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Numri i lëndës: 2019:277527 

Datë: 25.06.2020 

Numri i dokumentit:     00988615 

 

 

PKR.nr.252/20 

                          

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE  NË PRISHTINË- Departamenti për Krime të Rënda, me 

trupin gjykues i përbërë nga gjyqtari Vesel Ismaili, kryetar i trupit gjykues, me pjesëmarrjen e 

procesmbajtëses Nurije Rexhëbeqaj, në çështjen penale kundër të akuzuarit M.D.nga Lipjani, i 

akuzuar për shkak të veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të 

armës nga neni 366 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, i akuzuar sipas Aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë–Departamenti për Krime të Rënda, PP.II.nr.3789/19 të 

dt.21.11.2019, pas zhvillimit të shqyrtimit gjyqësor fillestarë, publik e verbal me dt. 

11.06.2020, në prezencën e prokurorit të shtetit Armend Hamiti, dhe të akuzuarit M.D., mori 

dhe publikisht shpalli këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari: 

 

M.D., i biri i Z. dhe nënës J., e gjinisë J., me nr. personal ...,  i lindur më ... në Lipjan, tani me 

vendbanim në fshatin S., rruga “H.” Komuna e Graçanicës, ka të kryer shkollën e mesme, i pa 

martuar, i gjendjes së rëndë ekonomike, më parë nuk ka qenë i dënuar, kundër tij nuk 

zhvillohet procedurë tjetër penale, Serb, shtetas i Republikës së Kosovës.   

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse:   

 

Nga data 12.02.2012, të pandehurit i kishte skaduar leja për armë mbajtje, e deri më dt. 

29.07.2019, kur i njëjti e kishte lajmëruar në Stacionin Policor në Graçanicë, se ia kishin 

vjedhur armën e gjuetisë të llojit “Double Barrel”, të kalibrit 16-Ga, me numër serik N-16975, 

prodhim Rus, në shtëpinë e tij në fshatin S., rruga e B., në Graçanicë, në vazhdimësi e kishte 

mbajtur në pronësi armën e lartcekur, në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët,- 

 

Me këtë ka kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të 

armës nga neni 366 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
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Prandaj gjykata konform dispozitave ligjore 3, 41, 46, 73, dhe nenit 374 par.1 të KPRK-së, dhe 

nenit 365 të KPPRK-së, e 

 

GJ Y K O N 

 

 

Të akuzuarin M.D.me dënim gjobe në lartësi prej 300 (treqind) euro, të cilën gjobë është i 

obliguar ta paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Konform nenit 46 par.3 të KPRK-së, nëse i akuzuari nuk e paguan gjobën e shqiptuar brenda 

afatit të paraparë ligjorë e njëjta do ti zëvendësohet me dënim burgu duke ju llogaritur për një 

ditë burgu nga 20 (njëzet) euro. 

 

Obligohet i  akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale ta paguaj shumën aq sa 

do të bëhet sipas fletëshpenzimores së kësaj gjykate, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro në afat prej 15 ditësh pasi që aktgjykimi të merr 

formën e prerë. 

 

A R S Y E T I M 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë–Departamenti për Krime të Rënda, me Aktakuzën 

PP.II.nr.3789/19 të dt.21.11.2019, e ka akuzuar të pandehurin M.D., për kryerjen e veprës 

penale Mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armës nga neni 366 par.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë çështje juridiko-penale gjykata ka zhvilluar shqyrtimin gjyqësor fillestarë 

publik e verbal më dt.11.06.2020, dhe pas leximit të dispozitivit të aktakuzës nga prokurori i 

shtetit, i akuzuari u deklarua se në tërësi e ka kuptuar aktakuzën e prokurorisë së shtetit, veprën 

penale për të cilën akuzohet, dhe në tërsi e ndiejn veten fajtor për kryerjen e kësaj vepre penale 

për të cilën akuzohet, dhe në vazhdim thekson se është hera e parë që kam ra ndesh me ligjin, 

pendohem jashtëzakonisht thellë për kryerjen e kësaj vepre penale, por në atë vit unë dhe 

familja ime kemi përjetuar një tragjedi bukur të madhe, nga se babai im është zhdukur 

(kidnapuar), gjithashtu nëna pas tri viteve nga zhdukja e babait më ka vdekur, kam mbetur 

vetëm në shtëpi, kam punuar dhe vazhdoi të punoj në E. e Serbisë në Obrenovac dhe kam 

harruar që ta verifikoj skadimin e afatit të lejes së armës deri në momentin kur e kam diktuar se 

ma kanë vjedh, deri në verën e vitit 2019, muaji i saktë nuk më kujtohet. 

 

Unë si shtetas i Kosovës i kam respektuar dhe vazhdoi ti respektoi të gjitha ligjet e Republikës 

së Kosovës, por për rastin konkret siç theksova për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur në 

familjen tonë kam harruar që me kohë ta vazhdoi lejen e armës. 

 

Prokurori i shteti lidhur me pranim fajësinë nga ana e të akuzuarit për veprën penale për të 

cilën akuzohet deklaron: se pajtohem në tërësi me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit 

nga se pranimi i fajësisë është në përputhje me provat të paraqitura në aktakuzë dhe i propozoj 

gjykatës që ta pranoj këtë pranim të fajësisë për shkak se u bë me vullnet të lirë, pa kurrfarë 

presioni, i propozoj gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor, ta dënoi në përputhje me Kodin, dhe 

ta marrë parasysh si rrethanë lehtësuese pranimin e fajësisë dhe se fillimisht armen e ka pas me 

leje. 
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Pasi që i akuzuari e pranon fajësinë për veprën e kryer penale për të cilën akuzohet, e ky 

pranim i fajësisë bëhet pa presion dhe në mënyrë vullnetare, i vetëdijshëm për pasojat dhe 

benifitet e pranimit të fajësisë, me të cilin pranim fajësie është pajtuar edhe prokurori i shtetit, 

gjykata vlerësoi se janë përmbushur të gjitha kushtet ligjore të parapara me nenin 248 par.1 të 

KPP-së, dhe se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, me 

provat e prezantuara nga prokurori i shtetit, andaj kryetari i trupit gjykues e aprovoi pranimin e 

fajësisë nga ana e të akuzuarit pasi që janë përmbushur kushtet ligjore nga neni 248 par. 4 të 

KPPRK-së se nuk ka nevojë  për administrimin e ndonjë prove apo fakti relevant, atëherë 

gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor dhe e gjykoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, nga shkaku 

se në masë të mjaftuar vërtetoi se në veprimet e të akuzuarit manifestohen të gjitha elementet 

subjektive dhe objektive të veprës Mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të 

armës nga neni 366 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Gjykata me rastin e matjes dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin mori  parasysh të gjitha 

rrethanat lehtsuese dhe rënduese konform nenit 74 të KPRK-së, e si rrethanë lehtësuese mori 

për bazë se i njëjti ka qenë i moshës relativisht të re, se më parë nuk ka qenë i gjykuar, ndaj tij 

nuk zhvillohet procedurë tjetër penale, pendimin e tij të thellë për kryerjen e veprës penale, 

premtimin e tij se në të ardhmen nuk do të përsëris vepra të tilla apo çfarëdo qofshin ato, po si 

rrethanë veçanërisht lehtësuese mori pranimin e fajësisë për kryerjen e kësaj vepre penale, 

kurse si rrethana renduese mori parasysh intensitetin e veprës penale dhe peshën e rëndë të 

veprës penale, andaj gjykata konsideron se dënimi i shqiptuar të akuzuarit është adekuatë me 

shkallën e rrezikshmërisë dhe përgjegjësisë për veprën e kryer penale, dhe se me këtë dënim të 

shqiptuar tek i akuzuari do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit i parashikuar sipas dispozites 

së nenit 41 të KPRK-së.  

 

Vendimi mbi paushallin gjyqësor është marrë konform nenit 450 par.2 nënpar.2.6 të KPPK. 

 

Vendimi mbi konfiskimin e mjetit me të cilën është kryer vepra penale nga i akuzuari është 

marrë konform nenit 62 lidhur me nenin 69 të KPK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEPARTAMENTI PËR KRIME TË 

RËNDA 

PKR.nr.252/20, dt.11.06.2020 

 

Procesmbajtësja                    Kryetari i trupit gjykues-Gjyqtari  

Nurije Rexhëbeqaj                                  Vesel Ismaili 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar  

ankesa në afat prej 15 ditësh, nga dita  

e marrjes së të njëjtit, Gjykatës Apelit në Prishtinë, 

përmes kësaj gjykate.  


