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Numri i lëndës: 2020:144554 

Datë: 29.10.2020 

Numri i dokumentit:     01225779 

 

PKR.nr.1/19           

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - DEPARTAMENTI PËR KRIME TË 

RËNDA, Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari Beqir Kalludra, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorin 

profesional Driton Berisha, në çështjen penale kundër të akuzuarit H.K., për shkak të veprave 

penale Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 291 par.5 lidhur me par.3 dhe 1 të KPK-së, 

dhe Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar i armëve nga neni 328 par.2 të 

KPK-së, sipas aktakuzës së Prokuroria atëherë Publike të Qarkut-tani Prokuroria Themelore në 

Prishtinë-Departamenti për Krime të Rënda, PP.nr.534-1/2005 të dt.15.08.2006, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar me dt.01.10.2020, në të cilën kanë marrë pjesë prokurori i shtetit Ilaz Beqiri 

dhe i akuzuari H.K., me date 01.10.2020 mori dhe të njejtën ditë shpalli publikisht, derisa më 

datë 01.10.2020 përpiloj këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari H.K., nga i ati B. dhe nëna R., e vajzërisë G., i lindur me (data e lindjes...), në fshatin 

G., Komuna e  P., ku edhe tani jeton, i martuar, baba i 16 fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, 

i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr.të ID ...  

 

                                                             ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse: 

Me dt.28.08.2005, rreth orës 20:20 në Prishtinë, rr.’’Dëshmorët e Kombit’’, në afërsi të 

ëmbëltores ‘’Venecia 2’’ pas një zënke në mes të të pandehurit I.K. me të dëmtuarin B.F., rreth 

një borxhi që kanë pasur në mes vete gjatë luajtjes së bixhozit disa qaste më parë, ashtu që pas 

acarimit të situatës, i pandehuri I.K. me revole të markës TT të cilën e ka mbajtur pa leje valide 

e me dashje që të i shkaktojë lëndime trupore të dëmtuarit B., ku deri sa B. ka qenë ulur në 

karrigen e vozitësit të veturës së tij të markës BMW, ka shtënë disa herë në drejtim të këmbëve 

të tij me ç’rast me një predhë e ka goditur në pjesën e kërcirit të këmbës së majtë, duke i shkaktuar 

lëndime të rënda trupore, e pastaj në një gjendje të këtillë i pandehuri R.F. me revole të markës 

TT të cilën e ka mbajtur pa leje valide, ka shtënë në drejtim të këmbëve të të pandehurit I.K., me 

c’rast të njëjtin e godet në pjesën e këmbës së majtë nën gju, duke i shkaktuar lëndime trupore 

ku në këto qaste në rrëmujën që është shkaktuar përpos dy të pandehurve I.K. e R.F. të cilët kanë 

shtënë në mënyrë të pakontrolluar nga armët e tyre edhe i pandehuri H.K. me revole të markës 

së panjohur të cilën e ka mbajtur pa leje valide, ka shtënë disa herë në mënyrë të pakontrolluar 

ku gjatë kësaj kohe edhe te pandehuri F.K., F.K. e A.M. me shufra metalike e kanë goditur në 

kokë dhe pjesë të ndryshme të trupit të dëmtuarin A.F. duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore 

dhe si pasojë e të shtënurave të pakontrolluara nga ana e të pandehurve Isa e H.K.t nga njëra anë 
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dhe të pandehurit R.F. nga ana tjetër është shkaktuar rrezik i përgjithshëm për personat që kanë 

qenë në hapësirën para lokalit ‘’V...’’, me ç’rast nga plumbat janë goditur edhe të dëmtuarit D.C. 

në pjesën e kofshës së djathtë i cili ka pësuar lëndim të lehtë trupor, A.F. në pjesën e cepit të 

krahut të majtë dhe pjesës së prapme të kokës si dhe i pandehuri A.M. në pjesën e kofshës së 

djathtë  duke pësuar lëndim të rëndë trupor.   

- me këtë i akuzuari H.K. ka kryer veprën penale Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga 

neni 291 par.5 lidhur me par.3 dhe 1 të KPK-së. 

Prandaj gjykata konform dispozitave 2, 3, 42, 45, 47, 64, 66, 67 dhe 291 të KPK-së, si dhe 

nenit 359, 363, 364, 365, 366, 368, 450, 453 dhe 463 par.2 dhe 3 të KPPRK-së, e: 

 

                                                            GJYKON 

 

ME DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet  nëse në periudhën kohore prej 1 (një) viti, i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Detyrohet i akuzuari që t’i paguaj shpenzimet e procedurës penale, aq sa do të jenë sipas llogarisë 

përfundimtare të kësaj Gjykate, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor detyrohet që t’i paguaj 

shpenzimet shumën prej 30 (tridhjetë) Euro, brenda afatit prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi.  

 

Të dëmtuarit B.F., nga Lagja M., Komuna e P., A.F. dhe D.C., që të dytë nga Lagja e S., pa nr. 

Komuna e P., për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, udhëzohen në kontest të rregullt civil.         

 

Kundër të akuzuarit H.K., për shkak të përfshirjes së kësaj vepre penale me amnesti, në bazë 

të nenit 363 par. 1 nënpar. 1.3 të KPPRK-ës, 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

Për veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar i armëve nga neni 

328 par.2 të KPK-së. 

 

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

 

     A r s y e t i m 

 

Prokuroria atëherë Publike e Qarkut-tani Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti për 

Krime të Rënda ka paraqitur aktakuzë PP.nr.534-1/2005 të dt.15.08.2006, kundër të akuzuarit 

I.K., për shkak të veprave penale Lëndim i rëndë trupor nga neni 154 par.1 nënpar.5 të KPK-së, 

Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 291 par.5 lidhur me par.3 dhe 1 të KPK-së, dhe 

Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar i armëve nga neni 328 par.2 të KPK-

së, kundër të akuzuarit R.F. për veprat penale Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 291 

par.5 lidhur me par.3 dhe 1 të KPK-së, dhe Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar i armëve nga neni 328 par.2 të KPK-së, kundër të akuzuarit H.K. për veprat penale 

Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 291 par.5 lidhur me par.3 dhe 1 të KPK-së, dhe 

Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar i armëve nga neni 328 par.2 të KPK-

së, kundër të akuzuarve F.K., F.K. dhe A.M., për veprën penale Lëndim i rëndë trupor nga neni 

154 par.1 nënpar.5 të KPK-së . 
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Lidhur me këtë çështje penale, ishte veçuar më parë procedura penale kundër të akuzuarit H.K., 

nga të akuzuarit tjerë, me që në kohën e mbajtjes së gjykimit për të akuzuarit tjerë, i njëjti ishte 

i paarritshëm, dhe me aktgjykimin P.nr.638/06, të datës 03.01.2019, është vendos kjo çështje 

penale për të gjithë të akuzuarit tjerë, dhe aktgjykimi është i formës së prerë.  

 

Dhe pasi që e ka siguruar prezencën e të akuzuarit H.K., Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit 

fillestar, me dt.01.10.2020, në të cilën ka prezantuar i akuzuari H.K. dhe prokurori i shtetit, dhe 

pas leximit të  aktakuzës, i akuzuari ka deklaruar se e pranon fajësinë për kryerjen e kësaj vepre 

penale për të cilën është akuzuar.  

  

Meqë i akuzuari e ka pranuar fajësinë në tërësi për kryerjen e kësaj vepre penale si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi, pasi e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për kryerjen e 

veprës penale, pranim i cili është bërë vullnetarisht, pranim i cili mbështetet në faktet e çështjes 

dhe provat materiale që përmban aktakuza, dhe se nuk përmban asnjë shkelje ligjore apo gabim 

faktik, Gjykata vlerësoj se janë përmbushur të gjitha kërkesat ligjore nga neni 248 të KPPRK-

së, që të pranohet deklarata e të akuzuarit për pranimin e fajësisë për kryerjen e këtyre veprave 

penale, dhe të njëjtën edhe e ka aprovuar, duke mos administruar asnjë provë lidhur me 

vërtetësinë e gjendjes faktike. 

Ashtu që, bazuar në një gjendje të tillë të pa kontestuar të fakteve, gjykata vërtetoj se në veprimet 

e të akuzuarit H.K., manifestohen të gjitha elementet qenësore të veprës penale Shkaktim i 

rrezikut të përgjithshëm nga neni 291 par.5 lidhur me par. 3 dhe 1 të KPK-së, ashtu që të 

akuzuarin edhe e shpalli fajtor, dhe ia shqiptoj sanksionin penal përkatës, si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

Ndërkaq, sa i veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar i armëve 

nga neni 328 par.2 të KPK-së, kjo vepër penale dyshohet se është kryer me datën 28.08.2005, 

dhe në ndërkohë, ka hyrë në fuqi Ligjit per Amnistinë Nr.04L-2009, ashtu që, kjo Gjykatë pas 

shqyrtimit dhe vlerësimit paraprak të shkresave të lëndës, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare,  

bazuar në nenin 7 par. 1 pika 1.1. të Ligjit për Amnestinë, ka vërtetuar faktin se lidhur me këtë 

vepër penale, ekzistojnë rrethana që e pengojnë ndjekjen penale, dhe se akuza duhet të refuzohet 

kundër të njëjtit, conform nenit 2 të Ligjit për Amnestinë, për shkak se kjo vepër penale është 

përfshirë me Ligjit për Amnistinë Nr.04L-2009, e i cili ka hyrë në fuqi më datë 04.10.2013, dhe 

se sipas këtij Ligji, të gjitha këto vepra penale të këtij lloj, që dyshohet se janë kryer para kësaj 

date, nuk mund të ndiqen penalishtë.  

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se meqë i akuzuari e ka pranuar fajësinë, 

i ka propozuar gjykatës, që të njëjtin ta shpall fajtor dhe t’ia shqiptoj një sanksion penal përkatës, 

dhe me rastin e vendosjes për llojin dhe lartësinë e sanksionit penal, të merr parasysh pranimin 

e fajësisë, se i njëjti pranim dëshmoi edhe pendimin e tij të thellë për veprën penale të kryer dhe 

këtë t’a vlerësoi si rrethanë lehtësuese, po ashtu edhe koha e kaluar nga kryerja e kësaj vepre 

penale diku rreth 15 vite. 

I akuzuari H.K. ka deklaruar se ndien keqardhje dhe pendim të thellë për këtë veprim që e ka 

bërë, i ka premtuar gjykatës se në të ardhmen nuk do ti përsërit këto veprime, se është I gjendjes 

së dobët ekonomike,  kohën e kaluar nga kryerja e kësaj vepre penale, asnjëherë më parë nuk ka 

qenë i gjykuar dhe e lutë gjykatën që t’ia shqiptoj një dënim sa më të butë të mundshëm penal. 

 

Gjykata me rastin e matjes dhe përcaktimit të lartësisë dhe llojit të sanksionit penal për të 

akuzuarin, i vlerësoi të gjitha rrethanat relevante rënduese dhe lehtësuese, në kuptim të nenit 74 

të KPRK-së, andaj si rrethanë veçanërishtë lehtësuese për të akuzuarin mori faktin se, i njëjti e 

ka pranuar fajësinë në mënyrë shumë të sinqertë, dhe kohën e kaluar nga kryerja e kësaj vepre 
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penale, më tepër se 16 vjetë, derisa si rrethanë lehtësuese vlerësoj sjelljen dhe qëndrimin e tij 

shumë korrekt në gjykatë, pendimi i thellë i tij për kryerjen e kësaj vepre penale, premtimi i të 

njëjtit se në të ardhmen nuk do të përsëris asnjëherë këto veprime, gjendjen e rëndë ekonomike, 

e në mungesë të rrethanave rënduese, të njëjtit ia shqiptoj sanksionin penal përkatës si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se ky sanksion i tillë penal, është në përputhshmëri të 

plotë me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të kësaj vepre penale dhe përgjegjësisë penale të 

të akuzuarit, dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë në riedukimin, risocializimin dhe 

parandalimin e të akuzuarit dhe personave tjerë nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, me 

çka edhe do të arrihet qëllimi i përgjithshëm dhe i veçantë i dënimit konform nenit 34 të KPK-

së. 

 

Vendimi lidhur me shpenzimet e procedurës penale kundër të akuzuarit, do të merret në bazë të 

llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate, ndërkaq shpenzimet në emër të paushallit gjyqësor janë 

marrë, duke pasur për bazë ndërlikueshmërinë e veprës penale, kohëzgjatjen e zhvillimit të 

procedurës penale si dhe gjendjen pasurore të të akuzuarit, konform nenit 450 par. 3 të KPRK-

së. 

  

Vendimi mbi udhëzimin e palëve të dëmtuara për realizimin e kërkesës pasurore-juridike në 

kontest të rregullt civil, është marrë pasi që palët e dëmtuara nuk kanë qenë prezentë në seancën 

shqyrtimit gjyqësor, nuk e kanë precizuar kërkesën në mënyrë të qartë me ndonjë parashtresë, 

dhe duke mos ia bashkangjitur provat konkrete, ashtu që, të dhënat e mbledhura në procedurë 

penale, nuk paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë e as të pjesërishëm lidhur me këtë çështje, 

konform nenit 463 par.2 të KPPRK-së. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë, e në pajtim me dispozitat ligjore nga neni 365 të KPPRK-së, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Krime të Rënda 

                P.nr.1/19, dt.06.10.2020 

 

Bashkëpunëtor profesional                                              Kryetari i trupit gjykues - gjyqtari 

Driton Berisha                                                          Beqir Kalludra 

 

KËSHILLA JURIDIKE:  

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa,  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë në afat prej 15 ditëve  

nga dita e marrjes së të njëjtit, e përmes kësaj gjykate.     


