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Numri i lëndës: 2019:103828 

Datë: 20.02.2020 

Numri i dokumentit:     00842159 

 

   P.nr.203/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NЁ LIPJAN, nё përbërje prej 

gjyqtarit të vetëm gjykues Avdirrahman Gashi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nexhmije 

Ahmeti,  duke vendosur nё çёshtjen penale, ndaj  tё pandehurit A.P. nga fsh. Sh., të cilin e 

mbron E. A. av. në Prishtinë,  të cilin e akuzon PTH në Prishtinë me aktakuzën e saj 

PP.II.nr.463b/17, tё dt. 18.03.2019, pёr shkak tё veprës penale Përdorimi і armës nga neni 375 

par. 1 të KPRK-së, dhe vepres penale Mbajtja në pronësi, kontrollë ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, nё shqyrtimin gjyqësor  publik, tё 

mbajtur me dt.04.02.2020, nё prani tё përfaqësuesit tё PTH-sё, prokurores Arbresha Shala, të 

akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, në të njëjtën datë, merr dhe publikisht shpallë këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

Ndaj tё  pandehurit:  

A. P., і lindur me dt. data e lindjes... në fsh. Sh., ku edhe jeton, nga і ati M.,  dhe e ëma 

S., e gjinisë U.,  i martuar,  ka të kryer  shkollen e mesme,  i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë і padënuar, mbrohet në liri.  

 

 Konformë nenit 363 par. 1 nën par. 1 të KPPK-së,   

  

 

REFUZOHET AKTAKUZA  

 

Sepse:  

I.Me dt. 25.07.2015, rreth orës 11,45 min. në fsh. Sh. Komuna Lipjanit, і pandehuri A. 

P.e ka  përdorur armën në shkelje me ligjin e zbatueshëm për armë, në atë mënyrë që me rastin 

e një ahengu familjar derisa ishte në kolonën e dasmorëve ka shti në ajër dy herë me armën e 

zjarrit të tipit e gasit Bruni, model -92 e kalibrit 9 mm. gas, pa numer serik, prodhim italian, 

ashtu që në vendin e ngjarjes janë gjetur dy gëzhoja të kësaj arme të cilat janë kofiskuar nga 

ana e policisë  me ç’rast pas ekspertimit nga Agjensia e Kosovës për Forenzikë rezulton se 

arma e zjarrit e prodhuar në Itali është funksionale.   

-me këtë kishte për të kryer vepren penale Përdorimi і armës nga neni 375 par. 1 të 

KPRK-së,  

Shpenzimet procedurale mbesin barrë e mjeteve buxhetore të kësajë gjykate.  
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Ndërsa për vepren tjetër penale: 

 

    Ë SH T Ё  F A J T O R   

 

II.Me datë, kohë dhe vend të përshkruar si në dispozitivin e parë, і pandehuri A. P., e ka 

mbajtur armën në pronësi në shkelje me ligjin e zbatueshëm për armë, në atë mënyrë që, pas 

përdorimit të armës së zjarrit, policia në vendin e ngjarjes nga і pandehuri ka konfiskuar armën 

e tipit Bruni, model-92, e kalibrit 9 mm. gas, pa numër serik, prodhim italian një karikator të 

kësaj arme dhe 4 (katër) fishekë të po të njejtës armë, me ç’rast pas ekspertimit nga Agjencia e 

Kosovës për Forenzikë, rezulton se arma e zjarrit e prodhuar në Itali është funksionale.- 

-me këtë ka kryer vepren penale Mbajtja në pronësi, kontrollë ose posedim të  

paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së.  

Andaj gjykata në bazë të neneve 1, 2, 3, 6, 7, 17, 20, 21, 41, 42, 43, 46, 73  dhe nenit 

374 par.1  të KPRK-së, si dhe nenin 365 të KPPK-së, të pandehurin e gjykon me:  

 

 

ME DËNIM ME GJOBЁ 

                  

Në shumë prej 150.-€, (njëqindëepesëdhjetë€uro), të cilin dënim detyrohet ta paguaj pas 

plotëfuqishmerisë së këtijë aktgjykimi, në të kundërtën dënimi me gjobë koformë nenit 43 par. 

3 të KPRK-së, do të zëvendësohet me dënim me burgim ku do të llogaritet për një ditë 

qendrimi në burgë shuma prej 20.-€. 

DETYROHET i pandehuri që kёsaj gjykate t’ia paguajё, shumën prej 20.-€, pёr  

paushall gjyqёsor, si dhe shumën prej 30.-€, nё Fondin e Mbrojtjёs sё Viktimave, këto në afat 

prej 15 dite pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit,  nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.   

Konformë nenit 375 par.3 lidhur me nenin 62 par. 2 nën par. 7  të KPRK-së, të 

pandehurit і shqiptohet: 

 

DЁNIMI PLOTЁSUES 

 

 

І KONFISKOHET arma e tipit Bruni, modeli-92 e kalibrit 9 mm. me gas pa nr. serik, 

e prodhimit italian, një karikatorë і kësaj arme dhe 4 fishekë.  

 

  

             A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, me aktakuzën e saj PP/II.nr.4636/2017 tё 

dt.18.03.2019, e ka akuzuar të pandehurin A. P. nga fsh. Sh.,  për shkak të veprës penale 

Përdorimi і armës nga neni 375 par. 1 të KPRK-së, dhe Mbajtja në pronësi, kontrollë ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së. 

Prokurorja e shtetit në shqyrtimin fillestar, është tërhequr nga aktakuza për vepren 

penale Përdorimi і armës nga neni 375 par. 1 të KPRK-së,  pasi që për këtë vepër і njejti është 

dënuar me vendim të formes së prerë nga Gjykata Themelore në Prishtinë PKR.nr.624/16 të dt. 

24.07.2017, ndërsa për vepren tjetër është pajtuar me pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurit pasi që ky pranim është bërë në mënyrë vullnetare dhe pas konsultimeve të 
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mjaftueshme me mbrojtësin e tij, andaj і ka propozuar gjykatës që të njejtin ta shpall fajtor dhe 

ta dënoi sipas ligjit.  

I pandehuri nё shqyrtimin fillestar e ka pranuar fajёsinё pёr veprën penale e cila i vihet 

në barrë dhe njëherit ka shtuar se është і papunë, mbajtës і familjes, për herë t parë ka rën 

ndesh me ligjin dhe e ka lutur gjykatën që t’і shqiptoi një dënim sa më të butë. 

Mbrojtësi і të pandehurit është pajtuar me pranimin e fajsisë dhe paraprakisht e ka 

sygjeruar klientin për pranimin e fajsisë duke njoftuar për faktin se pranimi і fajsisë paraqet 

rrethanë lehtësuese në matjen e dënimit. 

Gjyqtari i vetëm gjykues, pasi bindet se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajit, pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë të vullnetshme, dhe pas konsultimeve 

të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, pranimi i fajit  mbështet në faktet e çështjes qё i përmban  

aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, 

konform nenit 248 të KPPK së, gjykata e pranoi pranimin e fajësisë të  t’pandehurit, për veprën 

penale tё pёrshkruar si nё dispozitiv tё kёtij aktgjykimi pasi që në veprimet e të pandheurit në 

rastin konkret përmbushen te gjitha elementet e veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së. 

Meqenëse prokurorja e shtetit është tërhequr nga akuza sa і përket veprës së parë penale 

Përdorimi і armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par.1 të KPRK-së në fillim të 

shqyrtimit gjyqsorë nga këto arsye dhe konform nenit 363 par.1 nenpar.1 të KPPK-së gjykata e 

refuzoi akuzën ndaj të pandehurit lidhur me këtë vepër penale. 

  Me rastin e caktimit të llojit dhe tё lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese pёr tё pandehurin konform nenit 73 të KPRK-së, ashtu qё si 

rrethana lehtёsuese gjykata vlerёsoi sjelljen e mёparёshme tё kryerёsit, pra faktin se і njejti për 

herë të parë ka rëndë ndesh me ligjin, sjelljen pas kryerjes së veprës penale pra faktin se і njejti  

është penduar për veprën e kryer dhe kësaj gjykate i ka premtuar  se në të ardhmen nuk  do ta 

pёrsёrisë sjellje të tilla, rrethanat personale dhe familjare, pra faktin se і njejti është і moshës së 

re që lenë për të kuptuar se mund të bëhet në të ardhmen  antarë і dobishëm і shoqërisë dhe 

faktin që është mbajtës і familjës, e veçanërisht pranimin e fajësisë, ndërsa si rrethana rënduese 

gjykata vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale  pra faktin se i njëjti  ka qenë i aftë ti kuptoi 

sjelljet dhe veprimet e veta inkriminuese dhe duke marrë për bazë shkallën e rrezikshmërisë 

shoqërore të veprës penale të njëjtit i shqiptoi dënimin e paraparë si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, duke qenë i bindur se me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit konform 

nenit 41 të KPRK-së. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale  bazohet në nenin 450 par. 2, pika     2.6  

të KPPK-sё, ndërsa vendimi mbi shpenzimet e Financimit tё Kompensimit tё Viktimave tё 

Krimit  bazohet në nenin 39 par. 3 pika  3.1 tё Ligjit pёr Kompensimin e Viktimave tё Krimit. 

Vendimi për konfiskimin e armës u bazua në nenin 375 par.3 lidhur me nenin 69 par.2 

nenpar.7 të KPRK-së. 

Nga arsyet e cekura më lartë  u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINЁ-DEGA NË LIPJAN.  

  P.nr.203/19    dt.04.02.2020. 

           Sekretarja juridike                       GJYQTARI 

   Nexhmije Ahmeti                                                              Avdirrahman Gashi 

 

UDHЁZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi  është e lejuar ankesa, në afat prej 15 

dite nga dita e dorëzimit të të njëjtit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes 

kësaj gjykate.   

 

 


