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                        P.nr.77/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

  

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti për Krime të Rënda, trupi 

gjykues i përbërë nga gjyqtari  Skender Çoçaj, si kryetar i trupit gjykues, dhe gjyqtarët Kymete Kicaj 

e Ajser Skenderi - anëtar, me procesmbajtësen Besnike Morina – sekretare juridike pranë kësaj 

gjykate, duke vendosur në lëndën penale kundër të akuzuarit G. B. nga fshati L. Komuna e Prizrenit,  

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

neni 374, par.1 të KP-së, sipas aktakuzës të PTH-së në Prizren, PP.nr.17/2016 të datës 29.04.2016, 

në shqyrtimin gjyqësor në prezencën e Prokurorit të Shtetit Metush Biraj, të akuzuarit G. B., si dhe 

të mbrojtësit të tij av. V. O., më datë 26.08.2016, mori dhe publikisht shpalli këtë: 

  

 

     A K T GJ Y K I M 

 

 I akuzuari: 

 

G. B., nga i ati F. dhe e ëma N., e lindur N., data lindjes ... në fshatin L., Komuna e Prizrenit, 

ku edhe tani jeton, i martuar-babë i 4 fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.    

 

        ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse deri me 25.01.2016, në shtëpinë e tij në fshatin L.Komuna e Prizrenit, i pandehuri në 

kundërshtim me Ligjin për armët të R. së Kosovës, ka mbajtur në pronësi dhe posedim armën – 

pushkë gjuetie, me numër serik 04418, e cila u sekuestrua nga polica, të cilën armë e ka mbajtur në 

pronësi dhe posedim pa lejen e organit kompetentë. 

 

-  Këso dore ka kryer veprën penale të mbajtjes në pronësi, kontrollë ose posedim të pa 

autorizuar të armëve nga neni 374, par.1 të KP-së . 

 

Andaj gjykata në bazë të dispozitave të lartshënuara dhe neneve 7, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 

52  nenin 374 par.1 të KP-së, të akuzuarin e :  

                                                                     

            G J Y K O N  

 

Për veprën penale i shqiptohet dënimin me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) euro, të cilën 

shumë i akuzuari duhet ta paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse 

i akuzuari nuk e paguan apo nuk dëshiron ta paguaj dënimin me gjobë, atëherë gjoba do ti 

zëvendësohet me dënim me burgim ashtu që për çdo 20 euro të gjobës do ti caktohet një ditë burgim. 

 

Gjykata në pajtim me dispozitat e nenit 374 paragrafi 3 të akuzuarit i konfiskohet arma - 

pushka e gjuetisë me nr.serik 04418. 
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             Obligohet i akuzuari  që t’i pagojë të gjitha shpenzimet e procedurës penale dhe atë në emër 

të paushallit gjyqësor shumën prej 30 (tridhjetë) €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

     A  r  s  y  e  t  i  m 

 

           

Prokuroria Themelore në Prizren, ka parashtruar aktakuzën PP.nr.17/2016 të datës 

29.04.2016 kundër të akuzuarit G. B., nga fshati L. Komuna e Prizrenit,  për shkak të veprës penale 

të mbajtjes në pronësi, kontroll  ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 374, par.1 të KP-së. 

Prokurori i shtetit në fjalën e tij përfundimtare ka qëndruar në tërësi pranë aktakuzës duke deklaruar 

se në bazë të provave të cilët janë administruar në shqyrtimin kryesor, pa mëdyshje u vërtetua teza e 

kësaj aktakuze se i akuzuari ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 paragraf 1 të KP-së, ngase përpos deklaratës së dëshmitarit V. 

B., dhe vetë këtu i akuzuari G. B., pranon faktin se pesë ditë në shtëpinë e tij në fshatin L. e ka 

mbajtur pushkën e gjuetisë me numër serik 04418, pa leje të organit kompetent. Kurse pretendimi i 

tij se kjo pushkë ka qenë me leje të cilën e ka poseduar babai i tij i ndjerë nuk është arsye qe edhe i 

akuzuari ta mbaj pushkën gjegjëse pa leje të organit kompetent, prandaj gjykatës i propozoj që i 

njëjti të shpallet fajtor dhe të gjykohet në bazë të ligjit duke marrë  parasysh të gjitha rrethanat 

rënduese dhe lehtësuese të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit. Njëherit gjykatës i 

propozoj që të akuzuarit ti shqipton edhe dënim plotësues të marrjes apo konfiskimit të pushkës së 

gjuetisë me numrin përkatës serik, si mjet i kryerjes së veprës penale. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit G. B. – av. V. O. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se me 

administrimin e provave në këtë çështje penale nuk është vërtetuar me asnjë provë se i pandehuri G. 

B. ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë, me vetë deklaratën e të pandehurit dhe provat 

materiale nga shkresat e lëndës vërtetohet se arma nuk është konfiskuar në shtëpinë e të pandehurit 

por e njëjta është dorëzuar në Stacionin Policor në Prizren nga ana e vëllaut të tij V. B., me këtë fakt 

vërtetohet se nuk janë vërtetuar elementet qenësore të veprës penale të posedimit të armës. Edhe në 

deklaratën e dëshmitarit V. B. është konstatuar fakti se kjo armë deri në ditën e konfiskimit të saj 

nuk është gjendur në posedim tek i pandehuri G. B., po ashtu nuk kemi prova për llojin e armës të 

përshkruar si në dispozitiv se a është e njëjta funksionale në mungesë të ekspertizës përkatëse, duke 

pasur parasysh të gjitha këto rrethana nuk është vërtetuar dyshimi i bazuar se i pandehuri G. B. ka 

kryer veprën penale, andaj i propozoj trupit gjykues që në mungesë të provave të akuzuarin ta liroj 

nga aktakuza. 

 

I akuzuari G. B., gjatë seancës së shqyrtimit kryesor ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë për 

veprën penale e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës së PTH-së. 

 

Gjykata duke pas parasysh se i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale gjatë 

shqyrtimit kryesor i ka nxjerr të gjitha provat e domosdoshme lidhur me këtë vepër penale dhe pas 

vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjitha provave në tërësi ka vërtetur këtë gjendje faktike: 

 

 Në tërësi është vërtetuar se i akuzuari me datë 25.01.2016, në shtëpinë e tij në fshatin L., 

Komuna e Prizrenit, në kundërshtim me Ligjin për armët të R. së Kosovës, ka mbajtur në pronësi 

dhe posedim armën – pushkë gjuetie, me numër serik 04418, e cila u sekuestrua nga polica, të cilën 

armë e ka mbajtur në pronësi dhe posedim pa lejen e organit kompetentë. 
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Gjendjen faktike gjykata e ka vërtetuar nga dëshmia e dëshmitarit V. B., nga provat materiale 

të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, nga lista e armëve të konfiskuara me nr.2016- GA-0194, 

dhe lista e dëshmive të konfiskuara 2016-GA-0194 të datës 25.01.2016, nga foto albumi si dhe nga 

vetë deklarata e të akuzuarit G. B. 

 

I akuzuari G. B. gjatë shqyrtimit gjyqësor në mbrojtjen e tij ka deklaruar se me datën 

25.01.2016 ka qenë në Kosovë por nuk i kujtohet saktë se ku ka qenë, arma e gjuetisë me nr.serik 

04418 është konfiskuar në polici dhe se kjo armë është e babait të tij F. I akuzuari ka shtuar se ai 

personalisht kurrë nuk ka pas armë dhe se pushkën e gjuetisë e cila është dorëzuar në polici e kishte 

marrë nga V. B., nga se shpesh  herë deri sa ai ka dal në gjueti nëpër malet e fshatit atëherë kur ia ka 

pa pushkën e gjuetisë ky dëshmitarë e kishte fshehur këtë pushkë dhe të njëjtën ia kishte kërkuar V. 

dhe se kjo pushkë tek i akuzuari, në shtëpinë e tij ka qëndruar vetëm 5 ditë, ndërsa ditën kur ai ishte 

arrestuar nga policia për shkak të një dënimit të mëparshëm, policia i kishte telefonuar vëllaut të 

akuzuarit dhe i kishin kërkuar që ta sjell pushkën në polici, mirëpo i njëjti nuk kishte pranuar dhe 

kishte kërkuar që të bisedonte me të akuzuarin me telefon dhe pasi që ka biseduar me të njejtin i 

akuzuari i kishte thënë që pushkën e gjuetisë ta sjellë në stacionin policor, gjë edhe të cilën e ka bërë. 

Në vazhdim ka deklaruar se arma-pushka e gjuetisë ka qenë në shtëpinë e të akuzuarit dhe se nuk e 

din se a ka qenë funksionale pasi që nuk e kishte provuar. Ndërsa  në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se në tërësi pajtohet me fjalën e përfundimtare të dhënë nga mbrojtësit i tij dhe shtonë se 

edhe nëse më kthehet ajo pushkë e gjuetisë unë nuk e pranoj më.  

  

Gjykata duke analizuar mbrojtjen e të akuzuarit  gjykata konstatoi se edhe për kundër faktit 

se i akuzuari në mbrojtjen e tij në disa raste ka qenë i pakjartë sidomos kur thotë se arma nuk është 

gjetur në shtëpinë e tij, arma nuk është konfiskuar në shtëpinë e tij, ndërsa në fund të mbrojtjes së tij 

e pranon se arma ka qenë në shtëpinë e tij, se armën e ka sjell vëllau i tij në stacionin policor kur vet 

i akuzuari ka biseduar me të në telefon, gjithashtu e pranon se e ka mbajtur në posedim këtë armë 

por se nuk e din se e  njëjta a është funksionale pasi që nuk e kishte provuar. Pra, i akuzuari edhe për 

kundër faktit se nuk e ka pranuar fajësinë ai në realitet i pranon veprimet kryese duke deklaruar se 

arma objekt i kësaj akuze ka qenë në shtëpinë e tij.  

 

  Dëshmitari V. B. në dëshminë e tij të dhënë në Prokurori me dt.28.04.2016 e cila dëshmi me 

pajtimin e palëve është lexuar gjatë shqyrtimit kryesorë, ka deklaruar se me dt.12.01.2016 derisa 

kam qenë duke shkuar në stallën time e cila gjendet në afërsi të vendit të quajtur te ‘’P. i L. ‘’ e kam 

gjetur  një armë të gjuetisë, arma ishte e ndyshkur dhe e kishte tytën e prerë. E qita armën në 

kamionetë për ta thirrë Policinë dhe për ta dorëzuar atë armë. Rrugës derisa ende isha duke e qitur 

armën në kamionetë jam takuar me familjarët e G. B., ata ma panë armën në dorë dhe më thanë që 

ajo armë mund të jetë e babait të tyre të ndjerë dhe se ai e ka pasur me leje. Pas pak më është 

lajmëruar në telefon G., i cili më ka thënë që t’ia qojë armën nga se mund të jetë arma e babait të tij, 

unë jam përgjigjur se do ta dorëzojë amën në Polici, ai më ka thënë që më mirë është që t’ia qoj atij 

armën dhe ai do të shkojë në Polici, ta paraqes rastin dhe ta legalizoj atë armë nga se ka prova se 

arma është e babit të tij. Unë ia kam qu armën, dhe pas një kohe më ka thirrë në telefon dhe më ka 

thënë që të shkoj ta marr armën, nga se në Polici i kanë thënë që nuk është arma e babait të tij. Kur 

kam shkuar në shtëpinë e tij për me marrë armën e për ta dorëzuar në Polici, ai nuk më ka dhënë 

armën. Duke e ditur që është tip problematik dhe nga frika se ai mos po e përdorë armën diku, unë e 

kam lajmëruar rastin në Polici. 

 

 Duke analizuar deklaratën e dëshmitarit V. B. gjykata në tërësi ia ka fal besimin, nga se një 

deklaratë e tillë është në përputhje edhe me provat tjera materiale të administruara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor. 
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Nga lista e armëve të konfiskuara 2016-GA-0194 e dt.25.01.2016 është vërtetuar se nga i 

akuzuari G. B. është  konfiskuar një pushkë gjuetie me nr.serik 04418. 

 

 Nga lista e dëshmive të konfiskuara 2016-GA-0194 të datës 25.01.2016 vërtetohet se në 

shtëpinë e të akuzuarit G. B. është gjetur pushka e gjuetisë me numër serik 04418. 

 

Nga foto albumin shihet një pushkë gjueti e me numër serik 04418 

 

  Gjykata në rastin konkret konstatoi se nuk është kontestuese dhe në tërësi është vërtetuar se i 

akuzuari G. B. në shtëpinë e tij në fshatin L. Komuna e Prizrenit e ka mbajtur në pronësi dhe 

posedim armën-pushkën e gjuetisë me nr. serik 04418 dhe atë pa lejen e organit kompetent. 

 

Gjykata, pas administrimit dhe vlerësimit të provave, padyshim ka vërtetuar se në veprimet e 

të akuzuarit qëndrojnë elementet e veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 paragraf 1 të KP-së, prandaj edhe të njëjtin e shpalli fajtor dhe i 

shqiptoi dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.    

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit dhe llojit të tij, gjykata ka vlerësuar 

të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në neni 73 të KPK-së, të cilat ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave rënduese gjykata mori parasysh se kemi të 

bëjmë me vepër penale të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e njeriut e të cilat vepra kohën e fundit 

janë përhapur shumë në vendin tonë, ndërsa si rrethanë lehtësuese gjykata ka pasur parasysh faktin 

se i njëjti është baba i katër fëmijëve, është i pa punë, i gjendjes së varfër ekonomike. Gjykata duke 

mos gjetur ndonjë rrethanë rënduese ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar si në 

dispozitiv të këtij aktgjykim, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 41 të KP-së dhe ky dënim i 

tillë, i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe 

rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari. Gjykata konsideroj se me dënimet e shqiptuara si në 

dispozitiv të aktgjykimit do të parandalohet i akuzuari nga kryerja e veprave penale në të ardhmen si 

dhe do të bëj rehabilitimin e tij e gjithashtu do të parandalohen edhe personat e tjerë nga kryerja e 

veprave penale. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë konform nenit 451 dhe 453 

paragrafi 1 të KPP-së.  

 

 

 Me sa u tha më lartë u vendos si në diapozitiv të këtij aktgjykimi.  

                  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN,  

P.nr.77/2016 më datë 26.08.2016 

 

Procesmbajtësja                     Kryetari i trupit gjykues 

Besnike Morina                                      Skender  Çoçaj 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes se njëjtit, Gjykatës se Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj 

gjykate.    


