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Numri i lëndës: 2022:044217 

Datë: 27.04.2022 

Numri i dokumentit:     02958802 

 

Pkr.nr.62/2022 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti për Krimet e Rënda, 

kryetarja e trupit gjykues Ajser Skenderi, në çështjen penale kundër të akuzuarit H.H. nga 

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

armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së dhe veprës penale kanosja nga neni 181 par.2 të 

KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren- Departamenti për 

Krimet të Rënda PP/I.nr.93/2022 të datës 01.04.2022, në shqyrtimin fillestar publik të mbajtur 

më datën 26.04.2022, në prani të Prokurorit të Shtetit M.B. të  akuzuarit dhe mbrojtësi i tij av. 

F.E. nga Prizreni, më datë 26.04.2022 shpalli, ndërsa me datë 27.04.2022 përpiloi me shkrim 

këtë:  

 

 

AKTGJYKIM 

 

I akuzuari: 

 

H.H.  nga i ati M. e ëma S. e vajzërisë E. i lindur me .... në fshatin .... tani jeton në 

Prizren –Lagja .... në Rr. .... ka të kryer shkollën e mesme, i papunë, i shkurorëzuar, i ati i 4 

fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar – shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

 

         ËSHTË FAJTOR  

 

1. Se ka mbajtur në pronësi armën në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me 

armët e tilla, ashtu që nga koha e pavërtetuar e deri me datë 05.03.2022, rreth orës 21:00, deri 

sa ishte në kafiterinë “33” në Rr. ”Jusuf Gërvalla” në Prizren, në brez ka pasur të fshehur 

revolen me mulli e llojit të panjohur me numër serik 237377, për të cilën nuk kishte pasur leje 

nga organi kompetent i MPB. 

 

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

autorizim të armës nga neni 366 par.1 të KPRK-së. 

 

2. Seriozisht i kanoset personit tjetër me gjeste se do ta dëmtoj me armë të zjarrit në atë 

mënyrë që me datë 05.03.2022, rreth orës 21:00, në kafiterinë “33” në Rr. ”Jusuf Gërvalla” në 

Prizren, deri sa e dëmtuara L.R. ishte e ulur në një tavolinë, nga brezi nxjerr revolen me mulli e 
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llojit të panjohur me nr. serik 237377 dhe ia drejton në  mënyrë kërcënuese të dëmtuarës, të 

cilës i shkakton frikë. 

 

-Këso dore ka kryer veprën penale kanosja nga neni 181 par.2 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata, konform dispozitave të nenit 7, 17, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 69, 70, 71, 

72,  79, në lidhje me nenin 366  par.1 dhe nenin 181 par.2 të KPRK-së e: 

  

G J Y K O N 

 

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

nga neni 366 par.1 të KPRK-së, me dënim me gjobë në shumën prej 800 euro. 

 

-Për veprën penale kanosja nga neni 181 par.2 të KPRK-së, me dënim me gjobë në 

shumën prej 240 euro. 

 

Konform nenit 76 paragrafi 2 nënpar.2.4 të KPRK-së gjykata të akuzuarit i shqipton 

dënimin unik me gjobë në shumën prej 1040 euro në të cilin dënim me gjobë do të llogaritet 

edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 05.03.2022 gjerë me 28.03.2022 si dhe nën masën 

e arrestit shtëpiak prej datës 28.03.2022 gjer më 26.04.2022, gjithsejtë 52 ditë apo shuma prej 

1040 euro.  

 

Nga i akuzuari konfiskohet revolja me mulli llojit të panjohur me numër serik 237377 si 

mjet i kryerjes së veprës penale, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi duhet të shkatërrohet.  

 

E dëmtuara L.R. për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të 

rregullt civil. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve gjyqësore – paushallit gjyqësor, të 

paguaj shumën prej nga 50 euro si dhe të paguaj shumën me nga 50 euro për programin për 

kompensimin e viktimave të krimit, në afat prej 15 ditëve, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

           A r s y e t i m  

 

 

          Prokuroria Themelore në Prizren - Departamenti për Krime të Rënda, kësaj Gjykate ia ka 

parashtruar aktakuzën PP/I.nr.93/2022 të datës 01.04.2022, ndaj të akuzuarit H.H. nga Prizreni, 

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

nga neni 366 par.1 të KPRK-së dhe veprës penale kanosja nga neni 181 par.2 të KPRK-së. 

Në lidhje me këtë çështje, gjykata e ka caktuar shqyrtimin fillestar me datën 

26.04.2022, i akuzuari gjatë shqyrtimit fillestar e ka pranuar fajësinë për veprën penale sipas 

aktakuzës.  

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka theksuar, se gjykata duhet të ketë parasysh 

prej rrethanave rënduese peshën e veprave penale, pasojat e tyre, shkallën e përgjegjësisë të 

akuzuarit, kurse prej rrethanave lehtësuese qëndrimin e tij korrekt para gjykatës, nga fakti se e 

ka pranuar fajësinë.  
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Mbrojtësi i të akuzuarit av. F.E. theksoi se i akuzuari e ka pranuar fajësinë për veprën 

penale të cilat ngarkohet dhe i premton gjykatës se veprat e tilla nuk do ti përsërisë. Duke pasur 

parasysh kushtet ekonomike i propozojmë gjykatës që të gjitha këto të i ketë parasysh si 

rrethanë lehtësuese në shqiptimin e dënimit.  

 

I akuzuari H.H. u pajtua me pohimet e mbrojtëses,është penduar për veprimet e kryera, 

thekson se është hera e parë që ka ra ndesh me ligjin, i premton gjykatës se nuk do të përsërisë 

më veprimet e këtilla apo të ngjashme, propozon gjykatës që t ia shqiptojë një dënim sa më të 

butë, duke marr parasysh që është i papunë. 

 

  Në bazë të lartëcekurave, e duke e  marrë  parasysh pranimin e fajësisë nga i akuzuari, 

i cili pranim i fajësisë është bërë konform nenit 248 të KPP-së, 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 formohen elementet qenësore të 

veprës penale të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së,  se ka mbajtur në pronësi armën në kundërshtim me 

ligjin e zbatueshëm lidhur me armët e tilla, ashtu që nga koha e pavërtetuar e deri me datë 

05.03.2022, rreth orës 21:00, deri sa ishte në kafiterinë “33” në Rr. ”Jusuf Gërvalla” në Prizren, 

në brez ka pasur të fshehur revolen me mulli e llojit të panjohur me numër serik 237377, për të 

cilën nuk kishte pasur leje nga organi kompetent i MPB. 

 

Poashtu në bazë të pranimit të fajësisë gjykata vërtetoi se i akuzuari është fajtor edhe 

për veprën penale kanosja nga neni 181 par.2 të KPRK-së sepse seriozisht i kanoset personit 

tjetër me gjeste se do ta dëmtoj me armë të zjarrit në atë mënyrë që me datë 05.03.2022, rreth 

orës 21:00, në kafiterinë “33” në Rr. ”Jusuf Gërvalla” në Prizren, deri sa e dëmtuara L.R. ishte 

e ulur në një tavolinë, nga brezi nxjerr revolen me mulli e llojit të panjohur me nr. serik 237377 

dhe ia drejton në  mënyrë kërcënuese të dëmtuarës, të cilës i shkakton frikë, 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 penalisht përgjegjës. 

 

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

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

njëjtën 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 lartcekur, të cilët ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit.  

 Gjykata si rrethanë lehtësuese mori parasysh pranimin e fajësisë, pendimin e tij, 

zotimin se në të ardhmen veprat të këtilla nuk do të kryej, gjendjen e tij materiale financiare,i 

gjendjes së dobët materiale. 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-së, dhe se do të mundësoj një balancë 

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.  
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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 ngjashme.  

Vendimi për konfiskimin është marrë në kuptim të nenit 366 par.3 të KPRK-së si dhe 

nenit 115 par.2 dhe 5 të KPP-së. 

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike është marrë në kuptim të nenit 463 par.1 dhe 2 

të KPP-së. 

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

lidhje me nenin 453 par. l të KPP-së. Vendimi mbi taksën gjyqësore në emër të kompensimin e 

të viktimave të krimit, është marrë në pajtim me neni 39 par.3 nën par.3.1 të Ligjit për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit Nr.05/L-036.  

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

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN 

Departamenti për Krimet e Rënda  

Pkr.nr.62/2021 më datë 27.04.2022  

B. Profesional                                                                                 Kryetarja e trupit gjykues 

Shqipron Sedolli                                                                                      Ajser Skenderi 

 

 

 KËSHILLË 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.   


