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Numri i lëndës: 2019:176515 

Datë: 06.07.2020 

Numri i dokumentit:     01007008 

 

PKR.nr. 329/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË 

RËNDA, në përbërje prej gjyqtarit Shashivar Hoti, kryetar i trupit gjykues, me pjesëmarrjen e 

sekretares juridike Sadije Istogu, në çështjen penale kundër të pandehurit Sh.H., për shkak të 

veprës penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” të 

parashikuar nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr.1247/17a, të datës 18.05.2018, 

pas përfundimit të shqyrtimit fillestar verbal - publik të mbajtur me datë 01.07.2020, në 

prezencë të përfaqësuesit të akuzës prokurores së shtetit Shemsije Asllani dhe të pandehurit, 

me datë 02.07.2020 shpalli, ndërsa me datë 06.06.2020, përpiloi këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

I pandehuri: 

1. Sh.H., nga i ati Sh. dhe e ëma F., e gjinisë H., i lindur me dt. ...., në Drenas, me 

vendbanim në rr. “...” p.n. KK Drenas, i martuar, kat ë kryer shkollon e mesme, i gjendjes së 

mesme ekonomike, me numër personal të identifikimit ... , Shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

Sepse:  

Me datë 25.10.2016, rreth orës 00:30, në rrugën e Pejës, në magjistralen afër kafiterisë 

“V.” në Fushë Kosovë, gjatë kontrollit të ushtruar nga ana e policish, të pandehuri Sh.H., i cili 

pa leje përkatëse të organit kompetent e në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me 

armët, i është gjetur në mbajtjen ë derën e parë të anës së majtë të automjetit të tipit Golf 3, 

ngjyrë e kuqe, me targa të regjistrimit ... , arma pistoletë M57, me numër serik 17082-C, cal. 

7.62 mm, një (1) karikator dhe gjashtë (6) fishek të cal. 7.62 mm, më ç ‘rast arma, karikatori 

dhe municioni i përshkruar më lartë janë konfiskuar nga Policia e Kosovës – Stacioni Policor 

në Fushë Kosovë. 

 

-me këtë, i pandehuri ka kryer veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim 

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

 

Andaj, gjykata në bazë të nenit të lartcekur si dhe neneve 4, 41, 43, 46, 69, 73 të 

KPRK-së si dhe neneve 248, 365 dhe 450 par. 2 nënpar. 2.6 të KPPRK-së, të pandehurin Sh.H. 

e: 
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GJ Y K O N 

 

I. Me DËNIM ME GJOBË, ashtu që të pandehurit Sh.H., i cakton dënim me gjobë në lartësi 

prej 300 (treqind) euro, i cili do to ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

II. Në rast se tani i pandehuri nuk e paguan dënimin me gjobë brenda afatit të paraparë si në 

pikën I, atëherë ky dënim me gjobë do të zëvendësohet në dënim me burgim ashtu që për çdo 

20,00 € të dënimit me gjobë, do ti caktohet një ditë burgim. 

III. Obligohet i pandehuri  në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej njëzetë (20) €,  

në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Në bazë të nenit 69 si dhe nenit 374 par. 3 të KPRK-së, kjo gjykatë të pandehurit Sh.H. 

i KONFISKON 1 (një) pistoletë modeli “M57”, me numër serik 17082-C, cal. 7.62 mm, një 

(1) karikator dhe gjashtë (6) fishek të cal. 7.62 mm. 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, me Aktakuzën 

PP/II.nr.1247/17a, të datës 18.05.2018, e ka akuzuar tani të pandehurin Sh.H., për shkak të 

veprës penale: “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve” të 

parashikuar nga neni 374 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata lidhur me këtë çështje penale juridike, me datë 01.07.2020, ka mbajtur seancën 

e shqyrtimit fillestar në të cilin kryetari i trupit gjykues në bazë të nenit 246 par. 4 të KPPRK-

së, pasi bindet se i pandehuri ka kuptuar aktakuzën, të njëjtit i ofrojë mundësinë e pranimit të 

fajësisë për veprën penale për të cilën akuzohet nga Prokuroria apo të deklarohet i pafajshëm. I 

pandehuri ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet, andaj gjykata pas 

marrjes së mendimit të prokurorit të shtetit gjatë shqyrtimit fillestar lidhur me pranimin e 

fajësisë nga ana e të pandehurit, i cili deklaroi se pranimi i fajësisë nga i pandehuri është në 

përputhje me provat e paraqitura në aktakuzë pasi që më parë është bindur se i pandehuri e 

kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë 

vullnetare, pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet 

e prezantuara nga prokurori i shtetit, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore 

ose gabime faktike, konstatoi se janë plotësuar kushtet ligjore të parapara me dispozitat ligjore 

të nenit 248 të KPPRK-së, ashtu që me aktvendim pranoi pranimin e fajësisë nga i pandehuri 

dhe vazhdoi me shqiptimin e dënimit, të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Pasi që është vërtetuar plotësisht dhe jashtë çdo dyshimi se tani i pandehuri Sh.H. ka 

kryer veprën penale për të cilën është akuzuar dhe se i njëjti është penalisht i përgjegjshëm, kjo 

gjykatë të njëjtin e shpalli fajtor dhe me aplikimin e dispozitave të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës që përcaktojnë mundësinë e të konsideruarit si rrethanë lehtësuese pranimin e fajësisë 

për të pandehurin. ( neni 74 par. 3 nën par. 3.10 i KPRK-së) dhe dispozitave të nenit 46 të 

KPRK-së që mundësojnë shqiptimin e dënimit me gjobë, ashtu që të pandehurin e dënoi me 

gjobë në shumën prej 300 (treqind) euro, për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve”, të cilën i pandehuri obligohet që ta paguajë pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Me rastin e vendosjes mbi llojin dhe lartësinë e dënimit për të pandehurin, gjykata 

kishte parasysh të gjitha rrethanat e mundshme lehtësuese dhe ato rënduese që janë me ndikim 

me rastin e marrjes së vendimit, ashtu që si rrethanë lehtësuese konsideroi pranimin e fajësisë. 
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Sipas nenit 374 par. 1 të KPRK-së, kryesi i kësaj vepre penale dënohet me gjobë deri në 

shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet. 

Konform nenit 74 par. 3 nënpar. 3.10. të KPRK-së, “Me rastin e caktimit të dënimit, 

gjykata merr parasysh por nuk kufizohet në rrethanat lehtësuese: pranimin e fajit”.  

 

Konform nenit 75 par.1 nën par.1.3 të KPRK-së,:” Gjykata mund të shqiptoi dënimin 

nën kufirin e parapararë me ligj.....në rastet kur kryesi e pranon fajësinë..”Në raste të tilla 

gjykata udhëzohet por nuk detyrohet nga kufizimet e parapara në nenin 76 të këtij Kodi .” 

 

Vendimi mbi shpenzimet paushallit gjyqësor, është marrë në bazë të nenit 450 par. 2 

nënpar. 2.6 të KPPRK-së. 

 

Vendimi mbi konfiskimin është marrë në bazë të  69 dhe nenit 374 par. 3të KPRK-së.  

 

Mbi bazën e të dhënave më lartë, në bazë të neneve 69 dhe 374 par. 1 dhe 3 të KPRK-

së si dhe neneve 248, 365 dhe 450 par. 2 nënpar. 2.6 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË 

RËNDA 

PKR.nr. 329/2020, dt. 02.07.2020  

  

Sekretarja juridike                                                                         Kryetari i trupit gjykues 

Sadije Istogu                                                                                            Shashivar Hoti 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga data e marrjes së vendimit, për Gjykatën e Apelit përmes kësaj 

gjykate. 

 

 

 

 

 


