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                                                                                                                     P.nr. 394/05 

                                               NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË 

RËNDA – Kryetarja e trupit gjykues Shadije Gërguri, me antarët e trupit Shashivar Hoti 

dhe Vehbi Kashtanjeva me sekretarin juridik Arianit Mahmutaj në lëndën penale kundër 

të akuzuarit L.Zh për shkak të veprës penale: Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim 

ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPPK-së, sipas 

aktakuzës së ish Prokurorisë Publike të Qarkut në Prishtinë PP.nr.236/2001 të datës: 

22.06.2005, në prezencën e të akuzuarit L.Zh, prokurorit të shtetit Besa Limani, të 

akuzuarit L.Zh, mbrojtësit të tij av.Zh.J, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësorë verbal-

publik me dt: 31.05.2017, publikisht merr dhe shpallë këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari 

 

L.ZH, nga i ati R dhe e ema V, e gjinisë A, i lindur me data e lindjes, në Prishtinë, me 

vendbanim në fshatin U, komuna e G,  ka të kryer shkollën e mesme,  i punësuar si 

vozitës në ndihmën e shpejtë në G, i martuar, baba i 9 fëmijëve, i gjendjes së dobët 

ekonomike,  serb, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr.personal numer personal 

 

                   Konform nenit 363 par.1 nën.par.1.1 të KPPRK-së. 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

SE:  me datën: 03.06 të vitit 2001, rreth orës 02:15, në rrugën para shtëpisë së vetë, në 

fshatin Uglar, pa autorizim e ka përdorur armën në atë mënyrë që pas një fjalosje të 

shkurtër me fqiun e vet M.K, nga revolja e markës M-57 me kalibër 7.62 mm, për të cilën 

nuk ka poseduar leje valide, ka aktivizuar një predhë, 

 

-me çka kishte për të kryer veprën penale: Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim 

ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPPK-së  

 

I dëmtuari M.K, për realizimin e kërkesës pasuroro juridike udhëzohet në kontest civil. 

 
                                                             DËNIMI PLOTËSUES 

 REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVA 

GJYKATA   THEMELORE NË PRISHTINË  
OSNOVNI SUD PRIŠTINA – BASIC COURT OF PRISTINA 
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 Konform nenit 62 par.2 nën.par.2.7 të KPK-së, ndaj të akuzuarit L.Zh konfiskohet  revolja M-

57, kalibër 7.62 mm, me nr serik K-137-560 një (1) karikator dhe nëntë (9) fishek të 

kalibrit 7.62 mm. 

 

-Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës.  

 

A r s y e t i m 

 

Ish Prokuroria Publike e Qarkut në Prishtinë, ka ngritur aktakuzë PP.nr.236/2001 të datës 

22.06.2005, kundër të akuzuarit L.Zh për shkak të veprës penale  Mbajtja në pronësi, në 

kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të 

KPPK-së 

 

Gjykata ka caktuar vazhdimin  e  shqyrtimin gjyqësor me datën 31.05.2017, ne të cilën 

prokurorja e shtetit deklaruar se në këtë fazë të procedruës penale pas shqyrtimit dhe 

vlerësimit të hollësishëm të shkresave të lëndës, ka  ardhur  në përfundim se vepra penale 

për të cilën ngarkohet I pandehuri është kryer me dt; 03.06.2001, ku në atë kohë ka qenë 

në fuqi ligji Penal i Kosovës i cili me nenin 199 par.1 të KPK ka inkriminuar vetëm 

posedimin e armës së zjarrit pa leje, e jo edhe përdorimin. Atëherë  po të zbatohej ky ligj 

në atë kohë kur është akuzuar i pandehuri sipas këtij ligji do të ishe mbatja pa leje e 

armëve ose materieve plasëse nga neni 199 par.1 të KPK-së, e denueshme deri në 3 vite 

burgim. Rregullorja e UNMIK ut  2001/07 e cila e ka inkriminuar  veprën penale të 

përdorimit të armës ka hy në fuqi 1 ditë  pas kryerjesë  së kësaj vepre penale, përkatësisht 

me dt. 04.06.2001 ndërsa në atë kohë nuk ka qenë në fuqi Kodi Penal i Kosovës i cili ka 

sanksionuar  veprën penale nga neni 328 par.1 të KPK-së, për të cilin është akuzuar  I 

pandehuri. Atëherë  meqenëse nga kreyrja e kësaj vepre penale e cila ka qenë e 

inkriminuar me LPK me nenin 199 e denushme deri në 3 vite  , kanë  kaluar 16 vite, 

atëherë  rezulton se ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale. Andaj në kuptim të 

neni 363 par.1 nën.par.1.1 të KPPRK-së, tërhiqem nga aktakuza përkatësisht ndjekja e 

mëtejme penale ndaj të pandehurit L.Zh nga arsyet e lartëcekura .  

 

Gjykata për të akuzuarin L.Zh konform nenit 363 par. 1 nënpar 1.1 të KPPK, për veprën 

penale Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të 

armëve nga neni 328 par.1 të KPPK-së, mori aktgjykim refuzues, pasi qe prokurorja e   

shtetit  gjatë shqyrtimit gjyqësorë është tërhequr  nga aktakuza .   

Vendimin për konfiskimin e sendit, gjykata e ka marrë në bazë të nenit 62 par.2 

nen.par.2.7 dhe nenin 69 të KPRK-së. 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore juridike në 

kontest civil është marrë në bazë të nenit 463 par.1 dhe 3 të KPPRK-së 

 

Vendimin për lirimin nga shpenzimet gjyqësore, gjykata e mori në bazë të nenit 454 par.1 

të KPPRK-së.   
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                 Nga  se u tha ma lart  është vendosë  si në dispozitiv të aktgjykimit.  

                    GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

                               DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

                                         P.nr.394/05, të dt:31.05.2017   

Procesmbajtësi,                                      Kryetarja e trupit - gjyqtarja, 

Arianit Mahmutaj             Shadije Gërguri 

 

 

KESHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15  

/pesëmbëdhjetë/ ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, 

përmes kësaj Gjykate për Gjykatën e Apelit në Prishtinë.  


