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Numri i lëndës: 2019:107361 

Datë: 25.02.2020 

Numri i dokumentit:     00855747 

 

 P.nr.263/19 

 

                                                     NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NË LIPJAN, në përbërje prej 

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

Ahmeti, duke vendosur në lëndën penale kundër të akuzuarve I. B. nga Lagja e Re Lipjan dhe 

I. S. nga Magura K. Lipjan, të cilët i akuzon Prokuroria Themelore në Prishtinë, me aktakuzën 

e saj PP/II.nr.1055/17 të dt.23.04.2019, për shkak të veprës penale Secili veç e veç Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, në 

shqyrtim gjyqësor publik, të mbajtur me dt.07.02.2020, në prani të përfaqësueses së PTH-së, 

prokurores Arbresha Shala, të pandehurit dhe mbrojtësit të tij, avokatit J. B. nga Lipjani, me 

datën 10.02.2020, merr dhe publikisht shpall këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

Ndaj tё  pandehurve:  

I.I. B., i biri i R. dhe e ëma N., i vajzërisë S., i lindur me datën data e lindjes..., në 

Prishtinë, tani me banim në  Lagjen e Re, Lipjan, i martuar, me profesion vozitës, i gjendjes së 

mesme ekonomike, ka të kryer shkollën e mesme, me numër personal numri..., shqipëtar 

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

II.I. S., i biri i A. dhe e ëma J., i vajzërisë T., i lindur me datën data e lindjes..., në 

fshatin M. K.Lipjan, ku dhe jeton, i martuar, me profesion vullkanizer, i gjendjes së mesme 

ekonomike, ka të kryer shkollën e mesme, me numër personal numri..., shqipëtar shtetas i 

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

 

J A N Ë   F A J T O R 

Sepse:  

Me dt.04.02.2017, rreth orës 19:15, në malet e fshatit R. i M. në Lipjan, të pandehurit I. 

B., I. S. dhe dëshmitari A. K., pasi që policia ka marr informacion se në malet gjenden disa 

përsona me armë dhe pasi që kanë shkuar në kontroll, kanë takuar I.dhe A., ndërsa të 

pandehurin I. nuk e kanë takuar, ku të pandehurit I. B., policia ja kanë gjetur një (1) armë - 

revole të tipit "Smith & Wesson" me nr.serik HNT-2029, dy (2) karikator dhe 25 fishek të 

kalibrit 9mm të njëjtës armë, ndërsa i pandehuri Islam Sylejmani në polici ka dorëzuar një (1) 

pushkë ajrore model 32, me nr.serik 14L02549, caliber 4.5mm dhe 19 plumba të kësaj pushke, 

të cilat armë të pandehurit i mbajnë pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm 

lidhur me armët dhe të njëjtat armë i'u janë sekuestruar të pandehurve nga policia,- 

-me këtë secili veç e veç  kanë kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose 

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

Andaj gjykata në baze të neneve, 1, 2, 4, 6, 7, 17, 20, 21, 41, 42, 43, 46, 73, 374par.1 të 

KPRK-së, si dhe nenin 365 të KPRK-së, të pandehurit i gjykon me, 

 

DЁNIM ME GJOBЁ 

 

I.Të pandehurit I. B., i shqipton denim me dënim me gjobë në shumë prej 200-€ 

(dyqindeuro), i cili dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në rast se 

dënimi nuk realizohet as me detyrim, gjykata dënimin me gjobë do ta zëvendësojë konfrom 
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nenit 46 par.3 tё KPRK-së, ashtu që për çdo ditë të kaluar nё burg, të llogaritet shuma prej 20-€ 

dhe 

II.Të pandehurit I. S., me dënim me gjobë në shumë prej 200-€ (dyqindeuro), i cili 

dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në rast se dënimi nuk 

realizohet as me detyrim, gjykata dënimin me gjobë do ta zëvendësojë konfrom nenit 46 par.3 

tё KPRK-së, ashtu që për çdo ditë të kaluar nё burg, të llogaritet shuma prej 20-€. 

Të akuzuarit dytë I. S., i KONFISKOHET, arma-pushka ajrore e model 32,  me numer 

serik 14L02549, me 19 fishek të kalibrit 4.5mm. 

DETYROHEN të akuzuarit që kësaj gjykate, në emër të shpenzimeve të paushallit 

gjyqësor secili veç e veç ti paguaj shumën prej 20-€ dhe secili veç e veç ti paguaj shumën prej 

30.-€ në Fondin e Viktimave të krimit, këto në afat prej 15 dite pas plotëfuqishmërisë së 

aktgjykimit,  nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

                                                         A r s y e t i m 

 

            Prokuroria Themelore në Prishtinë, me aktakuzën e saj PP/II.nr.657/18 të 

dt.08.02.2018, i ka akuzuar të pandehurit I. B. dhe I. S., për shkak të veprës penale secili veç e 

veç Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të 

KPRK-së. 

 Në shqyrtimin filestar, përfaqësuesja e prokurorisë  së shtetit e leximit të aktakuzës dhe 

pas deklarimit të t’pandehurve  deklaroi me rastin e pranimit të fajësisë nga i pandehuri i dytë, 

ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit të dytë pasi që një 

pranim i tillë është bërë në mënyrë vullnetare dhe bazuar në provat që i përmban akti akuzues 

dhe і ka propozuar gjykatës që ta aprovoi pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit të dytë. 

Në shqyrtimin  e dytë, përfaqësuesja e prokurorisë  së shtetit ka deklaruar se edhe  më 

tutje mbetet pranë aktit akuzues dhe і ka propozuar gjykatës që të vazhdohet procedura penale 

ndaj të pandehurit të parë me shqyrtimin gjyqësor  ku do të vendoset në mënyrë meritore në 

këtë çeshtje dhe se mbi bazen e provave të propozuara do të vertetohet gjendja faktike e 

përshkruar si në aktakuzë. 

Në shqyrtimin  gjyqësor, përfaqësuesi i prokurorisë  së shtetit ka deklaruar se pajtohet 

me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit të parë pasi që pranimi i fajësisë është bërë në 

mënyrë vullnetare dhe në konsultim me mbrojtësin e tij, і ka propozuar giykatës që të njejtin ta 

shpall fajtor dhe ta dënon sipas ligjit. 

Në fjalën përfundimtare prokurori i Shtetit ka deklaruar se mbetet pranë aktakuzës dhe 

ka shtuar se gjendja faktike është vërtetuar edhe nga vetë deklarimi i të akuzuarit, andaj і ka 

propozuar gjykatës që të njejtin ta shpall fajtor dhe ta dënoi sipas ligjit. 

Në shqyrtimin fillestar i  pandehuri i dytë  I. S. ka deklaruar se e ndinë vetin fajtor për 

verpen penale për të cilën akuzohet dhe njëherit ndihet i penduar për atë që e ka bërë dhe і ka  

premtuar gjykatës se në të ardhmen nuk do të përsërit sjellje të tilla, është i martuar, mbajtēsi i 

familjes 5 antarëshe, andaj e ka lutur gjykatën që t'i shqiptoi një dënim sa më të butë. 

Gjyqtari i vetëm gjykues pasi që bindet se i pandehuri і dytë Islam Sylejmani e ka 

kuptur natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë të 

vullnetshme nga і pandehuri, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që i përmban 

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

konform nenit 248 të KPPRK-së, gjykata e pranoi pranimin e fajësisë së të pandehurit të parë 

për veprën penale tё pёrshkruar si nё dispozitiv tё kёtij aktgjykimi. 

Në shqyrtimin  gjyqësor i pandehuri і parë I. B. ka deklaruar se e ndien veten fajtor për 

vepren penale e cila i vihet në barrë dhe njëherit ka shtuar se armën e ka bler në procedurë të 

rregullt në shitore që është e legatizuar për shitjen e armëve, për çka e dëshmon fatura për 

blerjen e saj në firmen "K." Shpk, me dt.02.02.2017, pasi më parë e ka kry trajnimin për 

përdorimin e armës dhe ka aplikuar për posedimin e armës, të gjitha në procedura të rregullta 

dhe ligjore, mirëpo përjashtimisht ndihet i penduar se ende pa u lëshuar leja nga Ministria e 
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Punëve të Brendëshme për posedim, e ka poseduar të njejtën jasht shtëpisë në kundërshtim me 

rregullat, andaj për këtë ndihet fajtor dhe i ka premtuar gjykatës se pas marrjes së lejes herave 

tjera të njejtën do ta mban, respektivisht posedoi në pajtim me aktet normative. 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit të parë, prokurori і shtetit është pajtuar 

po ashtu me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit të parë dhe і ka propozuar që і njejti të 

shpallet fajtor dhe të denohet sipas ligjit.  

Mbrojtësi i të pandehurit të parë në shqyrtimin gjyqësor është pajtuar me pranimin e 

fajësisë nga ana e klientit të tij pasi paraprakisht ia ka spjeguar benificionet që і parasheh ligji 

me rastin e pranimit të fajësisë.Ndërsa në fjalën përfundimtare ka shtuar se mbështetur në 

faktin se klienti i tij armen e ka siguruar krejt në procedurë të rregullt ligjore dhe me pëlqimin e 

organeve kompetente të punëve të brendëshme, vetëm ka qenë në pritje të lejes së posaqme të 

paiset me te për armëmbajtje, për të cilën paraprakisht janë dhënë të gjitha pëlqimet dhe e 

njejta është blerë tek institucioni i licencuar për shitjen e armëve, poashtu meqenëse klienti i tij 

e pranoi fajesinë për aq sa vërtetë duhet të jetë fajtor që atë ditë e ka pasur me vete pa e pasur 

lejen për armëmbajtje dhe asnjëherë më parë nuk ka ardhë ndesh me ligjin, madje as nuk është 

keqpërdorë kjo ermë i propozojmë gjykatës që nëse e shef të rrugës t'i shqiptoi një dënim sa me 

të arsyeshëm duke i zbatuar dispozitat e Kodit penal për zbutje të dënimit, ndërsa armën t'ia 

kthej, me këtë konsiderojmë se do të arrihet qëllimi dhe se është ekujvaiente me vepren për të 

cilen ngarkohet.  

Gjyqtari i vetëm gjykues pasi që bindet se i pandehuri і parë I. B. e ka kuptur 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 mbështetet në faktet e çështjes 

që i përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore e as gabime 

faktike, konform nenit 248 të KPPRK-së, gjykata e pranoi pranimin e fajësisë të t’pandehurit të 

parë Ilir Bytyqi, për veprën penale tё pёrshkruar si nё dispozitiv tё kёtij aktgjykimi.  

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

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara me nenin 73 të KPRK-së, për të akuzuarin e parë 

I. B., ashtu qё si rrethana lehtёsuese gjykata vlerёsoi sjelljen e mёparёshme tё kryersit, pra fakti 

se i njejti  pёr herё tё parë ka rënë ndesh me ligjin, sjelljen e tij pas  kryerjes së veprës penale 

pra faktin se і njëjti është penduar, dhe ka premtuar se në të ardhmën nuk do të përsërit sjellje 

të tilla, rrethanat personale dhe familjare pra faktin se  і njejti është і moshës së re dhe len 

mundësinë për tu kuptuar se në të ardhmën do të bëhet antarë і dobishëm і shoqërisë dhe faktin 

se është mbajtës і familjës, gjithashtu rrethanat lehtësuese në të cilat është kryer vepra penale, 

pra faktin se і njejti armën e ka blerë  në istitucion të licencuar për shitje të armëve, për të cilën 

ka pasur pëlqim paraprak dhe më parë ka paraqitur kërkesë për posedimin e armës në mënyrë 

të rregullt, e veçanërisht pranimin e fajësisë, ndërsa si rrethana rënduese gjykata vlerësoi 

shkallën e përgjegjësisë penale të tijë pra faktin se і njejti në kryerjen e veprës penal ka qenë i 

aftë ti kuptojë sjelljet dhe veprimet e veta inkriminuese dhe duke marrë për bazë shkallën e ulët 

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

dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke qenë i bindur se me dënime të tillë do të arrihet qëllimi i 

dënimit konform nenit 41 të KPRK-së. 

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

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara me nenin 73 të KPRK-së, për të akuzuarin e dytë 

I. S., ashtu qё si rrethana lehtёsuese gjykata vlerёsoi sjelljen e mёparёshme tё kryersit, pra fakti 

se i njejti  pёr herё tё parë ka rënë ndesh me ligjin, sjelljen e tij pas  kryerjes së veprës penale 

pra faktin se і njëjti është penduar, dhe ka premtuar se në të ardhmën nuk do të përsërit sjellje 

të tilla, rrethanat personale pra faktin se  і njejti është і moshës së re dhe len mundësinë për tu 

kuptuar se në të ardhmën do të bëhet antarë і dobishëm і shoqërisë, e veçanërisht pranimin e 

fajësisë, ndërsa si rrethana rënduese gjykata vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të tijë pra 

faktin se і njejti në kryerjen e veprës penal ka qenë i aftë ti kuptojë sjelljet dhe veprimet e veta 

inkriminuese dhe duke marrë për bazë shkallën e  rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale të 
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njëjtit i shqiptoi dënimin e paraparë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke qenë i bindur se 

me dënime të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit konform nenit 41 të KPRK-së. 

            Vendimin për konfiskimin e armës ndaj të pandehurit të dytë u bazua në nenin 374 par. 

3 të KPRK-së.    

Vendimi për shpenzime e procedurës penale dhe ate për paushallin gjyqësor u bazua në 

nenin 450 par.2 pika.6 të KPPK-së ndërsa shuma për pagesen në Fondin e Viktimave u bazua 

në nenin 39 të Ligjit për Mbrojtjen e Viktimave të Krimit. 

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

           GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NË LIPJAN. 

           P.nr.263/19 me dt.10.02.2020 

Sekretarjajuridike                                                                    GJYQTARI 

            Nexhmije Ahmeti                                                                   Avdirrahman Gashi 

            

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, ne afat prej 15 

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

përmes kësaj gjykate. 
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