
  

                      P.nr.443/12        

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA, 

me trupin gjykues në përbërje prej gjyqtarëve profesionist, Suzana Çerkini, kryetare, Faik Hoxha 

dhe Valbona Selimaj, anëtarë, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Ardita Azemi, në çështjen 

penale kundër të akuzuarit B.H. nga fshati G., Komuna G., për shkak të veprës penale Mbajtja në 

pronës, në kontroll, në posedim apo në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të 

KPK, i akuzuar me Aktakuzë Prokurorisë Publike të Qarkut në Prishtinë, tani Prokuroria 

Themelore, Departamenti për Krime të Rënda, PP.nr.866-9/2011 të datës 28.05.2012, pas 

shqyrtimit kryesor, të hapur për publikun, të mbajtur më datë 05.09.2016, me praninë e Prokurorit 

të shtetit Besa Limani dhe të akuzuarit B.H., me mbrojtësin A.K., sipas detyrës zyrtare,  të njëjtën 

ditë, mori dhe  publikisht shpalli këtë: 

 

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I akuzuari B. H., nga i ati F. dhe nëna S., e vajzërisë K., i lindur më data e lindjes... në fshatin G., 

Komuna G., ku edhe jeton, ka të kryer shkollën fillore, i  papunë, i pamartuar, i gjendjes së varfër 

ekonomike, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,  

 

 

Komfor nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të KPRK, ndaj të akuzuarit B. H.,  

 

      

 

REFUZOHET AKUZA 

 

Sepse, që nga periudha e pasluftës e derimë 01.09.0111, në shtëpinë e tij në fshatinG., Komuna G., 

ka mbajtur në pronësi pushkë automatike të markës AK-47” me numër serik 044923-87, kalibër 

7.62 mm, pa leje valide për bajtjen e autorizuar të saj, me të cilën rreth orës 23:00, në oboriin e 

shtëpisës së tij, me rastin e një ahengu familjar-dasme, nga disponimi ka shtënë nëntë herë në ajër, e 

cila armë së bashku me karikatorin dhe nëntë gëzhoja të të njëjtit kalibër, i është sekuestruar nga 

patrolla policore pasi që kanë shkuar në vendin e ngjarjes,  

 

- me çka kishte për të kryer vepër penale Mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPK, 

  

- Për shkak se prokurori i shtetit është tërhequr nga akuza,  

 

-   Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës, 

 

KONFISKOHET një pushkë automatike e markës “AK-47” me numër serik 044923-87, kalibër 

7.62 mm, të cilën i akuzuari e mbante pa autorizim,  

 

 



  

 

 

A r s y e t i m  

 

Prokuroria Publike të Qarkut në Prishtinë, tani Prokuroria Themelore, Departamenti për Krime të 

Rënda, me Aktakuzën PP.nr.866-9/2011 të datës 28.05.2012 ka akuzuar  B. H., për vepër penale 

Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim apo në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 

328 par.1 të KPK, njëherësh ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave  në shqyrtim 

gjyqësor, të akuzuarin t’a shpall fajtor dhe t’a dënojë sipas ligjit dhe t’ia konfiskojë armën.  

 

Gjykata, në këtë çështje penale duke vepruar sipas aktakuzës së larshënuar, të konfirmuar, ka 

mbajtur shqyrtim kryesor, në të cilin prokurori i shtetit, në prani të të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, 

të angazhuar sipas detyrës zyrtare, av.A. K., deklaroi se bënë ricilësimin ligjor të veprës penale nga 

neni 328 par.1 në nenin 328 par.2 të  KPK, me arsyetim se vepra penale e precizuar si në aktakuzë, 

nuk i përmbushë elementet e kërkuara ligjore, meqë nuk është kryer me përdorimin e kanosjes apo 

frikësimit dhe, vepra penale nga neni 328 par.2 të KPK është përfshirë në Ligjin për Amnisitin 

sepse ka ndodhur para datës 20.06.2013, andaj rrjedhimisht heqë dorë nga ndjekja e mëtejme penale 

në drejtim të kësaj vepre penale ndaj të akuzuarit B.H..    

 

Gjykata, pas tërheqjes së prokurorit të shtetit nga aktakuza, përkatësisht nga ndjekja e mëtejme 

penale ndaj të akuzuarit B. H., këtë çështje penale e konsideroi si të përfunduar dhe në bazë të nenit 

363 par.1 nënpar.1.1 të KPP,  e refuzoi akuzën dhe mori aktgjykim refuzues.   

 

Vendimin për konfiskimin e sendit, të armës, të përdorur në mënyrë të paautorizuar, gjykata e ka 

marrë në bazë të nenit 69 të KPRK lidhur me nenin 328 par.5 të KPK. 

 

Vendimin për lirimin nga shpenzimet gjyqësore, gjykata e mori në bazë të nenit 454 par.1 të KPP. 

 

Nga sa u tha më lartë dhe në bazë të nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të KPP, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

          

GJYKATA  THEMELORE  NË  PRISHTINË/DEPARTAMENTI IPËR KRIME TË RËNDA  

P.nr.443/12, me datë 05.09.2016 

 

 

 

 

Sekretarja juridike,                                              Kryetarja e trupit gjykues, 

Ardita Azemi                         Suzana Çerkini 

____________     ________________ 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi, ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) 

ditësh, nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes kësaj Gjykate, për 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 

 


