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Numri i lëndës: 2019:178764 

Datë: 08.09.2020 

Numri i dokumentit:     01101445 

PKR.nr.319/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË 

RËNDA, Kryetarja e trupit gjykues-gjyqtarja Violeta Namani-Hajra, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtores profesionale Shpresa Sahiti, në lëndën penale kundër të pandehurve A.G.  për 

shkak të veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 par .1 të KPRK-së, të pandehurit A.Sh.  për shkak të veprës penale Moslajmërim i 

veprave penale apo kryerësve të tyre nga neni 386 par.1 pika 1.9 të KPRK-së ,dhe të 

pandehurit E.B.  për shkak të veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par .1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prishtinë- Departamenti i Krimeve të Rënda, PP.II.nr.4016/17, të datës 

17.05.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me datë 02.09.2020, në prezencë të prokurorit 

të shtetit, të pandehurve A.G. , A.Sh. , E.B. , gjykata të njëjtën ditë mori dhe shpalli  këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

Kundër të pandehurve: 

I. A.G. , i biri i F.  dhe S., i vajzërisë M., i lindur me (data e lindjes...),  në P. , ku edhe jeton 

rrugën “I.K.”,  nr. .., i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, me profesion komercialistë, i 

gjendjes së mesme ekonomike, me nr. Personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës të Kosovës.  

 

II. A.Sh. , i biri i Sh. dhe nënës S., e gjinisë M., i lindur me datë (data e lindjes...), në P. ku 

edhe jeton në rr. “I.K.”  nr. ..,  i  martuar, baba i një fëmije , ka të kryer shkollën fillore , i pa 

punë, i gjendjes së dobët ekonomike , me nr. personal ..., shqiptar , shtetas i Republikës të 

Kosovës.  

 

III. E.B. , i biri i R. dhe nënës B., e vajzërisë B., i lindur me datë (data e lindjes...), në P. ku 

edhe jeton në rrugën “M.P.Gj.“ nr. .. , i pa martuar , ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i 

gjendjes së mesme ekonomike, me numër personal ..., shqiptar  shtetas i Republikës të Kosovës 

.     

 

JANË FAJTOR 

SEPSE:  

I.I pandehuri A.G. , 

Ekziston dyshimi i arsyeshëm se i dyshuari me datë 05.07.2017, rreth orës 18:00, ka mbajtë në 

pronësi armë në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, në atë mënyrën që gjatë 

kontrollës në shtëpinë e axhës së tij O.Sh. është gjetur një revole e tipit “TT”, me nr serik F-

69773, të cilën armë i dyshuari e ka poseduar pa leje valide të organeve kompetente-, 
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-Me këtë ka kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par .1 të KPRK-së. 

 

II. I pandehuri A.Sh. ,  

Me datë 05.07.2017, i pandehuri A.Sh.  nuk e ka lajmëruar kryesin e veprës penale: Mbajtja në 

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

pse e ka ditur identitetin e kryerësit, në atë mënyrë që pasi ka qenë në dijeni se i pandehuri 

A.G.  mban pa leje valide të organeve kompetente një revole e tipit “TT” me nr serik F-69773, 

nuk i ka lajmëruar organet kompetente lidhur me faktin e tillë,- 

 

-Me këtë ka kryer veprën penale Moslajmërim i veprave penale apo kryerësve të tyre nga neni 

386 par.1 pika 1.9 të KPRK-së. 

 

III. I pandehuri E.B. , 

Me datë 05.07.2017, rreth orës 19:30, ka mbajt në pronësi armë në shkelje me ligjin e 

zbatueshëm lidhur me armët të tilla, në atë mënyrë që gjatë kontrollës në shtëpinë e tij është 

gjetur një revole e tipit “Ekoll”, me nr serik 16070058, të cilën armë i dyshuari e ka poseduar 

pa leje valide të organeve kompetente,- 

 

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

armëve nga neni 374 par .1 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata konform neneve  41, 43, 46, dhe nenit 374 , 386  të KPRK-së dhe neneve 365, 

450 të KPP, të pandehurve ju shqipton: 

 

DËNIM ME GJOBË 

 

Të pandehurit A.G.  për veprën penale si në dispozitiv I. i këtij aktgjykimit  i shqipton dënim 

me gjobë në shumë prej 300 (treqind €), të cilin dënim obligohet i pandehurit që ta paguajnë 

brenda afatit prej 15 ditësh, por jo më gjatë se 3 muaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Të pandehurit A.Sh.   për veprën penale si në dispozitiv II. i këtij aktgjykimit  i shqipton dënim 

me gjobë në shumë prej 300 (treqind €), të cilin dënim obligohet i pandehurit që ta paguajnë 

brenda afatit prej 15 ditësh, por jo më gjatë se 3 muaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Të pandehurit E.B.  për veprën penale si në dispozitiv III. i këtij aktgjykimit  i shqipton dënim 

me gjobë në shumë prej 300 (treqind €), të cilin dënim obligohet i pandehurit që ta paguajnë 

brenda afatit prej 15 ditësh, por jo më gjatë se 3 muaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse dënimi i shqiptuar në të holla nuk mund të ekzekutohet as me detyrim dhe me forma tjera 

bazuar në nenin 46 par.3.të KPRK, gjykata të njëjtëve do të ju shëndrrohet                                                  

në dënim me burg, ashtu që për çdo 20 € do të ju llogaritet një ditë burg. 

 

Të pandehurit A.G.  i konfiskohet një revole e tipit “TT”, me nr serik F-69773, dhe të 

pandehurit E.B.  i konfiskohet një armët e tipit “Ekoll”, me nr serik 16070058, si mjete të 

kryerjes së veprës penale dhe e njëjta të shkatërrohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Obligohen të pandehurit që secili veç e veç  ti paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës, në 

emër të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 30 (tredhjet) €,  ndërsa shumën prej  50 

(pesëdhjetë) €,  për Fondin për Kompensimin të Viktimave të Krimit, të gjitha ti paguaj  në afat 

prej 15 ditësh, por jo më gjatë se tre muaj, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
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A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë 

PP.II.nr.4016/17, të datës 17.05.2018, kundër të pandehurve A.G.  për shkak të veprës penale 

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

KPRK-së, të pandehurit A.Sh.  për shkak të veprës penale Moslajmërim i veprave penale apo 

kryerësve të tyre nga neni 386 par.1 pika 1.9 të KPRK-së , dhe të pandehurit E.B.  për shkak të 

veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 

par .1 të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestarë me datën 02.09.2020 dhe pasi që të pandehurit A.G. , 

A.Sh.  dhe E.B.  janë njoftuar me të drejtat e tyre, kanë deklaruar se e kanë kuptuar aktakuzën, 

nuk kanë nevojë për sqarim shtesë dhe pasi ju ipet mundësia që të pranojnë, ose mos të 

pranojnë fajësinë lidhur me veprat penale që iu janë vë në barrë, të pandehurit në kuptim të 

nenit 248 të KPPRK-së, i pandehuri A.G.   deklaron se e pranojë fajësinë veprën penale për të 

cilën akuzohet dhe shton se më vjen keq që ka ndodhe ky rast  dhe kërkoj nga gjykata  që të më 

shqiptoj një dënim sa më të butë . 

I  pandehuri A.Sh.  në seancën e shqyrtimit fillestar deklaron se e pranojë fajësinë veprën 

penale për të cilën akuzohet dhe shton më vjen keq që ka ndodhe ky rast, kërkoj nga gjykata  

që të më shqiptoj një dënim sa më të butë për  shkak të gjendjes së dobët ekonomike. 

 

I  pandehuri E.B.   në seancën e shqyrtimit fillestar deklaron se e pranojë fajësinë veprën 

penale për të cilën akuzohet dhe shton më vjen keq që ka ndodhe ky rast, kërkoj nga gjykata  

që të më shqiptoj një dënim sa më të butë  për  shkak të gjendjes së dobët ekonomike. 

 

Prokurori i shtetit deklaron se pajtohem me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve,  

konsideroj se pranimi i fajësisë është bërë konforme dispozitave të procedurës penale dhe në 

përputhshmëri me provat të cilat gjinden ne shkresat e lëndës me të cilën vërtetohet se të 

akuzuarit e kanë kryer veprat penale për të cilën janë  akuzuar dhe i  propozoj  gjykatës  të 

njëjtin pranim ta aprovoj dhe të njëjtit ti shpallë fajtor dhe ti dënoj  sipas ligjit, të merrë  si 

rrethanë  lehtësuese pranimin e  fajësisë nga ana e të akuzuarve A.G.  , E.B. , A.Sh.  . 

 

Meqë të pandehurit e kanë pranuar fajësinë në tërësi për kryerjen e veprave penale si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për 

kryerjen e veprave 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 pandehurve A.G. , E.B. , A.Sh.  për 

pranimin e fajësisë për kryerjen e këtyre veprave penale, dhe të njëjtit edhe i 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 vërtetojë se në 

veprimet e të pandehurve A.G.  dhe E.B. , manifestohen të gjitha elementet qenësore të veprës 

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

të KPRK-së, dhe të pandehurit A.Sh.  manifestohen të gjitha elementet qenësore të të veprës 

penale Moslajmërim i veprave penale apo kryerësve të tyre nga neni 386 par.1 pika 1.9 të 

KPRK-së. 
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Gjykata me rastin e matjes dhe përcaktimit të lartësisë dhe llojit të sanksionit penal për të 

pandehurit, gjykata i vlerësoi të gjitha rrethanat relevante rënduese dhe lehtësuese, në kuptim të 

nenit 74 të KPRK-së, si rrethanë lehtësuese për të pandehurit, vlerësoi  faktin se të njëjtit e 

kanë pranuar fajësinë në mënyrë shumë të sinqertë që nga fillimi i kësaj procedure penale, 

sjelljen dhe qëndrimin e tij shumë korrekt në gjykatë,  pendimi i thellë i tyre për këto vepra 

penale, të pandehurve  ju shqiptoj sanksionin penal përkatës si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

me bindje se një sanksion i tillë penal është në përputhshmëri të plotë me shkallën e 

rrezikshmërisë shoqërore të këtyre veprave penale dhe përgjegjësisë penale të të pandehurve 

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

pandehurve 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 41 të KPPK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, u mor në bazë të nenit 

450 par.2 pika 2.6 të KPPRK-së, ndërsa vendimi për Fondin për Kompensimin të Viktimave të 

Krimit është marr sipas  Ligjit nr. 05/L-036, për Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

Vendimi lidhur me konfiskimin e armëve të lartcekur është marrë konform nenit 374 par.3 të 

KPRK-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 

       PKR.nr.319/20 dt.02.09.2020 

 

Bashkëpuntore Profesionale:                                   Kryetarja e trupit  gjykues– gjyqtarja: 

Shpresa Sahiti                                                                      Violeta Namani-Hajra 

  

 

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.             

 

 

 

 

 

 

 


