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Numri i dokumentit:     00208444 

 

 
                           P.nr.1152/18 

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
 
 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, 
gjyqtari Fidan Hoxha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Ardijana Reshtani 
procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarit S.B nga fshati ..., Komuna e 
Prizrenit, për shkak të veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa 
autorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KP-së, sipas aktakuzës së 
Prokurorisë Themelore në Prizren, me numër PP/II.nr.2158-8/2017 të datës 
25.07.2018, në shqyrtim fillestarë, në pranin e Prokurorit të Shtetit Fatos Ajvazi, si 
dhe të akuzuarit, me datë 18.01.2019, publikisht mori dhe shpalli këtë:  
 
 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari: 
 

S.B, nga i ati S. dhe e ëma S., e lindur R., i lindur më datën ... në ...., tani me 
vendbanim në fshatin Lubizhdë, Komuna e Prizrenit, i martuar, babë i ...fëmijëve, ka 
të kryer shkollën fillore, pensionit, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i 
R. së Kosovës, me nr. personal .... 

 
 

ËSHTË FAJTORË 
 
Se me datë 16.08.2017, në fshatin Lubizhdë, Komuna e Prizrenit, saktësisht 

në shtëpinë e tij, në kundërshtim me ligjin e aplikueshëm për armët të Republikës së 
Kosovës, mbanë në pronësi, kontroll dhe posedim të paautorizuar armën e gjuetisë 
me numër serik ..., ... si dhe 7 (shtatë) fishek të pushkës së gjuetisë, me 
mbishkrimin në bazë ‘..., të cilën e mbante me leje me afat të skaduar në vitin 2012, 
me ç’rast të njëjtën e ka mbajtur në posedim pa pasur leje nga organi kompetent. 
 

Këso dore ka kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KP-së. 
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Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 8, 9, 10, 22, 41, 43, 46, 62, 73, nenit 374 
parag.1 të KP-së dhe nenit 365 të KPP-së, të akuzuarit e:  

 
 

GJ Y K O N 
  
 Me dënim me gjobë në lartësi prej 300 (treqind) euro, të cilën gjobë duhet ta 
paguaj në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, në rast se nuk e paguan dënimin me gjobë, dënimi me gjobë do ti 
zëvendësohet me dënim me burg, në atë mënyrë që për çdo 20 euro të dënimit me 
gjobë do ti llogaritet një ditë burgim. 
 
 Të akuzuarit, në kuptim të nenit nenit 374, par. 3 të KP-së, i konfiskohen 
arma e gjuetisë me numër serik ..., ..., si dhe shtatë (7) fishek të pushkës së gjuetisë, 
me mbishkrimin në bazë ‘...’’, si mjet të kryerjes së veprës penale, pas 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi të njëjtat të shkatërrohen. 
  
 Obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas 
llogarisë së gjykatës, paushallin gjyqësor të paguaj shumën prej 20 euro, si dhe 30 
euro në emër të fondit për kompensimin e viktimave të krimit, të gjitha këto në afat 
prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të 
ekzekutimit të dhunshëm. 
 
 

A r s y e t i m 
 
 Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, kësaj gjykate 
i ka parashtruar aktakuzën me numër PP/II.nr.2158-8/2017 të datës 25.07.2018, 
kundër të akuzuarit S.B nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës 
penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 
374 paragrafi 1 të KP-së. 
 
 I akuzuari S.B gjatë shqyrtimit fillestar e ka pranuar fajësinë për veprën 
penale e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës me numër PP/II.nr.2158-8/2017 të 
datës 25.07.2018.     
  

Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:                         
 

Në tërësi u vërtetua se i akuzuari S.Bme datë 16.08.2017, në fshatin 
Lubizhdë, Komuna e Prizrenit, saktësisht në shtëpinë e tij, në kundërshtim me ligjin 
e aplikueshëm për armët të Republikës së Kosovës, mbanë në pronësi, kontroll dhe 
posedim të paautorizuar armën e gjuetisë me numër serik ..., ... si dhe 7 (shtatë) 
fishek të pushkës së gjuetisë, me mbishkrimin në bazë ‘’...’’, të cilën e mbante me leje 
me afat të skaduar në vitin 2012, me ç’rast të njëjtën e ka mbajtur në posedim pa 
pasur leje nga organi kompetent. Me këtë ka kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, 
kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KP-së. 

    
Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vetë pranimi i fajësisë nga 

i akuzuari, i cili në shqyrtimin fillestar, vullnetarisht ka pranuar fajësinë. Gjykata 
gjatë shqyrtimit të pranimit të fajësisë konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën 
dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, 
pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, në materialet e 
prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk 
përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.   
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Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të 

akuzuarit formohen të gjitha elementet e qenies së veprave penale të përshkruar si 
në shqiptim të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpall 
fajtor dhe të gjykoj në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale 
juridike të tij. 

 
Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka 

vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 73 të 
KPP të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, si rrethanë 
posaçërisht lehtësuese gjykata mori pranimin e fajësisë, gjykata ka vlerësuar 
rrethanat personale të akuzuarit, është pensioner, në gjykim ka pasur qëndrim 
korrekt, pendimin e tij dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra 
penale. Kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur në 
përfundim se me dënimin e shqiptuar si në diapozitiv të këtij aktgjykimi, do të 
arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 41 i KP dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas 
bindjes së gjykatës është në proporcion me veprat penale të kryera dhe me rrethanat 
personale të cilat i posedon i akuzuari.  
  
 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë konform nenit 450, 
dhe 453  paragrafi 1 të KPP-së.  
 

Vendimi mbi taksën gjyqësore në emër të kompensimit të viktimave të krimit, 
është marrë në pajtim me nenin 39 par. 3 nën par. 3.1 të Ligjit për Kompensimin e 
Viktimave të Krimit Nr.05/L-036 
 
 Me sa u tha më lartë u vendos si në diapozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:040642, 18.01.2019 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                             Fidan Hoxha 
 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në 
afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


