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Numri i lëndës: 2018:066370 

Datë: 18.09.2020 

Numri i dokumentit:     01123821 

                                                                                                                                  

PKR.nr.127/20 

 

                                                         NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti për Krime të Rënda, 

kryetarja e trupit – gjyqtarja Ajser Skenderi,  me bashkëpunëtorin profesional Arlind Sharani, 

në çështjen penale kundër të akuzuarit Sh.K nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, për shkak të  

veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 

par. 1 të KPRK-së, dhe veprës penale kanosje nga neni 185 par. 2 të KPRK-së, duke vendosur 

sipas aktakuzës së Prokurorit të shtetit në Prizren PP/II.nr.2901-1/18 të datës 19.11.2018, pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar në prezencën e Prokurorit të Shtetit Metush Biraj, të akuzuarit 

dhe mbrojtësit të tij av. E.G, më datën 17.09.2020, muarr dhe publikisht e shpalli  këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari: 

            Sh.K, nga i ati K. dhe e ëma N. e lindur G.,i lindur me ... në fshatin ... Komuna 

Prizrenit ku edhe tani jeton, ka të kryer 4 klasë të shkollës fillore, me profesion bujk, i martuar 

babë i ... fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptarë Shtetasi i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

              I. Se me datë 08.10.2018 rreth orës 08,00 minuta, në fshatin ... të Prizrenit në vendin e 

quajtur “...” saktësisht në arën e tij afër deponisë së mbeturinave, në shkelje me ligjin e 

zbatueshëm për armët, mbanë në pronësi, kontroll ose posedim armën e modelit “M 57” të 

kal.7.62 mm me nr. serik ... dhe një shanzher me 8 plumba, pa pasur lejen nga organi 

kompetent. 

           -Këso dore ka kryer veprën penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa 

autorizim të armës nga neni 374 par.1 të KPRK. 

           Andaj gjykata konform dispozitave të nenit 7, 17, 38, 42, 69, 79, të KP në lidhje me 

nenin 374 të KPK e       

 

G J Y K O N 

           Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 30 ditëve, në të cilin dënim me burgim do ti 

llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim, dhe arrest shtëpiak prej datës 08.11.2018 gjer më 

08.12.2018. 

            Nga i akuzuari Sh.K konform nenit 374 par. të KPRK konfiskohet arma e modelit M-57 

e kalibrit 7.62 mm me numër serik ... dhe një sharzher me 8 plumba si mjete të kryerjes së 

veprës penale. 
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            Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 euro si 

dhe 50 euro në emër të programit për kompensimin e viktimave të krimit, të gjitha në afat prej 

15 ditëve pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Konform nenit 363 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 të KPP, ndaj të akuzuarit Sh.K 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

          II. Se me datë vend dhe kohë të njëjtë si në dispozitivin nën I. deri sa ishte duke punuar 

në arrën e tij, seriozisht i kanoset personave tjerë me fjalë, vepra apo gjeste se do ti privojë nga 

jeta me armë zjarri në atë mënyrë që e nxjerr pistoletën nga xhepi i xhaketës i kanos të 

dëmtuarit-të pandehurit K. dhe Sh.G, se “do ti vrasë” me të cilat veprime tek të njëjtit ka 

shkaktuar ndjenjën e frikës, ankthit dhe pasigurisë. 

           -këso dore kishte për të kryer veprën penale kanosja nga neni 185 par.2 të KPRK. 

             Për shkak se Prokurori Shtetit në Prizren – në shqyrtimin fillestar është tërhequr nga 

aktakuza për këtë vepër penale.   

 

A r s y e t i m 

          Prokuroria e Shtetit në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, kësaj gjykate i ka 

parashtruar aktakuzën PP/II.nr.2901-1/18 të datës 19.11.2018, kundër të akuzuarit Sh.K, për 

shkak të veprave penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 par. 1 të KPRK-së dhe të kanosjes nga neni 185 par. 2 të KPRK-së, ndërsa ndaj të 

akuzuarve Sh.G dhe K.G, për shkak të veprës penale kanosje nga neni 185 par. 2 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së. Shqyrtimi fillestar është mbajtur vetëm ndaj të akuzuarit Sh.K, ndërsa 

procedura penale ndaj të akuzuarve Sh.G dhe K.G, është veçuar pasi që vepra penale e 

kanosjes nga neni 185 par. 2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së bie në kompetencë lëndore të 

Departamentit të Përgjithshëm.  

            Prokuroi i shtetit, në seancën fillestare ka bërë përmirësimin e dispozitivit nën I të 

aktakuzës PP/II.nr.2901-1/18 të datës 19.11.2018, ndërsa sa i përket veprës penale të kanosjes 

nga 185 par. 2 të KPRK-së, ndaj të akuzuarit Sh.K, është tërhequr nga akuza.  

             Gjatë shqyrtimit fillestar i akuzuari ka pranuar fajësinë, për çka edhe Prokurori i Shtetit 

ka propozuar që i njëjti të shpallet fajtor për veprën penale për të cilën është akuzuar dhe ti 

shqiptohet dënimi i paraparë me ligj, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat rënduese dhe 

lehtësuese. Njëherit ka propozuar që të akuzuarit ti shqiptohet dënimi plotësues i konfiskimit të 

armës së sekuestruar modeli “M57” të kalibrit 7.62 me një shanzher me 8 plumba si mjet i 

kryerjes së veprës penale.   

           Mbrojtësi i të akuzuarit av. E.G, ka propozuar gjykatës që gjatë shqiptimit të masës së 

dënimi të ketë parasysh rrethana lehtësuese, që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, 

pendimin, moshën dhe kohë e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak dhe premtimin se në të 

ardhmen do të përmbahet nga kryeja e ndonjë vepre penale.Me pohimet e mbrojtësit është 

pajtuar edhe vet i akuzuari.  

             Në bazë të lartcekurave, e duke marr parasysh pranimin e fajësisë nga i akuzuari, i cili 

pranim është bërë konform nenit 248 të KPP, pasiqë i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht dhe pas konsultimeve 

me mbrojtësin e tij, gjithashtu pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes të cilat i 

përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime 

teknike, gjykata ka vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit Sh.K formohen elementet qenësore 

të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizim të armës nga neni 374 

par.1 të KPRK, pasiqë me datë 08.10.2018 rreth orës 08,00 minuta, në fshatin ... të Prizrenit në 

vendin e quajtur “...” saktësisht në arën e tij afër deponues së mbeturinave, në shkelje me ligjin 
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e zbatueshëm për armët, mbanë në pronësi, kontroll ose posedim armën e modelit “M 57” të 

kal.7.62 mm me nr. serik ... dhe një shanzher me 8 plumba, pa pasur lejen nga organi 

kompetent, për çka gjykata të njëjtin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënimin si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi pasiqë paraprakisht vërtetoi se i akuzuari është penalo-juridikisht përgjegjës. 

             Meqenëse Prokurori Shtetit në shqyrtimin fillestar është tërhequr nga aktakuza ndaj të 

akuzuarit Sh.K për veprën penale të kanosjes nga neni 185 par. 2 të KPRK-së, gjykata konform 

nenit 363 par.1 nën par. 1.1 të KPPK, morri aktgjykim refuzues dhe vendosi si në dispozitivin 

nën II të aktgjykimit.  

             Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin konformë nenit 69 të KPRK,  përkitazi 

me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në të 

njejtën duke marrë parasysh qëllimin e dënimit, të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në zbutjen 

apo rritjen e dënimit, shkallën e përgjegjësisë, dhe motivet nga të cilat është kryer vepra, 

gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat në kuptim të dispozitës së lartëcekur, të cilët ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata si rrethanë lehtësuese mori parasysh 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, qëndrimin korrekt të  akuzuarit në gjykim, moshën e 

tij, gjendjen e tij familjare dhe ekonomike. Pasiqë rrethana rënduese nuk gjeti gjykata është e 

mendimit se dënimi i këtillë i shqiptuar si në dispozitiv është në harmoni me intensitetin e 

dëmtimit të vlerës së mbrojtur, me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit  dhe se me këtë 

do të mund të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 të KPRK, dhe se do të mundësoj 

një balanc të drejtë në mes të kërkesave që të akuzuarit, t’i mundësohet risocializimi dhe 

kërkesës së shoqërisë që ai dënim me peshën e tij të ketë karakter të përgjithshëm parandalues 

nga kryerja e veprave penale, të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e 

moralit dhe forcimin e detyrimit të respektimit të ligjit. Gjykata vendosi për këtë lloj të dënimit 

pasiqë krijoi bindjen se i akuzuari në të ardhmen nuk do të kryejë vepra të tjera penale dhe se 

është  mendimi i gjykatës se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij, dhe 

se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jetë më i kujdesshëm dhe 

që të përmbahet, nga veprimet e tilla apo të ngjajshme.  

             Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 Vendimi mbi shpenzimet procedurale, është marrë konformë nenit 450 par.2 pika 2. 6 

në lidhje me nenin 453 par. l  të KPP. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN 

DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA  

Më datë 17.09.2020 PKR.nr.127/20 

 

B. Profesional                                                                                       Kryetarja e trupit 

gjykues 

Arlind Sharani                                                                                                Ajser Skenderi 

 

 

 KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditëve, nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykata.  

  

 


