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Numri i lëndës: 2022:053852 

Datë: 24.05.2022 

Numri i dokumentit:     03050809 

 

 

       PKR.nr.74/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Krimeve të Rënda, 

kryetarja e trupit gjykues- gjyqtarja Ajser Skenderi, me bashkëpunëtorin profesional Hilmi 

Elshani, në lëndën penale ndaj të akuzuarit N.K., nga Prizreni, për shkak të veprës penale 

mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 366 paragrafi 1 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës nr. 06/L-074 (KPRK),duke vendosur sipas aktakuzës me 

numër PP/I.nr.112/22 të datës 29.04.2022, të Prokurorisë Themelore në Prizren- Departamenti i 

Krimeve të Rënda, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, në prezencën e prokurorit të shtetit Genc 

Nixha, të akuzuarit N.K.,, me mbrojtësin e tij av.A.H., nga Prizreni,  më datë 23.05.2022, mori 

dhe publikisht e shpalli, ndërsa më datë 24.05.2022 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

  

I akuzuari, 

 

N.K.,, nga i ati ........ dhe e ëma ........, e vajzërisë ........, i lindur më datën ........, në 

Prizren, ku edhe tani jeton në Rr. “........”, pn, i martuar – babë i 3 fëmijëve, ka të kryer 

shkollën fillore, me profesion punëtor, i gjendje së dobët ekonomike,  shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, me numër personal ........,.. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

            Se ka mbajtur në posedim armën në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë 

të tilla, ashtu që nga data e pa vërtetuar e deri në muajin shkurt të vitit 2022 në shtëpinë e tij në 

rr.“ ........”, në Prizren, gjegjësisht në dhomën e tij të gjumit ka pasur të fshehur pistoletën më gas, 

e cila ka qenë jofunksionale, ndërsa me dt.17.03.2022, rreth orës 23:40 min, në shtëpinë e tij, në 

një kuti kishte të vendosura 19 (nëntëmbëdhjetë) fishek të kalibrave të ndryshëm dhe 1 (një) 

karikator të zbrazur – i dëmtuar, për të cilat nuk ka pasur leje nga Organi kompetent i MPB. 

 

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

paautorizuar të armëve, nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata duke vepruar në bazë të disapozitave  të  nenit 7, 17, 38, 39, 40, 43, 69, 

70, 71, 72 në lidhje me nenet 366 paragrafi 1 dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës (KPPRK), të akuzuarin e 
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GJ Y K O N 

 

Me dënim me gjobë në shumën prej 500 € (pesëqind euro), të cilin dënim konform 

nenit 43 paragrafi 2 të KPRK-së, është i obliguar që ta paguaj në 2 (dy) këste mujore dhe atë 

kësti i parë për pagesë në afat prej 15 ditëve pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit, ndërsa kësti 

i dytë në afat prej 30 ditëve pas pagimit të këstit paraprak.Nëse i njëjti nuk i paguan këstet në 

mënyrën e lartëcekur, mundësia e pagesës me këste do të revokohet. 

 

Konform nenit 43 paragrafi 3 të KPRK-së, nëse nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj 

gjobën, gjykata mund t’ia zëvendësojë dënimin me gjobë me dënim me burgim, ashtu që 20 

(njëzet) euro gjobë do të llogaritet barabartë me një (1) ditë burgim. 

 

Nga i akuzuari N.K., konfiskohet një pistoletë me gas, si dhe 19 fishek të kalibrave të 

ndryshëm dhe një karikatori i zbrazët, si mjet i kryerjes së veprës penale dhe së të njëjtat pas 

plotëfuqishmërisë së aktgjykimit do të shkatërrohen.   

 

Obligohet i akuzuari N.K.,, që në emër të shpenzimeve gjyqësore - paushallit gjyqësor 

të paguaj shumën prej 50 euro si dhe 50 euro në emër të fondit për kompensimin e viktimave të 

krimit, në afat prej 15 ditëve, pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Krimeve të Rënda, pranë kësaj 

gjykate ka parashtruar aktakuzën me numër PP/I.nr.112/22 të datës 29.04.2022, ndaj të 

akuzuarit N.K., nga Prizreni, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 366 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës nr. 06/L-074 (KPRK). 

 

Lidhur me këtë çështje penale, gjykata e ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin fillestar më 

datë 23.05.2022, ku i akuzuari pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit, e ka 

pranuar fajësinë për veprën penale që i vihet në barrë sipas aktakuzës. 

 

Prokurori i shtetit, gjatë shqyrtimit fillestar deklaroi se, pasi që i akuzuari e ka pranuar 

fajësinë, dhe se duke u bazuar edhe në provat tjera të cilat gjinden në shkresat e lëndës, 

propozoi që i njëjti të shpallet fajtor dhe dënohet sipas ligjit, si dhe arma të konfiskohet si mjet 

i kryerjes së veprës penale. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit  avokati A.H.,, gjatë shqyrtimit fillestar deklaroi se pas pranimit 

të fajësisë nga i mbrojturi i tij, i bindur për favore dhe pasojat më të lehta, propozon që ky 

pranim i fajësisë të aprovohet nga ana e gjykatës dhe se me rastin e shqiptimit të dënimit të 

merret si rrethanë posaçërisht lehtësuese, ngase pranimi është bërë me vullnet dhe me bindje të 

plotë, e po ashtu edhe arma ka qenë pistoletë me gaz, duke premtuar që në të ardhmen nuk do 

të bie ndesh me ligjin. Po ashtu të mirren parasysh kushtet ekonomike, sepse gjendjen 

ekonomike e ka të vështirë, është baba i 3 fëmijëve dhe se me punën e tij e mbanë familjen. 

 

I akuzuari  N.K.,, është pajtuar me pohimet e mbrojtësit, duke shtuar se pendohet për 

veprën e kryer, nuk ka qenë në dijeni se mbajtja e pistoletës me gaz është vepër penale, andaj 

kërkon nga gjykata që t’ia shqipton një dënim sa më të butë, pasi që i ka kushtet e dobëta 

ekonomike dhe se me punën e tij  si punëtor e mbanë familjen 5 anëtarëshe. 
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Në këtë drejtim, duke marrë parasysh pranimin e fajësisë nga i akuzuari për veprën 

penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 366 

paragrafi 1 të KPRK-së, i cili pranim është bërë konform nenit 248 të KPPRK-së, pasi që i 

akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë është bërë 

vullnetarisht, 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 N.K.,, formohen elementet qenësore të veprës penale 

mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 366 paragrafi 1 të 

KPRK-së, sepse ka mbajtur në posedim armën në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur 

me armë të tilla, ashtu që nga data e pa vërtetuar e deri në muajin shkurt të vitit 2022 në 

shtëpinë e tij në rr.“ ........”, në Prizren, gjegjësisht në dhomën e tij të gjumit ka pasur të fshehur 

pistoletë më gas, e cila ka qenë jofunksionale, ndërsa me dt.17.03.2022, rreth orës 23:40 min, 

në shtëpinë e tij, në një kuti kishte të vendosura 19 (nëntëmbëdhjetë) fishek të kalibrave të 

ndryshëm dhe 1 (një) karikator të zbrazur – i dëmtuar, për të cilat nuk ka pasur leje nga Organi 

kompetent i MPB,për çka edhe gjykata e shpalli fajtor dhe ia shqiptoi dënimin si në 

dispozitiv,pasiqë paraprakisht vërtetoi se është penalo juridikisht përgjegjës. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin konform nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, 

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

në matjen e dënimit, duke marrë parasysh qëllimin e dënimit, rrethanat të cilat ndikojnë në 

zbutjen apo rritjen e dënimit, shkallën e përgjegjësisë penale, motivet nga të cilat është kryer 

vepra penale. Kështu, prej rrethanave lehtësuese për të akuzuarin N.K.,, morri parasysh faktin 

se i njëjti e ka pranuar fajësinë, pendimin për veprën penale të kryer, premtimin se nuk do të 

përsërisë veprime të tilla të kundërligjshme dhe rrethanën familjare - që i njëjti është i gjendjes 

së dobët ekonomike,se është i martuar dhe ka 5 fëmij,se më parë nuk ka qenë i dënuar,pasiqë 

në shkresa të lëndës nuk kemi prova-aktgjykim të plotëfuqishëm se i njëjti ka qenë i dënuar 

ndonjëherë për ndonjë vepër penale. Në anën tjetër, pas vlerësimit të të gjitha rrethanave, 

gjykata nuk gjeti ndonjë rrethanë rënduese ndaj të akuzuarit, me rastin e matjes dhe caktimit të 

dënimit,çka edhe është mendimi i gjykatës që dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit, do të arrij 

qëllimin e tij konform nenit 38 të KPRK-së, se dënimi i shqiptuar është në harmoni me 

intensitetin e dëmtimit të vlerës së mbrojtur me dispozita përkatëse ligjore, si dhe me shkallën e 

përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe se do të mundësoj një balancë të drejtë në mes të 

kërkesës që të akuzuarit t’i mundësohet risocializimi dhe kërkesës së shoqërisë që ai dënim me 

peshën e tij të ketë karakter të përgjithshëm dhe special parandalues nga kryerja e veprës 

penale, të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit të respektimit të ligjit. Gjykata është e mendimit se dënimi i shqiptuar të akuzuarit 

është në shërbim të preventivës së përgjithshme, posaçërisht preventivës së posaçme, do të 

ndikoj në forcimin e moralit të shoqërisë, përgjegjësisë dhe disiplinës së qytetarëve e të 

akuzuarit dhe se me këtë dënim do të mund të arrihet qëllimi i dënimit në të gjitha drejtimet e 

tij. 

 

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

 

Vendimi për konfiskimin e armës dhe municionit, është marrë konform nenit 366 

paragrafi 3 të KPRK-së lidhur me nenin 282 paragrafi 2 të KPPRK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 450 paragrafi 2 pika 

2.6. lidhur me nenin 453 paragrafi 1 të KPPRK-së. 

 



 Numri i lëndës: 2022:053852 
 Datë: 24.05.2022 
 Numri i dokumentit: 03050809 
 

4 (4)  

   
2

0
2

2
:0

8
7

2
4

0
 

Vendimi mbi taksën gjyqësore në emër të kompensimit 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. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA ,  

 

2022:053852, 24.05.2022 

  

 

 

 

Bashkëpunëtori profesional                                                          Kryetarja e trupit gjykues 

Hilmi Elshani                                                                                      Ajser Skenderi 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh prej ditës së pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


