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PKR.nr.164/2015 

NË EMËR TË POPULLITI 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti për Krime të Rënda, Kryetare 

e trupit gjykues-gjyqtarja Violeta Namani, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale 

Shpresa Sahiti, në lëndën penale kundër të akuzuarit Sh.Sh. për shkak të veprës penale Përdorim 

i armës në tentativë nga nenin 375 par.2 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Krimeve të Rënda, PP.nr.417/2013 të 

dt.25.03.2015, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me dt.13.05.2019,në prezencën e të akuzuarit 

Sh.Sh., dhe prokurores së shtetit Besa Limani,  gjykata  publikisht shpalli, ndërsa me datë 

20.05.2019 e përpiloj këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari: 

Sh.Sh. nga i ati R. e ëma Z. e vajzërisë M., data e lindjes ..., në fshatin  K. Komuna e P. me 

vendbanim në P. rr”Sh.K.”nr.58, i martuar  baba i tetë fëmijëve, pensionist, i gjendjes së dobët 

ekonomike, me nr. Personal...,Shqiptar Shtetas i Republikës së Kosovës,  

ËSHTË FAJTOR 

SEPSE:  

Me datën 16.05.2013 rreth orës 23:10 minuta,  me dashje ka ndërmarrë veprime për përdorimin 

e armës me frikësim dhe kërcenim por nuk e ka përdor në atë mënyrë që gjatë përleshjes me 

viktimat-dhëndri R.B. dhe vajzën T.B. duke iu kanosur seriozisht me fjalët: ”Do t’iu vras ty edhe 

T.” është munduar ta nxjerr nga brezi pistoletën me gas “Ekol special 99” të kal.9 mm nr serik 

“EV-1236192 të konvertuara në armë zjarri, mirëpo ka dështuar ngase është penguar për ta ve 

në dorë dhe për ta përdorë nga ana e viktimës R.B. i cili duke ia mbajte duartë me forcë, e ka 

shtyrë dhe përzënë nga oborri i shtëpisë së vet, kështu që vepra nuk ka përfunduar, 
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-me cka ka kryer veprën penale, Përdorim i armës në tentative nga neni 375 par.2. lidhur 

me nenin 28 të KPRK-së,  

Andaj në kuptim të nenit 2, 4, 41, 42, 49,50,51,52,73,  dhe nenit 375 par.2. lidhur me nenin 28 

të KPRK-së - dhe nenit 365, 450, 463   të KPPRK-së, të pandehurin e : 

G J Y K O N 

Të pandehurin Sh.Sh.  i shqipton ,  DENIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 1 viti,  i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet, nëse i njëjti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, në  periudhën 

kohore prej 1 (një) viti. 

Të  akuzuarit Sh.Sh. i konfiskohet  një  pistoleten me gas “Ekol special 99” të kal.9 mm nr serik 

“EV-1236192 , si mjetë i kryerjes së veprës penale, dhe e njëjta të shkatërrohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

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

përfundimtare të kësaj Gjykate, ndërsa shpenzimet në emër të paushallit gjyqësorë, shumën prej 

20 (njëzetë) €, brenda afatit prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

Pala e dëmtuar R.B. dhe T.B. me vendbanim në rr”S.R.”, nr.48, në P. për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

                                                        A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti i Krimeve të Rënda, PP.nr.417/2013 të 

dt.25.03,2015, ka paraqit aktakuzë  kundër të akuzuarit Sh.Sh., për shkak të veprës penale 

Përdorim i armës në tentative nga neni 375 par.2. lidhur me nenin 28 të KPRK-së, ne bashkim 

real me veprën penale si në piken 1, të këtij dispozitivi kundër të pandehurve Sh.Sh. dhe A. Sh. 

për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer  veprën penale Kanosja nga neni 185 par.2 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së. 

Gjykata sipas detyrës zyrtare kundër të pandehurve Sh.Sh. dhe A.Sh. për shkak se në 

bashkëkryerje kanë kryer  veprën penale Kanosja nga neni 185 par.2 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së,  me datën 08.05.2019, ka marr aktvendim me çka e ka hudhë akuzën ndaj të akuzuarve 

Sh.Sh.  dhe A.Sh. për shkak të arritjes së parashkrimit absolut të veprës penale Kanosja nga neni 

185 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

Ndërsa ndaj të akuzuarit Sh.Sh. gjykata në këtë çështje penale, ka caktuar shqyrtimin fillestar  

me datën 13.05.2019 dhe pasi që i akuzuari është njoftuar me të drejtat e tij në kuptim të nenit 

246 të KPPRK-së, ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën, nuk ka nevojë për sqarim shtesë, dhe 

e pranoj fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Prokurori i shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga i akuzuari Sh.Sh. deklaron se pajtohem me 

pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit duke  theksuar se ai mjaftueshëm i ka kuptuar 

benifidet dhe pasojat e pranimit të fajësisë  dhe se një pranim i tillë është në përputhshmëri të 

plotë edhe me provat të cilat gjinden ne shkresat e lëndës andaj i propozoj gjykatës që ta aprovoj 

një pranim të tillë dhe me rastin e marrjes dhe shqiptimit te sanksionit penal ky fakte të merret 

si rrethanë lehtësuese .   
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Meqë i akuzuari e ka pranuar fajësinë në tërësi për kryerjen e veprës 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 kësaj vepre 

penale, dhe të njëjtit 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 vërtetojë se në 

veprimet e të akuzuarit  Sh.Sh., manifestohen të gjitha elementet qenësore të veprës penale 

Përdorim i armës në tentative nga neni 375 par.2. lidhur me nenin 28 të KPK-së, ashtu që të 

akuzuarin edhe i shpalli fajtor, dhe i’u shqiptoj sanksionin penal përkatës, si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

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

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

nenit 74 të KPRK-së, si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin, vlerësoi  faktin se i njëjti e ka 

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

qëndrimin e tij shumë korrekt në gjykatë,  është i moshës së shtyrë-pensioner , të akuzuarit ia 

shqiptojë 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 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 41 të KPPK-së. 

 

Vendimi lidhur me konfiskimin është marrë konform nenit 375 par.3 të KPRK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësorë, është marr konform 

dispozitave të nenit 450 par.2 pika 2.6 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 

                                         PKR.nr.164/2015 datë 13.05.2019 

Bashkëpunëtore Profesionale:                               Kryetare e trupit gjykues-gjyqtarja  

Shpresa Sahiti                                                                              Violeta Namani 

UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 

15 ditëve nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit- Departamenti për Krime të 

Rënda në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 
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