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Numri i lëndës: 2019:084720 

Datë: 18.10.2019 

Numri i dokumentit:     00585867 

                 P.nr. 400/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

         GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL,  gjyqtarja e vetme gjykuese Arjeta Gashi, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit B.B nga Prizrenit, për shkak të veprës penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 dhe veprës penale përdorim i armës apo 

mjetit te rrezikshëm nga neni 375 par. 1 lidhur me neni 31 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK-së), i akuzuar sipas  aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, 

PP.II.nr.88-8/17 të datës 29.03.2019, pas mbajtjes së  shqyrtimit fillestar, në praninë e 

Prokurorit të Shtetit, të Prokurorisë Themelore në Prizren Atnor Skoro dhe te akuzuarit, me 

date 07.10.2019 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa përpiloj, me datë 18.10.2019 ketë.   

 

 

A K T GJ Y K I M 

 I akuzuari:  

 

  B.B nga i ati  M. dhe e ëma S., të vajzërisë M., i lindur më ..., në Prizren, ku dhe tani 

jeton, rr. “...” ..., i shkurorëzuar, ka te kryer shkollën  e mesme, punëdhënës ( menaxherë),  i 

gjendjes së mirë ekonomike, shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, i identifikuar  me numër 

personal te letërnjoftimit ..., të lëshuar nga MPB të Republikës se Kosovës.  

 

ËSHTË FAJTOR 

 
I.  Prej datës së pavërtetuar, e deri më datën 18.11.2016, ne fshatin ..., komuna e 

Prizrenit, pandehuri B. B, në kundërshtim me Ligjin e aplikueshëm për armët të Republikës së 
Kosovës, pa autorizim ka mbajtur në pronësi, kontroll dhe posedim të paautorizuar, armën me 
gaz të tipit "..." modeli ..., pa numër serik, kalibri ...mm, një karikator i pistoletës me 
njëmbëdhjete (11) fishek, të cilat i ka mbajtur në posedim pa pasur leje nga organi kompetent. 

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

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të Kodit Penal të Kosovës (KPK-së).   

 

II.  Me datë 18.11 9016, rreth orës 17:15 minuta, në fshatin ..., komuna e Prizrenit, i 
pandehuri, me qëllim e përdor armen e tipit "...", në mënyre kërcënuese dhe frikësuese, në atë 
mënyrë që derisa i dëmtuari i mitur S.B ishte duke i kërkuar bagëtitë e tij së bashku me një 
shok, me tu afruar afër shtëpisë së të pandehurit, i pandehuri i thotë në gjuhën serbe "stoj", ku 
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nga aty shoku i të dëmtuarit ik, kurse i dëmtuari mbetet aty, i pandehuri me armë në dorë e 
shtrin përtokë dhe më pas i thotë "shko shpejt", duke u larguar i dëmtuari, i pandehuri shtënë 
dy herë me armë, me ç ‘rast tek i dëmtuari ka shkaktuar frikë dhe pasiguri me jetën e tij. 

-Me këto veprime kanë kryer veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të 
rrezikshëm nga neni 375 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KP-së 

Andaj gjykata,  në kuptim të nenit 7, 8, 9, 10, 21, 41, 42, 46, 47,  62 par.2 nënpar. 2.6, 

73, 75, 76, 374 par.1  dhe 3, 375 par. 1 të KPK-së, dhe nenit 365 të KPPK-së, të akuzuarit i 

shqipton: 

 

          -Për veprën penale, si  në dispozitivin I të aktgjykimit shqipton dënimin me gjobë, 

në shumën prej 500  (pesë qind) euro. 

         

 -Për veprën penale si në dispozitivin II të aktgjykimit i shqipton dënim  me gjobë, ne 

shumen prej 500 (pesëqind) euro dhe dënime me  burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muajve.  

 

 Në kuptim të nenit 80  të KPK, gjykata: 

 

- Vërteton dënimin unik: dënim me gjobe ne shumën prej 1000 ( një mijë) euro  dhe 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve. 

 

-Dënimin më gjobë është i obliguar ta paguajë në afatin prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi,  e në qoftë se i akuzuari nuk mund apo nuk dëshiron ta 

paguaj dënimin me gjobë, i njëjti do të zëvendësohet në dënim me burgim ashtu që një ditë 

burgim do të llogaritet me 20 euro të gjobës, ne kohëzgjatje prej 50 ditë. 

 

- Në kuptim të nenit 47 te KPRK-së, me pëlqimin e të akuzuarit dënimi me burgim në 

kohëzgjatje prej 6 ( gjashtë ) muajve i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumën prej 1000 

(një mijë) euro, të cilin dënim me gjobë i akuzuari është i obliguar ta paguaj në afat prej 15 

ditëve nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi,  nëse i akuzuari nuk dëshiron apo nuk mund të 

paguaj dënimin me gjobë, i njëjti do te zëvendësohet në dënimin e shqiptuar me burg ne 

kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve. 

 

-Të akuzuarit në kuptim të nenit nenit 62 par.2 nënpar.2 .7 e lidhur me nenin 374 par. 3 

të KPK-së, i konfiskohet arma me gaz e tipit "Broëing", modeli GPD 8, pa numër serik, kalibri 8 mm, 

një karikator i pistoletës me njëmbëdhjetë (11) fishek, si objekt i kryerjes së veprës penale “, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim të njëjtat te shkatërrohen. 

 

- I dëmtuari S. B, nga fsh. ..., Komuna e Prizrenit, për realizimin e kërkesës pasurore- 

juridike, udhëzohet ne kontest te rregullt civil. 

 

-I akuzuari obligohet te paguaj shpenzimet gjyqësore të procedurës penale dhe atë: në 

emër të paushallit gjyqësor në shumën prej 20 euro, në emër të kompensimit të viktimave të 

krimit  shumën prej 30 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e formës së prerë të 

këtij aktgjykimi, e nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

                                            

        A r s y e t i m  
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 Prokuroria Themelore - Departamenti i Përgjithshëm në Prizren, pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën PP/II.nr.88-8/17 të datës 29.03.2019,  B.B, nga Prizreni, për shkak të 

veprës penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 

par.1 dhe veprës penale përdorim i armës apo mjetit te rrezikshëm nga neni 375 par. 1 lidhur 

me neni 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së). 

         

Në shqyrtimin fillestar, i akuzuari  ka pranuar fajësinë për veprën penale e cila i vihet 

në barrë sipas aktakuzës së PTH-së, duke shtuar se: e ndie veten fajtor, armën e kam mbajtur 

për shkak te sigurisë, me qenësie jetoj në shtëpizën e cila gjindtë në një vend malor dhe së e 

kam mbajtur për mbrojtje nga shtazët. Në momentin që kam gjuajtur më arme, kam qenë ne 

shtëpi në mal dhe kam vërejtur dy person atë cilët ishin duke lëvizur ne drejtim te oborrit tim. 

Në at moment jam frikësuar dhe kam vendosur që të gjuaj përpjete në atë mënyra që ti frikësoj 

që ata te largohen, por nuk e kam ditur që me ketë do të kryej vepër penale. Kjo është hera e 

pare qe bie ndesh me ligjin dhe se i premtoj gjykatës, që në te ardhmen do te jetë me i 

kujdesshëm dhe nuk do te përsëris vepra te tilla penale. 

Prokurori i shtetit nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, pasi që 

i pandehuri ka pranuar fajësinë në te gjitha pikat e aktakuzës, ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë është bere ne mënyrë vullnetarë  dhe i njëjti pranim 

mbështetet ne faktet dhe prova te cilat i përmban aktakuza, ku vërtetohet fakti se aktakuza se 

aktakuza është e paraqitur drejt dhe e provuar, andaj kërkoj nga gjykata që pranimin e fajësisë 

ta aprovoj. 

Gjykata në shqyrtimin fillestar, ka vërtetuar këtë gjendje faktike, se i akuzuari,  

Në tërësi u vërtetua se i akuzuari prej datës së pavërtetuar, e deri më datën 18.11.2016, 
ne fshatin ..., komuna e Prizrenit, pandehuri B. B, në kundërshtim me Ligjin e aplikueshëm për 
armët të Republikës së Kosovës, pa autorizim ka mbajtur në pronësi, kontroll dhe posedim të 
paautorizuar, armën me gaz të tipit "..." modeli ..., pa numër serik, kalibri ... mm, një karikator 
i pistoletës me njëmbëdhjete (11) fishek, të cilat i ka mbajtur në posedim pa pasur leje nga 
organi kompetent dhe  me datë 18.11 9016, rreth orës 17:15 minuta, në fshatin ..., komuna e 
Prizrenit, i pandehuri, me qëllim e përdor armen e tipit "...", në mënyre kërcënuese dhe 
frikësuese, në atë mënyrë që derisa i dëmtuari i mitur S.B ishte duke i kërkuar bagëtitë e tij së 
bashku me një shok, me tu afruar afër shtëpisë së të pandehurit, i pandehuri i thotë në gjuhën 
serbe "stoj", ku nga aty shoku i të dëmtuarit ik, kurse i dëmtuari mbetet aty, i pandehuri me 
armë në dorë e shtrin përtokë dhe më pas i thotë "shko shpejt", duke u larguar i dëmtuari, i 
pandehuri shtënë dy herë me armë, me ç ‘rast tek i dëmtuari ka shkaktuar frikë dhe pasiguri me 
jetën e tij. 

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

akuzuari, i cili në shqyrtimin fillestar  vullnetarisht ka pranuar fajësinë, andaj edhe gjykata nuk 

ka administruar provat. Gjykata sipas detyrës zyrtare ka gjetur se nuk ekziston ndonjë provë e 

pa pranueshme, po ashtu në tërësi është vërtetuar se i akuzuari, ka kuptuar natyrën dhe pasojat 

e pranimit të fajësisë për veprën penale e cila i vihet në barrë dhe ky pranim është bërë pa 

kushtëzim dhe vullnetarisht nga ana e tij, se pranimi i fajësisë mbështet në fakte dhe prova të 

çështjes që përmban aktakuza dhe se i akuzuari prej fillimit të hetimeve e gjerë në këtë 

shqyrtim ka qenë i njoftuar me të gjitha provat materiale, të cilat i ka paraqitur përfaqësuesi i 
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aktakuzës dhe të cilat asnjëherë nuk i ka kundërshtuar dhe se aktakuza nuk përmban asnjë 

shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

  Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës 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 KPK-së të cilat ndikojnë 

në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, ka shpreh keqardhje për rastin, qëndrimin e tij 

korrekt gjatë procesit gjyqësor, me parë i pa dënuar. Kështu që duke mos gjetur rrethana 

rënduese gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar, do të arrihet efekti dhe 

qëllimi i tij dhe ky dënim i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën 

penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari. 

Vendimi mbi udhëzimin juridik në kontest të rregullt juridik civil u mbështet në nenin 

463 par.2 i KPPK-së.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është marrë konform nenit 450 par.4  

të KPPK-së. 

Vendimi për programin e kompensimin e viktimave te krimit u marrë ne kuptim te nenit 

39 par.3 pika 1 te ligjit me nr.05/L-036. 

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

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:084720, 18.10.2019 

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Arjeta Gashi 

 

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. 


