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Numri i lëndës: 2019:078811 

Datë: 26.02.2020 

Numri i dokumentit:     00858407 
 

 

P.nr.60/19 

NË EMËR TË PUPULLIT 
 

Gjykata Themelore ne Pejë – Dega ne Klinë, Departamenti i Përgjithshëm Divizioni  Penal, me 

gjyqtarin Prenk Palushi dhe asistentën administrative Violeta Lecaj-Lulaj ne çështjen penale 

kundër te pandehurit: B. E.   nga Fsh. ..........  K. ..... ‚ për shkak të veprës penale: mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të armëve nga neni 374 par.2 i Kodit Penal të Republikës se 

Kosovës (KPRK) ‚ sipas aktakuzës  të Prokurorisë Themelore ne Pejë Departamenti i 

përgjithshëm PP- Nr.407/2019 të datës 07.03.2019, ne seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur 

me 18.02.2020, në  te cilën prezantuan prokurorja e  shtetit Ardiana Veseli , mbrojtësi i të 

pandehurit av. Gezim Baloku si dhe i pandehuri B. E., me dt. 20.02.2020 publikisht shpalli 

këtë: 
A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari B. E. i  lindur me ............ ,në fsh...........  K. ....., ku edhe banon, nga prindërit babai 

A. dhe nënës M. e gjinisë K., i papunë, i pamartuar, i gjendjes e mesme ekonomike, ka të kryer 

fakultetin e infermierisë, i identifikuar ne bazë të letërnjoftimit me numër personal .............., 

shqiptar, shtetas Republikës  se Kosovës, gjendët ne liri, deri me tani i pa dënuar. 
 

                                                     ËSHTË  FAJTOR  

                   SEPSE:  

Më dt.21.02.2019 në shtëpinë e tij në fshatin .......... K......, në kundërshtim me nenin 5 par. 1 të 

Ligjit për Armë ka mbajtur në pronësi dhe kontroll armë zjarri, në atë mënyrë që ditën kritike 

gjatë kontrollit dhe bastisjes të shtëpisë së tij që është bërë nga policia, përkatësisht nga 

Stacioni Policor në Klinë, pikërisht atij i janë gjetur dhe sekuestruar një revole e llojit “..........” 

kalibër 7.65 mm, me nr. serik .........., 26 fishek kalibër 7.65 mm me një karikator kalibër 7.65 

mm, një revole “..........”, kalibër 7.62x25mm, me nr. serik .......... fishek kalibër 7.62x25mm,2 

karikator kalibër 7.62x25mm, një revole “..........” kalibër 7.62 x25mm me nr. serik 

..........fishek kalibër 7.62x65 mm, një karikator kalibër 7.62x25mm,një arme “..........” kalibër 

7.62x39 mm me nr. serik ..........,77fishek kalibër 7.62x39mm,2 karikator kalibër 

7.62x39mm,një armë “..........”me nr. serik .......... fishek kalibër 7.62 x39mm,me një karikator 

kalibër 7.62x39mm dhe një pushkë ajrore kalibër 5.5mm,me nr. serik ..........,një palë dylbi, 

577fishek kalibër 7.62x39mm,70 fishek kalibër 7.62 x25mm,50fishek kalibër 7.65 dhe dy 

krehër 
 

Me çka ka kryer vepër penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 

të armëve nga neni 374 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK-së  

Andaj kjo gjykatë konform dispozitave ligjore të nenit 4, 7, 21, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 73, 74, 

75 dhe 76 të KPRK-së, të pandehurin B. E. e:   

                                                                       GJYKON 
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I. ME DENIM BURGIMI –Në kohëzgjatje prej 6 muajve, i cili dënim me pëlqimin e të 

pandehurit i zëvendësohet me dënim më gjobë vlera në shumë prej 3.600,00 euro. Koha e 

kaluar në paraburgim si dhe në arrestin shtëpiak prej dt. 21.02.2019 deri me dt.21 .03.2019 

do ti llogaritet në dënimin e shqiptuar. Dënimi më gjobë do të ekzekutohet brenda afatit 

prej 15 ditësh kur ky aktgjykim merr formën e prerë. Nëse i pandehuri nuk paguan dënimin  

me gjobë si më lartë, i njëjti do të zëvendësohet ne dënimin me burgim ,duke llogaritur 20 

euro në 1(një) ditë burgim. 

 

II. OBLIGOHET –I pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj vlerën në shumë 

prej 20,00 euro, si dhe 30,00 euro në emër  të taksës për kompensimin e viktimave të krimit 

në afatin prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë e këtij aktgjykimi. 
 
 

III. Konform nenit 284 të KPPRK-së të pandehurit i konfiskohen: një revole e llojit “..........” 

kalibër 7.65 mm, me nr. serik ..........,26 fishek kalibër 7.65 mm me një karikator kalibër 

7.65 mm, një revole “..........”, kalibër 7.62x25mm,me nr. serik .......... fishek kalibër 

7.62x25mm,2 karikator kalibër 7.62x25mm,një revole “..........” kalibër 7.62 x25mm me nr. 

serik ..........fishek kalibër 7.62x65 mm, një karikator kalibër 7.62x25mm,një arme “..........” 

kalibër 7.62x39 mm me nr. serik ..........,77fishek kalibër 7.62x39mm, 2 karikator kalibër 

7.62x39mm,një armë “..........”me nr. serik .......... fishek kalibër 7.62 x39mm, me një 

karikator kalibër 7.62x39mm dhe një pushkë ajrore kalibër 5.5mm,me nr. serik .........., një 

palë dylbi, 577fishek kalibër 7.62x39mm, 70 fishek kalibër 7.62 x25mm, 50fishek kalibër 

7.65 dhe dy krehër, dhe te njëjtat pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi në procedurën e 

parapare ligjore të asgjësohen(shkatërrohen). 

 

A r s  y e t i m 

Prokuroria Themelore  në Pejë  Departamenti i përgjithshëm, në këtë gjykatë ka ngritur 

aktakuzë ndaj të pandehurit, B. E.  nga fsh........... K. .....‚ për shkak të veprës penale mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të armëve nga neni 374 par.2 i Kodit Penal të Republikës se 

Kosovës(KPRK-së) duke i propozuar gjykatës, që pas mbajtjes së shqyrtimit  gjyqësor, 

nxjerrjes dhe administrimit të provave, dëgjimit të të pandehurit, të njëjtin të shpallë fajtor, ta 

dënoj sipas ligjit, si dhe ta obligoj në kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale. 
 

Në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur me dt:18.02.2020, si dhe në fjalën përfundimtare 

prokurorja e shtetit qëndron në tërësi prapa aktakuzës së parashtruar, me propozim që i 

pandehuri të shpallet fajtor si dhe të dënohet sipas ligjit. 
 

 Pasi që i  pandehuri në shqyrtim fillestar është  njoftuar  me të drejtat dhe obligimet që i 

takojnë në bazë të Nenit 246 të KPPRK –së, pas leximit te aktakuzës nga prokurorja e shtetit, si 

dhe pasi që është njoftuar nga gjykata se mund të deklarohet i pa fajshëm apo të pranoj 

fajësinë, sipas deklarimit të lirë të vullnetit të tij , duke u njoftuar paraprakisht me favoret dhe 

pasojat e pranimit dhe të mos pranimit të fajësisë, i akuzuari  pa kurrfarë  presioni sipas 

vullnetit të tij të lirë u deklarua se e pranon fajësinë në të gjitha pikat e aktakuzës për veprën 

penale që i ngarkohet. 
 

 Gjykata pas dëgjimit të prokurores së shtetit, lidhur me pranimin e fajësisë nga i pandehuri, 

mbrojtësit të të pandehurit si dhe pas konstatimit se me pranimin e fajësisë nga i pandehuri  

përmbushen kërkesat ligjore të përcaktuara në nenin 248 të KPPRK-së, për mes aktvendimit e 

pranon fajësinë si të bazuar, me bindje të plotë se deklarimi i tij ka qenë i lirë sipas vullnetit të 

tij, si dhe i njëjti i ka kuptuar plotësisht pasojat e pranimit dhe të mos pranimit të fajësisë‚ 

pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i pandehuri‚ pranimi i fajësisë mbështetet në 

faktet që i përmban aktakuza‚ si dhe aktakuza nuk përmban as një shkelje të qartë ligjore ose 

gabime faktike. 
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 Meqë i  pandehuri  pranoj fajësinë, gjykata konform dispozitave ligjore  të nenit 248 par . 4 

nuk lëshohet në procedurën e provave, për të nxjerrë dhe administruar të njëjtat, mirëpo me 

qëllim të mos mbështetjes së vendimit të saj  në një dëshmi, dhe ketë vetëm  në pranimin e 

fajësisë nga i pandehuri, provat që janë bashkangjitur aktakuzës, i ka vlerësuar se cilën veç e 

veç e në lidhshmëri njëra me tjetrën, gjë që është vërtetuar gjendja faktike e prezantuar si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

Nga kjo gjendje faktike e vërtetuar gjykata pa dyshim ka vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit 

të përshkruara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi qëndrojnë të gjitha elementet inkriminuese 

objektive dhe subjektive, të cilat sajojnë figurën e veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll 

ose posedim të armëve  nga neni 374 par.2 të KPRK-së, për të cilën i  akuzuari  është  shpallur 

fajtor dhe dënuar sipas ligjit.  
 

Gjendja faktike si në dispozitiv të  këtij aktgjykimi, pos nga pranimi i fajësisë nga i  pandehuri, 

është vërtetuar edhe nga provat materiale  të cilat i janë bashkangjitur aktakuzës, si në vijim: 

raporti i policit A. Sh. i përpiluar me 09.08.2018, deklarata e të dyshuarit I. Sh. e dhëne në 

polici me 09.08.2018, deklarata e të dyshuarit M. Sh.e dhëne në polici me 10.08.2018, lista e 

armeve të konfiskuara e dt.10.08.2018, deklarata e të pandehurit e dhëne në prokurori më 

21.09.2018 si dhe shkresat tjera të lendes. 
 

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka vlerësuar si rrethanë 

lehtësuese pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit,  shprehjen e  keqardhjes së tij për veprën 

penale të cilën e ka kryer, premtimin e tij se në të ardhmen nuk do të kryej ndonjë vepër penale 

të ngjashme apo tjetër, ngritjen e tij profesionale si infermier i diplomuar, moshën e tij të re, 

faktin se më parë nuk kanë renë ndesh me ligjin, kurse si rrethanë renduese nuk ka gjetur e cila 

do tu vihej në barrë të pandehurit. 
 

Duke vlerësuar të gjitha rrethanat të përcaktuara  të  Nenit 73 të KPRK–së, gjykata ka ardhur 

në përfundim se dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurit  është adekuat dhe në harmoni me 

peshën e veprës penale, intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur, dhe 

shkallën e përgjegjësi penale  në atë mënyrë, që me të njëjtin të arrihet qëllimi i dënimit, si dhe 

pengimi i të pandehurit në kryerjen e veprave penale të ngjashme apo të tjera, me bindje të 

plotë se dënimi i shqiptuar do të jetë i drejtë si dhe do të ndikoj si preventivë gjenerale dhe 

speciale për të pandehurin dhe personat e tjerë, në atë mënyrë që në të ardhmen të përmbahet 

në kryerjen e veprave penale të ngjashme apo tjera. 
 

Duke vlerësuar rrethanat lehtësuese të theksuara si me lartë, si dhe sjelljen e të pandehurit në 

gjykatë, pendimin e tij për kryerjen e veprës penale, gjykata ka krijuar bindjen se janë 

përmbushur kushtet ligjore për shqiptimin e dënimit si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, dhe se 

me shqiptimin e një dënimi te tillë do të arrihet qëllimi i dënimit i përcaktuar në dispozitat 

ligjore të neni 41 të KPRK-së. 
 

Gjatë vlerësimit të provave që gjënden në shkresat e lëndës, që kanë të bëjnë me përgjegjësinë 

penale gjykata nuk ka gjetur asnjë bazë për përjashtimin apo zvogëlimin e përgjegjësisë së tyre, 

prandaj të njëjtin e ka shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale të përshkruar si në dispozitiv 

të aktakuzës. 
 

Gjykata konform dispozitave ligjore te nenit 47 të KPRK-së të pandehurit i shqiptoj dënimin 

me burgim në kohëzgjatje prej 6 muajve, te cilin dënim me pëlqimin e të njëjtit e zëvendësoj 

me dënimin me gjobë vlera në shumë prej 3.600,00 euro, duke marre parasysh gjendjen e tij 

ekonomike materiale si dhe rrethanat tjera të përcaktuara në dispozitat ligjore të nenit 73 të 

KPRK-së. 

Për veprën penale e cila i ngarkohet të pandehurit “mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve” nga neni 374 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK-së, parashihet dënimi në 

kohëzgjatje prej 2 deri në 10 vite. Gjykata duke u mbështetur në dispozitat ligjore të nenit 74 të 
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KPRK-së në të cila dispozita përcaktohen rregullat e përgjithshme për zbutjen ose ashpërsimin 

e dënimeve, konform dispozitave ligjore të nenit 75 të po të njëjtit kod aplikoj institutin e 

zbutjes se dënimit, meqë konform të të njëjtave dispozita i pandehuri ka plotësuar kushtet 

ligjore, pasi që i njëjti ka pranuar fajësinë në seancën e shqyrtimit fillestar, duke marre 

parasysh në ketë kontekst edhe mendimin e prokurores së shtetit si dhe mbrojtësit të të 

akuzuarit. 
 

Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit si në dispozitiv të këtij aktgjykimi ka respektuar në 

plotëni dispozitat ligjore të nenit 76 par 1 pika 4 të KPPRK-së, përmes të cilave dispozita 

rregullohen kufijtë e zbutjes se dënimeve, e në të cilën përcaktohet: nëse për veprën penale 

është parapare si mase me e ulet dënimi me burgim prej dy (2) vjet, dënimi mund të zbutet deri 

në gjashtë (6) muaj burgim; 
 

Konform dispozitave ligjore të nenit 83 të KPRK-së u vendos që koha e kaluar në paraburgim 

dhe në arrest shtëpiak prej dt.21.01.2019 deri me 21.03.2019 ti llogaritet të pandehurit në 

dënimin e shqiptuar. 
 

Konform dispozitave ligjore të nenit 453 të KPPRK –së, u vendos për shpenzimet e procedurës 

penale, duke e obliguar të akuzuarin të paguaj nga 30 euro në emër të taksës për kompensimin 

e viktimave të krimit, kurse me nga 20 euro në emër te paushallit gjyqësor për seancën e 

shqyrtimit fillestar të mbajtur. 
 

Konform dispozitave ligjore të nenit 284 të  KPPRK-së u vendos për konfiskimin dhe 

asgjësimin e armëve të sekuestruara.  
 

Nga arsyet e theksuara më lartë konform dispozitave ligjore te nenit 25 par 1‚ 26 par .2‚ 297 

par.1 dhe 470  të KPPRK-së u vendos si ne dispozitiv te këtë aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA KLINË 

Departamenti i Përgjithëshem –Divizini Penal 

P.nr. 60/19, dt. 20.02.2020 

 

Asistente Administrative 

   Violeta Lecaj Lulaj 

 

 

KESHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi mund të 

ngritët ankesë ne afat prej 15 ditësh                                                            Gj y q t a r i  

nga dita e marrjes se te njëjtit ne gjykatën                                                 Prenk Palushi 

e apelit ne Prishtinë për mes kësaj gjykate. 
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