gjykatës që të pandehurin ta shpall fajtor dhe të gjykohet sipas ligjit për këtë vepër penale.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.I.avokati Betim Shala, në fjalën përfundimtare të tij ka deklaruar: nga 

vet prova materiale të administruara gjatë shqyrtimi gjyqësor nuk mund të vërtetohet 

pretendimi i prokurorisë se i mbrojturi i im F.I.ka kryer veprën penale për të cilën është 

akuzuar. Duke marrë për bazë edhe vet arsyetimin e Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, dhe 

vetë mbrojtjen e të mbrojturit tim e posaçërisht faktin se prokuroria e shtetit gjatë shqyrtimit të 

kaluar ka heq dorë nga vepra penale pengim i personit zyrtar gjatë kryerjes se detyrave zyrtare, 

rezulton se pjesëtarët e policisë  në atë kohë kallëzimin penal për të mbrojturin e tim e kanë 

bërë vetëm për qëllime që në një  farë mënyre atij të i’a pamundësojnë pjesëmarrjen në seancat 

e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ka shtuar se së në këtë çështje penale prokuroria nuk ka 

arritur të dëshmoj kryerjen e veprës penale  të pretenduar mbi bazën e provave materiale e me 

të cilën është ngritë aktakuza, i ka propozuar gjykatës që ta vlerësoi dhe ta aplikoi parimin In 

dubio pro reo dhe ta hedh aktakuzën. 

 

I akuzuari F.I.në mbrojtjen e tij ka deklaruar, se data e saktë nuk më kujtohet po e di se ka qenë 

muaji Dhjetor i vitit 2015, Parlamenti i Kosovës ka zhvilluar seancën parlamentare, në atë kohë 

isha deputet i parlamentit. Më kujtohet se gjatë atyre seancave parlamentare disa deputet kanë 

përdorë bombola gazi lotsjellës brenda në sallën e Parlamentit gjatë zhvillimit të seancës, por 

unë asnjëherë në asnjë seancë nuk kam përdorur bombola gazi dhe kjo e argumenton se 

asnjëherë nuk ka ndodhur që nga sigurimi sallës të largohem nga salla apo edhe nga ndërtesa e 

Parlamentit. Më kujtohet se gjatë hyrjes në sallën e Parlamentit janë kontrolluar deputetët nga 

punëtorët e sigurimit dhe nga disa prej tyre janë konfiskuar çdo mjet i dyshuar për ndezje siç 

janë edhe shkrepsat. 

 

Unë e konsumoj duhanin dhe personalisht mua me kanë konfiskuar shkrepësen pasi më kanë 

kontrolluar punëtorët e sigurimit. 

 

Me datë 30.11.2015 gjatë kontrollimit nga ana e punëtoreve të sigurimit të ndërtesës së 

Parlamentit në gjepin tim më janë gjetur dy shkrepsa, që të dyja më janë sekuestruar kurse 

diçka tjetër nuk kanë gjetur, por nuk më kujtohet se ndokush të më ketë ofruar ndonjë vërtetim 
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që ta nënshkruaj mbi sekuestrimin e gjësendeve e di që nga një person në rroba civile më është 

ofruar një dokument që ta nënshkruaj por unë këtë e kam refuzuar më arsyen se nuk jam 

pajtuar me atë që është shkruar në atë dokument për arsye se e kam vërejtur që në atë 

dokument figuronte se nga unë janë konfiskuar dy bombola gazi dhe se kjo nuk ka qenë e 

vërtetë, dy shkrepsat më janë gjetur në gjepin e pantallonave, por nuk me kujtohet se a i kam 

pasur të dyja në një gjep apo njërën në njërin gjep dhe tjetrën në gjepin tjetër.  

 

Gjykata gjatë zhvillimit të shqyrtimit gjyqësorë dhe administrimit te provave, vlerësimit të tyre 

një nga një dhe në lidhje me provat e tjera, konform nenit 361 te KPPRK-së, vërtetoi këtë 

gjendje faktike:  

  

Se nuk është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë me asnjë provë të vetme se i akuzuari 

F.I.ta ketë kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, në kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, në kohë dhe mënyrë si është përshkruar në  dispozitiv 

të këtij aktgjykimi, përveç vërtetimit mbi sekuestrimin e gjësendeve në të cilin vërtetim nuk 

saktësohen saktë se çfarë bombolash kanë qenë ato, domethënë fare nuk ju është bëre 

ekzaminimi i tyre, vetëm se në atë vërtetim është bërë një përshkrim formal i dy bombolave 

gazi, ashtu siç kanë menduar pjesëtaret e sigurimit të ndërtesës së Parlamentit të Kosovës, 

andaj edhe për këtë qëllim as i akuzuari nuk e ka nënshkruar këtë vërtetim. 

 

Gjykata për vërtetimin e gjendjes faktike për këtë çështje juridiko-penale nuk pati prova tjera të 

propozuara në aktakuzë e as nga palët në procedurë, përveç mbrojtjes së të akuzuarit i cili ka 

deklaruar se nuk ka poseduar fare bombola gazi, por pasi është konsumues i duhanit në xhep i 

ka pasur dy shkrepsa të cilat i janë sekuestruar, ashtu që gjykata në pamundësi që të mbështetet 

vetëm në një provë të vetme siç është në këtë raste vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve të 

datës dt.30.11.2015 dhe në kuptim të nenit 3 par. 2 të KPPRK-së ku thuhet se” mëdyshjet 

lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite 

të ligjit penal interpretohen në favor të akuzuarit dhe të drejtave të tij sipas këtij Kodi dhe sipas 

Kushtetutës së R. së Kosovës”, të akuzuarin e liroj nga përgjegjësia penale për veprën penale 

për të cilën akuzohet, deri sa prova tjera nuk ka pasur për shqyrtim.  

  

Vendimi për lirim nga shpenzimet dhe paushallin gjyqësor për të akuzuarin F.I.është marr në 

bazë të nenit 454 par. 1 KPPRK-së. 

 

Vendimi për udhëzimin e realizimit të kërkesës pasurore juridike të dëmtuarit është marrë në 

bazë të nenit 463 par. 3 të KPPRK-së. 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Krime të Rënda 

                                                 PKR.nr.286/19,  datë 11.06.2020 

 

Bashk.Profesionale             Kryetari i trupit gjykues – gjyqtari 

Luljeta Gashi - Metaj                            Vesel Ismaili 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë në afat prej 15  

dite nga dita e marrjes së të njëjtit, e përmes kësaj gjykate. 


