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           NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti për Krime të Rënda, 

gjyqtarja Afërdita Bytyçi, më pjesëmarrjen e sekretares juridike Fahrije Beha, në çështjen 

penale kundër të akuzuarit B.C., për shkak të veprës penale, Vjedhje e rendë në tentativë nga 

neni 327 par.1, pika 1.1, lidhur më nenin 28 të KPRK-së, dhe veprës penale, Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda, 

PP/I.nr.209/2016, datë 13.05.2016, pas mbajtjes së seancës fillestare publike më datë 

13.06.2016, në prezencën e prokurores së shtetit Javorka Prlinqeviq, të akuzuarit dhe 

mbrojtësit të tij, av. B.Sh., sipas autorizimit, mori dhe të njëjtën ditë shpalli publikisht këtë: 

 

 

 

         A K T G J Y K I M 

 

 

 

I akuzuari B.C., me dok.id.-letërnjoftim më nr. personal numër personal..., i biri i M. dhe H. e 

gjinisë M., i lindur më data e lindjes..., nga P., ka të kryer shkollën fillore, i martuar, baba i 

një fëmiju, i papunë, gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

në paraburgim nga data 17.04.2016 e deri më datë 23.05.2016. 

 

 

 

     ËSHTË  FAJTOR 

 

Sepse: 

I. Më datë 17.04.2016, rreth orës 16:00, në Prishtinë, në lagjen “Mati – 1”, ..., më qëllim që 

vetes t’i sjell përfitime të kundërligjshëm pasurore, më qëllim që t’i vjedh disa gjera më vlerë 

në banesë, më përdorimin e mjeteve të përshtatshme - çelësave të modifikuar, të ashtuquajtur 

kallauzë, ka tentuar të hap cilindrin e derës së banesës në fjalë për të hyrë në banesën e 

pronarit tani të dëmtuarit E.H., i cili ka arritur dhe e ka penguar të akuzuarin për t’a 

përfunduar vjedhjen e filluar, më ç’rast i akuzuari ka arritur të dëmtojë cilindrin e derës se 

banesës, -  

   

-më këtë ka kryer veprën penale, Vjedhje e rendë në tentativë nga neni 327 par.1, pika 1.1, 

lidhur me nenin 28 të KPRK-së. 
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II. Më datën, në kohën dhe vendin e cekur si në pikën I. të dispozitivit të aktgjykimit, pasi që 

është vërejtur nga pronari i banesës, i akuzuari B.C. ka ikur dhe kur është arrestuar nga ana e 

policisë në brezë kishte një pistoletë të markës “RODOM 1938”, nr.15567-21935, ngjyrë e 

zezë, më katër fishek të kalibrit 9 mm, për të cilën nuk ka leje të lëshuar në mënyrë të rregullt 

konform ligjit për armët, e cila pistoletë i është konfiskuar nga ana e zyrtareve policor,- 

 

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

armëve nga neni 374 par.1 të KPK-së. 

 

 

Andaj, gjykata në bazë të nenit 4,7,17,21,41,45,73 të ish KPK-së, dhe nenit 360, 361 dhe 365 

të KPPRK-së, i  

 

 

V ë r t e t o n : 

 

 

- për veprën penale, Vjedhje e rendë në tentativë nga neni 327 par.1, pika 1.1, lidhur me nenin 

28 të KPRK-së, i shqipton dënim me burg në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muaj,  

 

-për veprën penale, Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 par.1 të KPK-së, i shqipton dënim me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj 

 

 

Andaj, konform nenit 80 par.2, nenpar. 2.2 të KPRK-së, e 

 

 

GJYKON 

 

 

Më dënim unik më burg në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, duke i llogaritur edhe kohën e kaluar 

në paraburgim nga data 17.04.2016 e deri më datë 23.05.2016.  

 

 

DËNIMI PLOTËSUES 

 

 

Të akuzuarit konformë nenit 69 të KPRK-së, i konfiskohet pistolet të markës “RODOM 

1938”, nr.15567-21935, ngjyrë e zezë, më katër fishek të kalibrit 9 mm,  8 çelesa të 

modifikuar, 27 paisje për hapjen e cilindrit, 1 çeles i prangave dhe 1 magnet i vogël. 

 

Obligohet i akuzuari që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale aq sa do të jenë sipas 

llogarisë së kësaj gjykate, si dhe paushallin gjyqësor, në shumë prej nga 50 euro, në afat prej 

15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit. 

 

I dëmtuari E.H., për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohet në kontest të rregullt 

juridiko civil. 
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                                            A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda, më aktakuzën, 

PP/I.nr.209/2016, datë 13.05.2016, ka akuzuar B.C., për shkak të veprës penale, Vjedhje e 

rendë në tentativë nga neni 327 par.1, pika 1.1, lidhur me nenin 28 të KPRK-së, dhe veprës 

penale, Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 

të KPK-së. 

 

Lidhur më këtë çështje penale, gjykata ka caktuar seancën fillestare, ku kanë prezantuar: 

prokurori i shtetit Javorka Prlinqeviq, i akuzuari B.C. dhe mbrojtësi i tij, av. B.Sh., si dhe 

përkthyesja e gjykatës Ilmije Sopjani. 

  

Menjëherë pas leximit të aktakuzës nga prokurorja e shtetit, i akuzuari B.C. ka deklaruar se e 

pranonë fajësinë për veprën penale, Vjedhje e rendë në tentativë nga neni 327 par.1, pika 1.1, 

lidhur me nenin 28 të KPRK-së, dhe veprën penale, Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim 

të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK-së, duke shprehur pendimin e tij të thellë 

për veprat e kryera. 

 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit, mbrojtësi i të akuzuarit, av.B.Sh., sipas 

autorizimit dhe prokurorja e shtetit Javorka Prlinqeviq në tërësi janë pajtuar më pranimin e 

fajësisë nga i akuzuari dhe kanë kërkuar nga gjykata që pranimin e fajësisë t’a aprovojë. 

  

Pas deklarimit të akuzuarit se e pranon fajësinë për veprën penale, Vjedhje e rendë në 

tentativë nga neni 327 par.1, pika 1.1, lidhur me nenin 28 të KPRK-së, dhe veprën penale, 

Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të 

KPK-së, të cilin pranim të fajësisë e ka bërë pas konsultimeve të mjaftueshme më mbrojtësin 

e tij, duke qenë i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë, më të cilin pranim fajësie është 

pajtuar edhe prokurori i shtetit, gjykata vlerësoj se janë përmbushur të gjitha kushtet ligjore 

nga neni 248 par.1 të KPPK-së, pikërisht se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare, se pranimi i fajësisë 

mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga 

prokurori i shtetit, të pranuara nga i akuzuari, prandaj, gjykata e aprovoj pranimin e fajësisë 

nga ana e të akuzuarit ngase janë përmbushur kushtet për pranimin e fajësisë nga neni 248 

par.1 të KPPK-së.  

 

Nisur nga pranimi i fajësisë në tërësi nga i akuzuari, gjykata gjeti se në veprimet e tij 

formësohen të gjitha elementet qenësore subjektive dhe objektive të veprës penale, Vjedhje e 

rendë në tentativë nga neni 327 par.1, pika 1.1, lidhur me nenin 28 të KPRK-së, dhe veprës 

penale, Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 

të KPK-së, për çka edhe e shpalli fajtor dhe e gjykoj si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjatë matjes së dënimit për të akuzuarin gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese 

dhe rënduese të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit konformë nenit 73 të KPRK-së. 

Gjykata se rrethanë rënduese të akuzuarit i mori faktin se edhe më parë ka kryer vepër penale 

të natyrës se njëjtë, sipas aktgjykimit të plotfuqishëm të Gjykatës Komunale në Prishtinë, 

P.nr.3175/12, datë 29.10.2012, kurse si rrethana lehtësuese të akuzuarit i mori se ka gjendjen e 

rendë ekonomike, është mbajtës i familjes, është penduar thellë për veprat penale të kryera, 

ndërsa si rrethanë veçanërisht lehtësuese i  mori pranimin e fajësisë për veprat penale të 
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kryera, ashtu që ka bërë zbutjen  e dënimit konformë nenit 75 dhe 76 të KPRK-së, dhe të 

akuzuarin e dënoj si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se dënimi i shqiptuar është 

ekuivalent me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprave penale dhe përgjegjësin penale 

të akuzuarit dhe se do të ndikojë në risocializimin dhe në riedukimin e të akuzuarit si dhe të të 

tjerët që mos kryejnë vepra penale çka është edhe qëllimi i dënimit i paraparë më nenin 41 të 

KPK-së. 

 

Vendimi mbi konfiskimin e armëve u mor konform nenit 62 lidhur me nenin 69 të KPRK-së.  

 

Vendimi mbi obligimin e të akuzuarit për pagimin e paushallit gjyqësor është marr në kuptim 

të nenit 450 par.2 nën par. 2.6 të KPPRK-së. 

 

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.296/16, datë 13.06.2016 

 

 

 

Sekretarja juridike,                                Gjyqtarja, 

Fahrije Beha                              Afërdita Bytyçi 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa 

Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së 

të njëjtit, përmes kësaj gjykate.  


