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                PKR. 13/17  

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

  GJYKATA  THEMELORE NË FERIZAJ- DEPARTAMENTI PER 

KRIME TE RENDA-sipas gjyqtarit Ibrahim Idrizi kryetar i trupit gjykues, me 

zyrtaren ligjore Arbelinda Tahiri, kundër të akuzuarës N.B. për shkak të veprës 

penale bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë e huaj, në formacionet e 

jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore apo individualisht në 

çfarëdo forme të konflikteve të armatosura jashtë territorit të Republikës së Kosovës 

në nenin 3 par. 4 të Ligjit për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë 

territorit të vendit të  (Ligjit Nr.05/L-002) në bashkëkryerje lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së, e akuzuar me aktakuzën e Prokurorisë Speciale të R. Kosovës 

PP.S.nr.05/16 të datës 13.10.2016, pas mbajtjes se shqyrtimit fillestar më datë 04 maj 

2017, në prani të të akuzuarës dhe avokatit mbrojtës, shpall dhe publikisht 

komunikon këtë:  

 

 

                                                    A  K T GJ Y K I M 

 

 

E akuzuara: 

N.B. , e bija e ... dhe nënës ... e gjinisë ..., e lindur më ........., në ... me 

nr.personal: ......, me vendbanim në Rr. “...” nr. ..., ..., shqiptare, shtetase e R. së 

Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme dhe një vit të fakultetit ekonomik, e pa 

punësuar, e pa martuar, me gjendje ekonomike të dobët, mbrohet në liri.  

 

 

 

Ë s h t ë   f a j t o r e 
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Se gjatë periudhës kohore prej viteve 2014, 2015 deri në fund të muajit korrik 

të vitit 2016, nga shtëpia e saj që gjendet në ... Rr. ...  pn., në bashkëkryerje me të 

akuzuarin N.K., si dhe persona të tjerë tani për tani të panjohur, kanë menaxhuar një 

radio dhe portalin me emrin “...”, duke transmetuar në territorin e R. së Kosovës 

përmes internetit (http: ... ...), në “...”, me të cilën radio dhe portal emetonin 

propagandimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të grupeve të ndryshme terroriste, si “...” 

dhe “...”, me qëllim që të nxitin të rinjtë kosovarë për të iu bashkuar organizatave 

terroriste  “...” dhe “...”, duke mos u kufizuar në postimin e shkrimeve dhe 

fotografive edhe në rrjetin social “Facebook”, me të njëjtin emër “...”, të siguruara 

nga rrjete sociale nga web faqe të ndryshme të internetit, të cilat të akuzuarit të lartë 

cekur i përdorimin si mjete për propagandimin mbi zhvillimet e fundit të luftës së 

organizatave terroriste “...” dhe “...” në Siri dhe Irak,  

 

Me këtë kreu veprën penale bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë ose 

policinë e huaj, në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore, në 

organizimet grupore apo individualisht në çfarëdo forme të konflikteve të armatosura 

jashtë territorit të Republikës së Kosovës në nenin 3 par. 4 të Ligjit për ndalimin e 

bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit të  (Ligjit Nr.05/L-002) 

në bashkëkryerje lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata ne baze të neneve 4, 7, 17, 21, 31, 41, 43, 49, 50, 51, 52, 62, 

73, të nenit 3 par. 4 të Ligjit për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura 

jashtë territorit të vendit të  (Ligjit Nr.05/L-002), dhe të nenit 365 të KPPK-së, 

 

 

                                                   E  g j y k o n 
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Me dënim burgimi ne kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet me kusht që e akuzuara brenda afatit prej 2 viteve, prej ditës kur 

aktgjykimi të merr formën e prerë nuk kryen vepër tjetër penale të natyrës së njëjtë 

(koha e verifikimit). 

 

Lirohet nga obligimi i pagesës së shpenzimeve të procedurës penale. 

 

Konform nenit 283 par. 2 nën par. 2.1 të KPPK-së, konfiskohet në mënyrë të 

përhershme 1 Laptop Dell Latitue .... 

 

Konform nenit 116 par. 1 të KPPK-së, sendet e sekuestruara përkohësisht dhe 

atë: 1 telefon celular Cubot dhe 1 shtëpizë kompjuteri Power, u kthehen pronarëve- 

poseduesve F.B nga ..., meqë nuk ka bazë për konfiskimin e tyre. 

 

 

  A r s y e t i m i  

 

 

 Historiku i procedurës  

 

Prokuroria Speciale e R. të Kosovës  ka ushtruar aktakuzën PP.S.nr.05/16 te 

datës 13.10.2016,  kundër të akuzuarës N.B.  për shkak të veprës penale bashkimi 

apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë e huaj, në formacionet e jashtme 

paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore apo individualisht në çfarëdo 

forme të konflikteve të armatosura jashtë territorit të Republikës së Kosovës në nenin 

3 par. 4 të Ligjit për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit 

të vendit të  (Ligjit Nr.05/L-002) në bashkëkryerje lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
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 Duke vepruar sipas kësaj akuze, në këtë Gjykatë me datë 4 maj 2017 është 

mbajtur shqyrtimi fillestar sipas dispozitave të nenit 245 të KPPK-së.  

 

Pranimi i fajësisë nga e akuzuara 

  

E akuzuara N.B.  në shqyrtimin fillestar e ka pranuar fajësinë për shkak të 

veprës penale bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë e huaj, në 

formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore apo 

individualisht në çfarëdo forme të konflikteve të armatosura jashtë territorit të 

Republikës së Kosovës në nenin 3 par. 4 të Ligjit për ndalimin e bashkimit në 

konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit të  (Ligjit Nr.05/L-002) në 

bashkëkryerje lidhur me nenin 31 të KPRK-së,  e cila i vihet  në barrë  me aktakuzën 

e prokurorit të shtetit. 

 

E akuzuara ka deklaruar se është hera e parë qe kryen vepër penale, është 

penduar për kryerjen e kësaj vepre penale, ka premtuar  se nuk do te kryejë vepra të 

tilla e as vepra tjera penale.   

 

Mbrojtësi i të akuzuarës, avokati Rifat Abdullahu në shqyrtimin fillestar i ka 

propozuar kryetarit te trupit gjykues që ti pranohet fajësia të akuzuarës dhe ti 

shqiptohet një dënim minimal, duke pas parasysh të gjitha rrethanat përfshirë edhe 

ato personale të të akuzuarës dhe ti shqiptohet një dënim minimal.      
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Vlerësimi i pranimit të fajësisë  

 

Kryetari i trupit gjykues në shqyrtimin fillestar konstatoi se e akuzuara e ka 

pranuar fajësinë pasi që ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi i 

fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe pas konsultimit të mjaftueshëm me avokatin 

e saj, si dhe pranimi i fajit është mbështetur në të gjitha faktet dhe provat e paraqitura 

nga prokurori në aktakuzë dhe me këtë janë përmbushur te gjitha kushtet ligjore te 

parapara në nenin 248 te KPPK-së, dhe në këtë mënyrë shqyrtimin  fillestar e ka 

përfunduar pa administruar provat e tjera dhe ka vazhduar me shqiptimin e dënimit 

siç parashihet në paragrafin 4 të nenit 248 te KPPK-së. 

 

Vlerësimi ligjor i veprimeve të të akuzuarës 

 

Kryetari i trupit gjykues po ashtu konstatoi se në veprimet e të akuzuarës 

ekzistojnë të gjitha tiparet dhe elementet e veprës penale bashkimi apo pjesëmarrja 

në ushtrinë ose policinë e huaj, në formacionet e jashtme paraushtarake ose 

parapolicore, në organizimet grupore apo individualisht në çfarëdo forme të 

konflikteve të armatosura jashtë territorit të Republikës së Kosovës në nenin 3 par. 4 

të Ligjit për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit 

të  (Ligjit Nr.05/L-002) në bashkëkryerje lidhur me nenin 31 të KPRK-së, për të 

cilën vepër e akuzuara është penalisht përgjegjëse, andaj edhe e shpalli fajtore si në 

dispozitiv. 

 

Vlerësimi i dënimit për të akuzuarën 

 

Me rastin e matjes se dënimit Gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat nga 

neni 73 i KPRK-se, të cilat ndikojnë në zbutjen apo ashpërsimin e dënimit. Si 

rrethana lehtësuese për të akuzuarën Gjykata ka marr për bazë pranimin e fajësisë 

nga e akuzuara, pendimin për kryerjen e veprës penale, nuk ka evidencë për dënimet 
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e mëparshme, rrethanave personale të të akuzuarës- e moshës relativisht të re, person 

e hendikepuar për shkak të natyrës së sëmundjes dhe në gjendje gjysmë të lëvizshme- 

gjysmë e paralizuar, dhe në këtë mënyrë ndonjë dënim tjetër i shqiptuar ndaj të 

akuzuarës do të përkeqësonte edhe më tepër gjendjen shëndetësore dhe personale të 

të akuzuarës dhe të gjitha këto Gjykata i konsideron si rrethana posaçërisht 

lehtësuese, ndërsa si rrethanë rënduese për të akuzuarën Gjykata pati parasysh faktin 

se vepra e tillë penale paraqet një rrezikshmëri të një intensiteti mjaft të lartë, duke 

ftuar ose nxitur persona të tjerë për të kryer vepra penale konkrete, pra për të marrë 

pjesë në një mënyrë apo për t’ iu bashkuar ushtrive ose policive të huaja jashtë 

territorit të R. së Kosovës dhe si rrezikshmëri abstrakte prapë do të atakonte në 

përgjithësi vlerën e mbrojtur- ndalimin e personave për t’ iu bashkuar në konfliktet e 

armatosura jashtë territorit të vendit.  

 

Gjykata është e bindur se dënim burgimi i kushtëzuar i shqiptuar ndaj të 

akuzuarës është në harmoni me peshën e veprës penale, me shkallën e përgjegjësisë 

penale të të akuzuarës dhe se edhe me dënimin e shqiptuar do të arrihet qëllimi i 

dënimit i paraparë në nenin 41 të KPRK-së, se dënimi i tillë do të ndikojë si 

preventivë që e akuzuara në të ardhmen mos të kryejë vepra prenale të kësaj natyre 

apo të ndonjë natyre tjetër – preventiva speciale, njëherit denimi i shqiptuar do ti 

shërbejë edhe preventivës gjenerale, duke ndikuar te personat e tjerë që të mos 

kryejnë vepra penale. 

 

Shpenzimet e procedurës penale dhe konfiskimi  

 

 Gjykata të akuzuarën e liroi nga pagesa e shpenzimeve të procedurës penale 

duke u bazuar në nenin 453 par. 4 të KPPK-së, meqë pagesa e këtyre shpenzimeve 

do të rrezikonte- vështirësonte pozitën materiale të të akuzuarës- është person me 

gjendje të rënduar shëndetësore- gjysmë e lëvizshme dhe me gjendje të dobët 

materiale.  
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Vendimi për konfiskimin e sendit- laptopit që është përdorur si mjet për 

kryerjen e veprës penale është i bazuar në nenin 283 par. 2 nën par. 2.1 të KPPK-së, 

meqë përmes laptopit e akuzuara ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, pra 

duke e përdorur këtë laptop si mjet për kryerjen e veprës penale. Ndërkaq sa i përket 

një telefoni celular dhe shtëpizës së kompjuterit të cekura si në dispozitiv të 

aktgjykimit u kthehen pronarit- poseduesit, meqë me asnjë provë nuk është provuar 

se e akuzuara me këto mjete ka kryer veprën penale dhe nuk ka bazë për konfiskimin 

e këtyre mjeteve- sendeve. 

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv  të këtij aktgjykimi. 

 

  GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

                      DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA   

                                           PKR. 13/17                         

                               Më datë 4 maj 2017 

 

Zyrtare ligjore,                                                    Kryetari i trupit gjykues- Gjyqtari, 

Arbelinda Tahiri                                                                  Ibrahim Idrizi 

   

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat                           

prej 15 ditësh,  nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate në drejtim të 

sanksionit penal. 
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