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Numri i lëndës: 2021:038033 

Datë: 20.05.2021 

Numri i dokumentit:     01797618 

PKR.nr.67/21 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA, sipas 

kryetares së trupit gjykues Nushe Kuka Mekaj, me bashkëpunëtoren profesionale Elzana 

Kastrati, në çështjen penale kundër të pandehurit N. M., për shkak të veprës penale Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë, Departamenti për Krime të Rënda nën shenjën 

PP/I.nr.62/21 të datës 15.03.2021, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit fillestar të datë 

18.05.2021, në prezencë të Prokurorit të Shtetit Haxhi Sinanaj dhe i pandehuri N. M., në të 

njëjtën ditë bie dhe shpall, ndërsa me datë 19.05.2021, përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M  

 

I pandehuri N. M., nga i ati Gj. dhe e ëma L., e gjinisë B., i lindur me ................ në ......, me 

vendbanim në fshatin ........., Komuna .........., ka të kryer shkollën e mesme, me profesion 

elektricist, i gjendjes se mesme ekonomike, i pa martuar, me numër personal ............... lëshuar 

nga MPB të R. Kosovës, shqiptar, shtetas i R. Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për shkak se: 

 

Me datë 10.02.2021, rreth orës 12:45 në rrugën ..............., pikërisht në fshatin ..........., Komuna 

........., në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm për armët, posedon armë në atë mënyrë që në 

kohën dhe vendin e lartcekur, policia vëren automjetin e llojit “...............”, me targa ........... dhe 

dy persona duke e larguar nga ky automjet, e që ishin nisur në drejtim të pyllit, ku pas urdhrit të 

policisë që të ndalen, ata kanë ndalur dhe janë legjitimuar e që ka rezultuar të jetë i pandehuri i 

rastit dhe dëshmitari I. P., ndërsa që më të kthyer ishte vërejtur se i pandehuri kishte vendosur 

në krah një (1) pushkë gjuetie e llojit “Cifsan” model CSP 555, kalibër 12mm, me numër serik 

143113, se bashku edhe me gjashtë (6) fishekë dhe e cila arë ishte regjistruar në emër të babait 

të tij Gjokë Mirdita, me leje të vlefshme. 

 

- Me çka ka kryer veprën penale Mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj, në aplikim të nenit 7, 17, 38, 39, 40 par.1 nënpar.1.3, 43, 69 par.3 lidhur me par.1, pika 

3.6, 366 par.1 dhe par.3 të KPRK-së, si dhe nenit 245, 246, 360, 365, 366, 450 par.1 dhe 2 pika 

2.6 të KPPRK-së, të njëjtin e: 
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GJYKON  

Me dënim me gjobë në shumë prej treqind e pesëdhjetë (350) €, të cilën gjobë obligohet ta 

paguajë në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të 

përmbarimit me dhunë. 

Nëse i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën, gjykata mund të zëvendësojë 

dënimin me gjobë me dënim me burgim. Kur dënimi me burgim zëvendësohet me dënimin me 

gjobë, një ditë burgim llogaritet me njëzet (20) Euro gjobë.  

 

Nëse i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën në tërësi, gjykata do ta 

zëvendësojë pjesën e mbetur të gjobës me dënim me burgim. Nëse personi i dënuar e paguan 

pjesën e mbetur të gjobës, ekzekutimi i dënimit ndërpritet. 

 

Obligohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, 

të paguaj shumën prej njëzet (20) € në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

Në kuptim të nenit 366 par.3 të KPRK-së, 

 

KONFISKOHET një (1) pushkë gjuetie e llojit “Cifsan” model CSP 555, kalibër 12mm, me 

numër serik 143113, se bashku edhe me gjashtë (6) fishekë. 

 

URDHËROHET që pushka gjuetie e llojit “Cifsan” model CSP 555, kalibër 12mm, me numër 

serik 143113, se bashku edhe me gjashtë (6) fishekë, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit të 

shkatërrohen. 

 

                                                              A r s y e t i m 

Historiku i rastit. 

Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti për Krime të Rënda, ka ngrit aktakuzë nën shenjën 

PP/I.nr.62/21 të datës 15.03.2021, kundër të pandehurit N. M., për shkak të veprës penale 

Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-

së. 

Lënda në punë është pranuar me datë 24.03.2021. 

Me datë 18.05.2021, është caktuar dhe mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar. 

Prokurori i Shtetit, konform nenit 244 par.3 të KPPRK-së, ka përmbushur obligimin lidhur me 

sigurimin e materialit të paraparë në paragrafin 1 të këtij neni. 

I pandehuri në aplikimi të nenit 246 par.1 të KPPRK-së, është njoftuar me të drejtat e tij. 

I pandehuri ka deklaruar se i ka kuptuar të drejtat e tij dhe lidhur me çështjen do të mbrohet vetë 

pa ndihmën juridike nga mbrojtësi. 
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Pas leximit të aktakuzës, Kryetarja e trupit gjykues, është bindur se i pandehuri e ka kuptuar 

aktakuzën, i ka dhënë mundësinë që të deklarohet për pranimin ose mospranimin e fajësisë, duke 

e udhëzuar për rëndësinë dhe pasojat e pranimit të fajësisë, siç përcakton dispozita e nenit 248 

par.1 të KPPRK-së. 

 

I pandehuri, e ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar, i vetëdijshëm për 

pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e ka bërë në mënyrë vullnetare pa presion nga askush. 

 

Kryetarja e trupit gjykues ka marrë mendimin nga Prokurori i Shtetit, i cili është pajtuar me 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, pasur parasysh se pranimi i fajësisë është bërë në 

mënyrë vullnetare dhe ka mbështetje në provat të cilat i janë bashkangjitur aktit akuzues. 

 

Kryetarja e trupit gjykues, në vlerësim të pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit ka 

përcaktuar se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e ka 

bërë në mënyrë vullnetare dhe se pranimi i fajësisë ka mbështetjeje në shkresat e lëndës, siç janë: 

fotografitë e lejes së armës në emër të Gjokë Mirditës, lista e dëshmive nën numër 2021-DA-

210, raporti i oficerit G. N. #6697, i përpiluar me numër të rastit 2021-DA-210 të datës 

10.02.2021, raporti i policit H. B. #5884, i përpiluar me numër të rastit 2021-DA-210 të datës 

10.02.2021 dhe nuk ka gjetur arsye për hedhje të aktakuzës. 

 

Në këtë rast është vlerësuar se janë përmbushur kërkesat nga neni 248 par.1 të KPPRK-së, dhe 

në aplikim të nenit 248 par.4 të KPPRK-së, Kryetarja e trupit gjykues, ka marrë aktvendim me 

të cilin ka aprovuar pranimin e fajësisë nga i pandehuri. 

Konform nenit 248 par.4 të KPPRK-së, gjykata ka vazhduar me seancën për caktim të dënimit. 

Prokurori i Shtetit, me rastin e marrjes së vendimit për dënimin i ka propozuar gjykatës që me 

rastin e marrjes së vendimit dhe llojit të dënimit si rrethanë lehtësuese të merret pranimi i fajësisë, 

ndërsa në raport me rrethana rëndësuese i ka propozuar gjykatës që të njëjtat të vlerësohen sipas 

nenit 73 të KPRK-së. 

I pandehuri N. M., i ka propozuar gjykatës, që me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin 

përveç rrethanës së cituar nga Prokurori i Shtetit, të merret parasysh dhe pendimi për veprën e 

kryer, premtimi se më nuk do të bie ndesh me ligjin. 

Në bazë të pranimit të plotë të fajësisë të të pandehurit N. M., si dhe në bazë të shkresave tjera 

të lëndës të cituara më lartë, gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit ekzistojnë të gjitha 

elementet qenësore subjektive dhe objektive të veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së. 

Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit gjykata për të pandehurin, mori parasysh rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit në pajtim me nenin 69 

par.1, pika 3.6 të KPRK-së, pranimin e fajësisë, sinqeritetin deklarues, pendimin për veprën e 

kryer, si dhe premtimin se më nuk do të bie ndesh me ligjin, ndërsa rrethana rënduese nuk gjeti, 

andaj të pandehurit i shqiptoi dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Gjykata ka vlerësuar se dënimi i shqiptuar si në dispozitiv të aktgjykimit, është në proporcion 

me peshën e  veprës penale, me sjelljet dhe rrethanat e kryesit sipas nenit 69 par.1 të KP-së, 

shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe përgjegjësinë së tij, me bindje se dënimi i tillë do të 

ndikojë në risocializimin dhe riedukimin e kryesve, si dhe do të ndikojë tek të tjerët të mos 



 Numri i lëndës: 2021:038033 
 Datë: 20.05.2021 
 Numri i dokumentit: 01797618 
 

4 (4)  

   
2
0
2
1
:0
5
3
7
8
1

 

kryejnë vepra penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, çka 

është edhe qëllimi i dënimit sipas nenit 38 të KPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, u morr 

në bazë të nenit 453 par.1 lidhur me nenin 450 par.1 dhe 2 pika 2.6 të KPPRK-së. 

 

Vendimi lidhur me konfiskimin u morr konform nenit 366 par.3 të KPRK-së. 

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi konform nenit 365 të KPPRK-

së. 

 

         GJYKATA THEMELORE NË PEJË 

             Departamenti për Krime të Rënda 

               PKR.nr.67/21 

 

Bashkëpunëtore profesionale                                                           Kryetarja e trupit gjykues 

Elzana Kastrati                                                                                  Nushe Kuka Mekaj 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa  

në afat prej 15 ditësh, Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  

pas marrjes së të njëjtit, e përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


