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Numri i lëndës: 2019:140160 

Datë: 25.06.2020 

Numri i dokumentit:     00987948 

 

PKR.nr.575/2020                                  

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE  NË PRISHTINË, Departamenti i Krimeve të Rënda, në përbërë 

nga kryetari i trupit gjykues- gjyqtari Isuf Makolli, me pjesëmarrjen e sekretares juridike 

Kimete Mehmeti, në çështjen penale kundër të akuzuarit K.A., për shkak të  veprave penale: 

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

KPRK-së dhe veprën penale Kanosja nga neni 185 par. 4 të KPRK-së,  sipas aktakuzës 

PP/I.nr.2648/2019 të datës 26.06.2019, të Prokurorisë Themelore në Prishtinë – Departamenti 

për Krime të Rënda, pas shqyrtimit fillestar, të hapur për publikun, të mbajtur më datë 

23.06.2020, në të cilin të pranishëm ishin: prokurori i shtetit Ilaz Beqiri, i  akuzuari K.A., të 

njëjtën ditë, me datë 23.06.2020, mori dhe shpalli publikisht këtë: 
 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: K.A., i biri i O. dhe S., e gjinisë S., i lindur më .... , në Prishtinë, me 

vendbanim në Prishtinë lagja T. rr. “V.” nr. ...  ka të kryer shkollën fillore, i pamartuar, i 

gjendjes së mesme ekonomike, i papunë, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 
 

 

ËSHTË FAJTOR 

Sepse  

 

I. 

Me datën 28.03.2019, rreth orës 00:06, në rr. “U.”, në Prishtinë, i pandehuri K.A., ka mbajtur 

në pronësi një armë e shkurtë me ngjyrë të zezë në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur 

me armët, të cilën armë i pandehuri i pandehuri i 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 të KPRK-së 

 

II. 

Me datë kohë dhe vend të njejtë si në pikën I të dispozitivit të kësaj aktakuze i pandehuri K.A., 

i ka kanosur seriozisht të dëmtuarit Ç. dhe F.B., në atë mënyrë që duke e përdorur armën e tij të 

shkurt ngjyrë të zezë e ka vringëlluar dhe ia ka drejtuar të dëmtuarve duke i kërcënuar me fjalët 
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“Largohnu që këtu” me ç’rast tek te dëmtuarit kishte shkaktuar ndjenjën e ankthit, frikës dhe 

pasigurisë, 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Kanosja nga neni 185 par 4 të KPRK-së.  

 

Andaj gjykata në bazë të neneve: 7, 21, 41, 42,49, 50, 51, 52, 80, 374 par.1,185 par.4 të KPRK-

së, si dhe neneve 248 e 365 të KPPRK-së të akuzuarit i SHQIPTON 

 

DËNIM BURGIMI ME KUSHT, 

 

Për veprën penale si në piken I(një), të dispozitivit, i përcakton dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej pesë (5)  muaj. 

 

   Për veprën penale si në piken II (dy), të dispozitivit, i përcakton dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej një (1) viti. 

 

Bazuar ne nenin 80 të KPRK-së, të akuzuarit, K.A., gjykata i përcakton DËNIM UNIK 

me burgim në kohëzgjatje prej një(1) vit e katër (4) muaj burgim, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet, në afat prej dy(2) vitesh, nëse i akuzuari gjatë periudhës verifikues  nuk do 

te kryej ndonjë vepër të re penale.  

 

Obligohet i akuzuari të paguaj shpenzimet e procedurës penale, në emër të paushallit gjyqësor 

të paguaj shumën prej 30€ (dhjetë) euro, brenda  afatit prej 15 dite, pas  plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. 

 

Të dëmtuarit F.B., nga Prishtina-Lagja “... , rr.”D. A.”, pa.nr, dhe Ç.B. nga Prishtina rr. “K.Z.” 

pa.nr, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohen në kontest civilo juridik. 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore-Departamenti i Krimeve të Rënda në Prishtinë, me aktakuzën 

PP/I.nr.2648/2019 të datës 26.06.2019 , e ka akuzuar  K.A., për shkak të veprave penale 

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

KPRK-së dhe veprën penale Kanosja nga neni 185 par. 4 të KPRK-së 

 

Gjykata, ka  mbajtur seancën e  shqyrtimit fillestar me dt. 23.06.2020, në të cilin ishin të 

pranishëm prokurori i shtetit Ilaz Beqiri dhe i akuzuari K.A.. 

 

Në seancën e shqyrtimit fillestar pas leximit  të aktakuzës  nga prokurori i shtetit i akuzuari ka 

deklaruar: se e ka kuptuar aktakuzën për veprat penale për të cilat akuzohet dhe ka pranuar 

fajësinë për veprat penale:  Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 374 par. 1 të KPRK-së dhe veprën penale Kanosja nga neni 185 par. 4 të KPRK-së, i 

akuzuar ka  shpreh keqardhje dhe pendim të thellë për veprimet e tija,  se ka qenë i ri në moshë 

dhe i premtoj gjykatës  se në të ardhmen nuk do të përsërisë vepra të tilla penale. 
 

Gjykata pas deklarimit të të akuzuarit për fajësin, ka marr edhe mendimin e prokurorit të shtetit 

lidhur me pranimin e fajësisë nga i akuzuar, e i cili u pajtua me pranimin e fajësisë pasi që një 

pranim i tillë është bërë në mënyrë të vullnetshme dhe pa presion, dhe i propozoi gjykatës qe 

me rastin e matjes së shqiptimit të dënimit të marrë parasysh si rrethana lehtësues  sinqeritetin e 

tij gjatë gjykimit. 
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Gjykata, pas pranimit të fajësisë nga i akuzuar, mendimet të prokurorit të shtetit, i cili u pajtua 

me pranimin e fajësisë, gjykata me Aktvendim ka pranuar fajësinë nga i akuzuari, pasi qe 

gjykata është bindur se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësie, 

pranimi është bërë me vullnet dhe vetëdije të plotë pa presion apo ndikim, pranimi është i 

mbështetur edhe në provat materiale sipas aktakuzës, dhe se janë përmbushur kushtet nga neni 

248 i KPPK, për pranimin e fajësisë.   
 

Gjykata me  rastin e caktimit të llojit të dënimit dhe lartësisë së tij, bazuar ne nenin 75 dhe 76 

të KPPRK-së,  mori për bazë të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit, ashtu që si rrethana lehtësuese mori: se i akuzuari ka pranuar fajësinë për veprat 

penale, rrethanat e kryerjes së veprës penale, sjelljen e më hershme të të akuzuarit, sinqeritetin 

e treguar gjatë seancës, se në kohen e kryerjes se veprës penale ka qenë i moshës se re,  kushtet 

në të cilat jetoni akuzuar,  intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur, nuk ka 

pasur pasoja nga vepra penale, andaj gjykata i shqiptoi dënimin të akuzuarit si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, me bindje se i njëjti i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë penale të të 

akuzuarit, se me të do të ndikohet që të parandalohet i njëjti që të kryej ndonjë vepër penale në 

të ardhmen, se do t`i parandalojë personat e tjerë në kryerjen e veprav penale, se me të 

mjaftueshëm do të shprehet gjykim shoqëror për veprën penale, se do të ndikohet në ngritjen e 

moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, me çka në tërësi do të arrihet qëllimi i 

dënimit nga neni 41 te KPRK-së. 
 

Mbi shpenzimet e procedurës penale është vendosur konform nenit 450 par.1 dhe par.2 pika 

2.1 lidhur me pikën 2.6 të KPPK-së. 
 

Vendimi për udhëzimin e palëve të dëmtuara për realizimin e kërkesës pasurore-juridike u 
muar në bazë të nenit 463 par.2. të KPPRK 

 

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 248 e365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

Aktgjykimi është përpiluar me datë 24.06.2020. 

 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA 

 

PKR.nr.575/2020 dt.23.06.2020. 

 

 

  Procesmbajtësja                                                                Kryetari i trupit gjykues, 

 Kimete Mehmeti                                                                        Isuf Makolli 

   _____________                                                                         ____________ 
 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

 

Kundër këtij aktgjykimi, ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda pesëmbëdhjetë 

(15) ditësh, nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes  kësaj Gjykate, 

për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


