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Numri i lëndës: 2019:159157 

Datë: 26.06.2020 

Numri i dokumentit:     00992105 

 

                                                                                                    PKR.nr.100/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE – DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA NË PRISHTINË, 

në përbërje nga kryetarja e trupit gjykues - gjyqtarja Shpresa Hasaj- Hyseni,  me pjesëmarrjen e 

zyrtares ligjore Rilinda Kadriu, në çështjen penale kundër të akuzuarit B.Z., për veprën  penale, 

mbajtja në pronësi, në kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1, të 

KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë së Shtetit  në Prishtinë, sipas aktakuzës së Prokurorisë së 

Shtetit  në Prishtinë, PP/I.nr.5330/17, të dt.30.03.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestarë, në 

prani të akuzuarit dhe prokurorit të shtetit Bukurije Gjonbalaj, me dt.22.06.2020 publikisht morri 

dhe shpalli këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari B.Z., i biri i  A. dhe nënës F.,  i vajzërisë F., i lindur me dt... në Pejë me vendbanim 

në M., rr:”A.R.” nr. ... në M.,  me nr. personal ..., ka të kryer shkollën e mesme, me profesion 

rojtarë, i martuar, baba i dy fëmijëve, i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i R. së 

Kosovës.  

                                                                     

                                                         ËSHTË  FAJTORË 

 

Sepse: Nga data e pacaktuar e deri me datën 17.08.2017, rreth orës 10:40, në rr:”H.P.”, në 

Obiliq, policia gjatë kontrollit në kombin e të pandehurit, me targa ..., i cili ka qenë i parkuar në 

trotuar, ka gjetur se i pandehuri ka mbajtur në pronësi dhe kontrollë, në kundërshtim me ligjin e 

zbatueshëm, një (1) revole të tipit “Ekol Special”, me nr serik EU16120909, ngjyrë e zezë,  dhe 

50 copa fishekë, 9mm, e të cilat janë konfiskuar nga policia, - 

 

-me këtë ka kryer mbajtja në pronësi, në kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 par.1, të KPRK-së, 
 
Andaj, gjykata në kuptim të nenit 7,17,21,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,69, 70,71,72,  të KP-

së, nenit 365, 366, 367, 450 par .2 pika 2.6, të KPP-së, e:                              

 

GJ Y K O N 

Të akuzuarit  B.Z.,  i përcakton Dënim me Gjobë, në shumën prej 350 (treqind e 

pesëdhjetë) €, të cilin dënim është i obliguar ta përmbushë me dy këste, pas plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi. Nëse nuk e përmbushë dënimin me gjobë, atëherë  i njëjti dënim, do ti 

zëvendësohet me dënim Burgimi, ashtu që një natë burgim vlen 20 €. 



 Numri i lëndës: 2019:159157 
 Datë: 26.06.2020 
 Numri i dokumentit: 00992105 
 

2 (4)  

   
20
19
:1
59
15
8 

-I shqiptohet dënimi plotësues-konfiskohet një (1) revole të tipit “Ekol Special”, me nr serik 

EU16120909, ngjyrë e zezë,  dhe 50 copa fishekë, 9mm, 

 

Obligohet i akuzuari, që t’i paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës sipas llogarisë së kësaj 

gjykate, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor, të paguaj shumën prej 30 (tridhjetë) €,  brenda 

afatit prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në  Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën 

PP/I.nr.5330/17, të dt.30.03.2018, kundër të akuzuarit B.Z., për veprën  penale, mbajtja në 

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

Fillimisht kjo lëndë është pranuar në gjykatë me dt. 30.03.2018,  në Departamentin e 

Përgjithshëm.  

Me akt përcjellësin e dt.09.03.2020, nga Departamenti i Përgjithshëm, kjo lëndë ka ardhur në 

Departamentin e Krimeve të rënda meqenëse  duke u bazuar në nenin 19 par.1, të ligjit mbi 

Gjykatat mbi gjykata, e lidhur me nenin 22 par.1 pika 1.75 të KPP-së, kjo vepër penale nga 

neni 374 të KPRK-së, bie në kompetencë lëndore të Departamentit të Krimeve të Rënda. Këtë 

lëndë gjyqtarja e çështjes, e ka pranuar me dt.01.06.2020. 

Lidhur me këtë çështje penalo-juridike, është caktuar dhe mbajtur shqyrtimi fillestar me 

dt.22.06.2020,  ku pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit, i akuzuari deklaroi se 

ka kuptuar aktakuzën me të cilën akuzohet dhe nuk ka nevojë për sqarime shtesë, dhe sipas nenit 

246 të KPPK-së, i është  dhënë mundësia të deklarohet lidhur me aktakuzën, ndërsa në kuptim të 

nenit  248 të KPP-së, i akuzuari ka deklaruar E Pranoj Fajësinë, armën e kam jep vet vullnetarisht 

policisë,  arma ka qenë me gaz. E lus gjykatën për një dënim sa më të butë, hera e parë që bie 

ndesh me ligjin, premtoj se nuk do të përsëris më kurrfarë vepre penale.  

Prokurori i shtetit, është pajtuar me pranimin e fajësisë, meqenëse ky pranim i fajësisë bëhet 

konform ligjit të KPP-së dhe në përputhshmëri me elementet e veprës penale dhe po ashtu gjen 

mbështetje edhe në provat materiale  dhe në  shkresat e lëndës. 

Gjykata aprovoi pranimin e fajësisë pasi që konsideron se ky pranim bëhet vullnetarisht,  pa 

presion, pas njoftimit lidhur me beneficionet dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi i fajit 

mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe është në përputhje me dispozitat ligjore 

të KPP-së.  

Me rastin e përcaktimit  të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese, që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit,  kështu që të 

akuzuarit, gjykata ia mori  parasysh  si rrethana lehtësuese; faktin se  shpreh keqardhje për atë 

që ka ndodhë, se ka qenë herë e  parë që ka ra ndesh me ligjin, premtimin se nuk do të përsërisë 

vepër penale, është i gjendjes së dobët ekonomike, është mbikëqyrës i vetëm i familjes.  

Si rrethanë posaçërisht lehtësuese në kuptim të nenit  71 dhe 72 të KP-së, gjykata mori 

parasysh, se  i akuzuari pranon fajësisë.  

Ndërsa si rrethanë rënduese, gjykata pati parasysh rrezikshmërinë shoqërore të kësaj vepre 

penale, pasi që viteve të fundit këto vepra penale janë në rritje e sipër.  

Gjykata konsideron se dënimi i shqiptuar është në proporcion me nenin 41 të KP-së, se qëllimi 

i dënimit do të arrihet edhe me dënimin e shqiptuar si me lart. Duke pasur parasysh se dënimi 

ka karakter preventive dhe edukues, e jo qëllim represiv apo ndëshkues, që edhe i akuzuari por 

edhe të tjerët në të ardhmen të mos kryejnë kurrfarë vepra penale.  

Në kuptim të nenit 450 par.2 pika 2.6 të KPP-së, obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet 

gjyqësore si në  dispozitiv.  
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Më sa u tha më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  

GJYKATA  THEMELORE  NË  PRISHTINË 

-DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

PKR.nr.100/20 me dt.22.06.2020 

 

Zyrtare Ligjore,                                                    Kryetarja e Trupit  gjykues-gjyqtarja 

Rilinda Kadriu                                                                             Shpresa Hasaj – Hyseni 

 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në Gjykatën e Apelit 

në Prishtinë,  brenda  15 ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtit,  përmes  kësaj gjykate.   
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