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Numri i lëndës: 2019:189642 

Datë: 26.02.2021 

Numri i dokumentit:     01547593 

 

PKR.nr.390/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

i trupit gjykues - gjyqtari Avni Syla, me Bashkëpuntorën Profesionale Bleta Gashi Rrusta, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit Y.K., për shkak të veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll 

ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, i akuzuar me aktakuzën 

e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, PP.II.nr.7683/2018 të datës 29.08.2019, në shqyrtimin 

fillestar publik, të mbajtur me datë 24.02.2021, në prezencën e përfaqësuesit të Prokurorisë 

Themelore në Prishtinë, Prokurores së Shtetit Javorka Prlinçeviç dhe të akuzuarit Y.K., me 

dt.25.02.2021 mori dhe shpalli, ndërsa me datë 26.02.2021 përpiloi këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I pandehuri: 

Y.K., i biri i K. dhe H. e gjinisë G. i lindur me dt....., në fshatin G., komuna V., ku edhe banon,i 

martuar, baba i 3 fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, gëzon pensionin si veteran, me gjendje 

të dobët ekonomike, me nr.personal:....., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për shkak se: 

Me 21.12.2018 rreth orës 22:21, në rrugën magjistrale Prishtinë-Fushë Kosovë, përkatësisht afër 

objektit “....” në Fushë Kosovë, njësit policore kanë ndaluar veturën e tipit “Land Rover” , ngjyrë 

e kuqe, me targa nr........... të cilën e drejtonte i pandehuri Y.K.  dhe gjatë kontrollimit në bagazhin 

e veturës në anën e majtë është gjetur një pistoletë  model EP 652 me nr.serik 11458 kalibër 22 

I.R, një karikator dhe katër fishek të kalibrit të njëjtë me armën, e që është konfiskuar , me ç’rast 

i pandehuri i ka poseduar pa autorizim. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

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

 

Andaj, gjykata konform dispozitave të cituara më lartë dhe neneve 7, 17, 21, 41, 50, 51, 73 dhe 

74 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPRK-së, e: 

 

 

G J Y K O N  
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Të akuzuarin Y.K. me dënim me gjobë në shumën prej 400€ (katërqind euro)  të cilin dënim 

obligohet ta paguaj, në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 

Obligohet i akuzuari që të paguajë shpenzimet procedurale dhe atë në emër të paushallit gjyqësor 

të paguajë shumën prej 30 (tridhjetë)€, si dhe në emër të Fondit për Mbrojtjen e Viktimave të 

paguajë shumën prej 50 (pesëdhjetë) €, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

     

Konform nenit 374 par 3 të KPRK-së, pistoleta  model EP 652 me nr.serik 11458 kalibër 22 I.R, 

një karikator dhe katër fishek të kalibrit të njëjtë me armën i nënshtrohen konfiskimit. 
 

A r s y e t i m  
  

Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda, pranë kësaj gjykate ka 

ngritur aktakuzë PP.II.nr.7683/2018 të datës 29.08.2019, me të cilën ka akuzuar Y.K., për shkak 

të veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 

par.1 të KPRK-së.  
  
Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti shqyrtimin fillestar më dt. 24.02.2021 dhe pas 

leximit të Aktakuzës nga Prokurori i Shtetit dhe pasi që i akuzuari Y.K. është njoftuar me të 

drejtat e tij në kuptim të nenit 246 të KPPK-së, është njoftuar për pasojat dhe benefitet e pranimit 

të fajësisë, i njëjti është deklaruar se pranon fajësinë për veprën penale për të cilën e ngarkon 

aktakuza,  duke shtuar se është thellësisht i penduar për veprën penale që i vihet në barrë, se 

është e vërtetë që pistoleta ka qenë e imja të cilën e kam blerë nga një shtetas serb në Mitrovicën 

Veriore, gjithashtu ka deklaruar se të njëjtën asnjëherë nuk e ka përdorur për ta dëmtuar dikë, ka  

ndier keqardhje për ketë duke  i premtuar gjykatës se ne të ardhmen nuk do të përsërisë vepra të 

tilla penale . 
 

Prokurorja e Shtetit ka deklaruar se pajtohem me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, 

Y.K. meqë pranimi i fajësisë është bërë në pajtim me ligjin dhe me provat të propozuara në 

aktakuzë, i ka  propozuar gjykatës që të njëjtin ta pranoi, gjithashtu ka propozuar gjykatës në 

pajtim me nenin 115 par.2 arma e cila është objekt i kësaj vepre penale e cila përkohësisht është 

konfiskuar nga policia në pajtim me ligjin ti konfiskohet e që me rastin e caktimit të llojit dhe 

lartësisë së dënim të merret parasysh të gjitha provat si dhe pranimi i sotëm i fajësisë nga ana e 

të akuzuarit si dhe rrethanat lehtësuese 
 

Gjykata konstatoi që i pandehuri ka pranuar në tërësi veprën penale me të cilën është ngarkuar, 

që i pandehuri i kuptoi natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, që pranimi i fajësisë është bërë 

vullnetarisht nga i pandehuri, që pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban 

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

nenit 248 par.4 të KPRK-së, Kryetari i trupit gjykues - gjyqtari mori aktvendim me të cilin e 

aprovoi pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, pasi që vlerësoi se ky pranim ishte në përputhje 

të plotë edhe me provat tjera që gjenden në shkresat e lëndës, e që të gjitha këto në mënyrë të 

plotë dhe të argumentuar e vërtetojnë faktin se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën 

akuzohet, andaj gjykata nuk administroi provat, por vazhdoi me matjen e dënimit.  
 

Nga thëniet e vet të akuzuarit në shqyrtimin fillestar i cili e pranoi fajësinë u vërtetua se i njëjti 

me datë, kohë dhe vend si në dispozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tij, ka kryer veprën penale 

për të cilën akuzohet.   

 

Po ashtu vërtetohet edhe nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: Raporti i 

policisë me nr. 2018-AE-1482, i dt. 21.12.2018,deklarata e të pandehurit dhënë në Polici me dt. 
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21.12.2018,vërtetimi mbi marrjen e përkohshme të gjësendeve të dt.21.12.2018, lista e dëshmive 

e lëshuar nga Njësia e Forenzikes e dt. 21.12.2018, foto dokumentacioni dhe nga shkresat e tjera 

të lëndës. Andaj, gjykata të njëjtin e shpalli fajtor, pasi që gjeti se penalisht është i përgjegjshëm 

dhe e gjykoi si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.                                                              
 

Gjatë matjes së dënimit ndaj të akuzuarit, gjykata i vlerësoj të tëra rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese të cilat ndikojnë në llojin dhe në lartësinë e dënimit konform nenit 73 dhe 74 të KPRK-

së. Andaj, gjykata si rrethanë lehtësuese të akuzuarit i mori faktin e pranimit të fajësisë në 

shqyrtim fillestar, faktin se me parë nuk ka qenë i dënuar për ndonjë vepër penale, ka shpreh 

keqardhje dhe pendimin e thellë për veprën penale të kryer, ndërsa rrethana rënduese për të 

akuzuarin gjeti, rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale, faktin se arma e zjarrit të cilën e ka 

poseduar i pandehuri ka mund të paraqet rrezik në ndonjë rrethanë të caktuar,  andaj gjykata i 

shqiptoi dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

Gjykata vlerëson se dënimi i shqiptuar në rastin konkret është i drejt dhe i ligjshëm, në harmoni 

me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, shkallën e rrezikshmërisë së veprës penale 

dhe me intensitetin e rrezikimit apo dëmit të shkaktuar. Po ashtu, gjykata vlerëson se një dënim 

i tillë do të ndikojë në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen si 

dhe në rehabilitimin e tij, në parandalimin e personave tjerë nga kryerja e veprave penale, si dhe 

në shprehjen e gjykimit shoqëror në raport me veprat penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit për respektimin e ligjit në shoqëri, duke ndikuar në këtë mënyrë në përmbushjen e 

qëllimit të dënimit, të paraparë në nenin 41 të KPRK-së.  
 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushalli gjyqësor është marrë në bazë të nenit 

450 par.2 pika 2.6 të KPPRK-së. 
 

Vendimi mbi konfiskimin e armës është marr konform nenit 374 par 3 të KPRK-së. 
 

Vendimi per shumën e të hollave në emër të Fondit për mbrojtjen e viktimave është marrë 

konform nenit 39 par.3, nënpar.3.1 të Ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit. 
 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Krime të Rënda 

PKR. nr. 390/20 të dt. 26.02.2021 

 

 

Bashkëpunëtore Profesionale                     Kryetari i trupit gjykues- gjyqtari 

   Bleta Gashi Rrusta                                    Avni Syla 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar Ankesa 

në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së të 

njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë e 

nëpërmes kësaj gjykate.  


