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Numri i lëndës: 2022:048888 

Datë: 16.05.2022 

Numri i dokumentit:     03014402 

 

                         PKR.nr.69/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti për Krime të Rënda, gjyqtari 

Xheladin Osmani, me sekretaren juridike Teuta Spahija, duke vendosur në lëndën penale 

kundër të akuzuarve I.Q., nga fsh. R..., Komuna  e Prizrenit, për shkak të veprës penale 

Mbajtja në pronësi, në kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 

të KPRK-së dhe Z.Q., nga fshati R..., Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale 

përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 367 par.1 të KPRK-së. Duke vendosur 

sipas aktakuzës së PTH-së në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda PP/I.nr.100/2022 

e dt.19.04.2022, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, më datën 16.05.2022, në prezencën e 

prokurorit të shtetit Genc Nixha, si dhe të akuzuarve, po të njëjtën ditë mori dhe publikisht 

shpalli këtë:  

 

                                                             A K T GJ Y K I M 

Të akuzuarit: 

 

I.Q., nga i ati .............dhe e ëma .............e vajzërisë .............i lindur me datë .............në 

fshatin R... – Komuna e Prizrenit ku edhe banon, i martuar baba i 6 fëmijëve, i pa punë, me 

profesion bukëpjekës, ka të kryer shkollën mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal: .............. 

 

Z.Q., nga i ati .............dhe e ëma .............e Vajzërisë .............i lindur me dt. .............në 

fshatin R... – Komuna e Prizrenit ku edhe banon, beqar me profesion bukëpjekës, punon në 

Skenderaj furra “.............”, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së varfër ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal: .............. 

 

                                                               JANË  FAJTOR 

 

I.Q.,, deri me dt. 10.03.2022, në fshatin R..., Komuna e Prizrenit, është vërtetuar se 

posedon armen në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët e tilla, në atë 

mënyrë që pas kontrollimit të shtëpisë së tij në fshatin R...-KK Prizren nga ana e policisë i 

njëjti ka dorëzuar armën dhe atë pushkën automatike AK 47, me numër serik 3141089 dhe 
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një karikator i zbrazët , të cilën i njëjti e kishte mbajtur posedim që nga lufta, e cila më pas 

i është konfiskuar nga ana e policisë.   

 

-Me këtë ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

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

 

Z.Q.,  në kohë të pacaktuar gjatë viti 2019 në fshatin R..., Komuna e Prizrenit, ka 

përdorur armën pushkë automatike AK-47 me nr. serik 3141089, ne atë mënyrë që në një 

aheng familjar të organizuar në fshatin R... , Komuna e Prizrenit, me të njëjtin gjuan lartë 

në ajër me ç’rast ka zbrazur katër fishek e të cilën armë më pas ditën e nesërme ia ka kthyer 

personit të cilit ia kishte marr, këtu të pandehurit  të parë I.Q.,. 

 

-Me këtë ka kryer veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm 

nga neni 367 par. 1 i KPRK-së.  

 

 Gjykata në kuptim të nenit 7,8,9,10,40,43,44,69,70,71 dhe 72 të KPRK-së. 

 

Gjykon 

 

Të akuzuarin I.Q., për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

armëve nga neni 366 par. 1 të KPRK-së, dënimin me gjobë në shumën prej 400 (katërqind) 

€, të cilën shumë do ta paguajë në 3 këste mujore duke filluar nga dita e plotfuqishmërisë 

së aktgjykimit. 

  

Të akuzuarin Z.Q., për veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm,  

nga neni 367 paragrafi 1 të Kodit Penal shpall dënimin me burg në kohëzgjatje prej 5 (pesë) 

muajve. 

 

Në pajtim dhe me propozim të akuzuarit Z.Q., dënimin me burg në kohëzgjatje prej 5 

(pesë) muajve në kuptim të nenit 44 të KPRK-së i shndërrohet në dënim me gjobë në 

shumën prej 500 (pesëqind) euro, të cilën dënim do të paguajë në 3 këste mujore duke 

filluar nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Nëse të akuzuarit dënimet e shqiptuara me gjobë të cekura si më lartë, nuk dëshirojnë 

apo nuk mund të paguajnë në afatin e paraparë, në të kundërtën gjykata për çdo 20 € do tu 

caktohet një ditë burgim. 

 

Nga i akuzuari I.Q., konfiskohet: arma - pushkë automatike AK-47 me nr. serik 

3141089. 

 

Obligohen të akuzuarit që të paguajnë paushallin gjyqësor secili shumën me nga  30 

(tridhjetë) € në afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Në bazë të qarkores së Gjykatës Supreme të Kosovës për zbatimin e Ligjit nr. 05/L-

36, për kompensimin e viktimave të krimit të dt.30.01.2018, obligohen të akuzuarit që 
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konform nenit 39 të Ligjit të lartcekur të paguajnë shumën secili me nga 50 € (pesëdhjetë) 

në Fondin për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën PP/I.nr.100/22 e datës 19.04.2022, ndaj të pandehurit I.Q., nga fsh. 

R..., Komuna  e Prizrenit, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, në kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së dhe ndaj të pandehurit 

Z.Q., nga fshati R..., Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale përdorimi i armës apo 

mjetit të rrezikshëm nga neni 367 par.1 të KPRK-së të cilën aktakuzë gjatë seancës fillestare 

e ka përfaqësuar Prokurori i shtetit Genc Nixha  i cili propozojë që seanca fillestare të 

mbahet dhe të veprohet konform dispozitave të KPP, nga se aktakuza është bazuar me 

provat e pranueshme. 

 

Në seancën fillestare, të akuzuarit u udhëzuan  në kuptim të nenit 246 të KPP për të 

drejtat e tyre  dhe pasi që të drejtat e tyre  janë respektuar, pas leximit të aktakuzës, të 

akuzuarit kanë  kuptuar aktakuzën dhe të njëjtit kanë pranuar fajësinë në të gjitha pikat e 

aktakuzës. 

 

Kryetari i trupit gjykues vërtetoi se të akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajit dhe se pranimi është bërë vullnetarisht, pastaj pranimi është mbështetur 

në faktet e çështjes që përmban aktakuza, nga materialet e prezantuara nga prokurori i 

shtetit dhe provat tjera dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të çart ligjore ose 

gabime faktike, i akuzuari I.Q., ka pranuar fajësinë për veprën penale, mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par. 1 të KPRK-së, dhe i 

akuzuari Z.Q., ka pranuar fajësinë për veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të 

rrezikshëm nga neni 367 par.1 të KPRK-së dhe atë pas marrjes së mendimit të prokurorit, 

mori vendimin mbi pranimin e fajësisë  e pastaj është vazhduar me shqiptimin e dënimit.  

     

Me vet pranimin nga ana e të akuzuarve  dhe nga shkresat e lëndës, është vërtetuar 

në tërësi pretendimi i Prokurorisë Themelore në Prizren – Departamenti për krime të 

rënda për veprën të përshkruara si në  dispozitivin e aktakuzës dhe është vërtetuar se i 

akuzuari I.Q.,, është përgjegjës penalo-juridike për veprën penale veprës penale mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par. 1 të KPRK-së, 

dhe Z.Q., është përgjegjës penalo juridike për veprën penale përdorimi i armës apo mjetit 

të rrezikshëm nga neni 367 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata, nga provat të bashkangjitur në shkresat e lëndës, mbi të cilat është bazuar 

dhe ngritur aktakuza e PTH-it në Prizren, e po ashtu edhe nga pranimi i fajësisë nga ana e 

të akuzuarve për veprat penale që u  vihen në barrë, duke i analizuar secilën veç e veç dhe 

duke i ndërlidhur të gjitha së bashku më pa dyshim është ardhur në përfundim se në 

veprimet e  të akuzuarave I.Q., dhe Z.Q.,, formohen dhe fitohen të gjitha elementet e veprave 

penale të përshkruar si në  dispozitivit të aktakuzës dhe se të akuzuarit në aspektin penalo- 



 Numri i lëndës: 2022:048888 
 Datë: 16.05.2022 
 Numri i dokumentit: 03014402 
 

4 (4)  

   
2
0
2
2
:0
7
8
4
5
5

 

juridikë janë përgjegjës për çka gjykata të njëjtit i shpalli fajtor, dhe ua shqiptoj dënimin si 

në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit, gjykata vlerësoj të 

gjitha rrethanat që përcaktojnë rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit në kuptim të 

dispozitave të nenit në kuptim të nenit 69, rregullave të përgjithshme për zbutjen e dënimit  

në kuptim të nenit 70, në zbutjen e dënimit neni 71, kufijtë e zbutjes së dënimit në kuptim 

të nenit 72 të KPRK-së, duke gjetur si rrethanë rënduese, rrezikun shoqëror, shkallen e 

rrezikimit të vlerës së mbrojtur, ndërsa si rrethanë posaçërisht lehtësuese është marrë 

qëndrimi korrekt dhe pranimi i fajësisë, janë familjar dhe mbajtës i vetëm i familjes, i 

gjendjes së dobët ekonomike, pendimin dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejnë 

vepër të re penale.  

 

Vendimi mbi konfiskimin është marrë në kuptim të nenit 366 par.3 të KPRK.  

 

Vendimi mbi paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në dispozitat e nenit 453 par.3 të 

KPPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë në kuptim të Qarkores 

së Gjykatës Supreme të Kosovës për zbatimin e Ligjit nr.05/L-36, për kompensimin e 

viktimave të krimit të dt.30.01.2018, dhe konform nenit 39 të Ligjit të lartcekur. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.69/2022, dt.16.05.2022 

 

 

   Sekretarja Juridike                                                                 Kryetari i trupit gjykues 

    Teuta Spahija                                                                                    Xheladin Osmani 

 

 

 

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

në fatin prej 15 ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet të 

kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 


