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Numri i lëndës: 2019:090066 

Datë: 22.05.2019 

Numri i dokumentit:     00324058 

 

PKR.nr.634/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË 

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

bashkëpunëtores profesionale Shpresa Sahiti, në lëndën penale kundër të akuzuarve H.B. për 

shkak të veprës penale Mbajtje në Pronësi, Kontroll ose Posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 par 1. KPRK, dhe të akuzuarit K.B. për shkak të veprës penale Kanosja nga neni 185 

par 2.lidhur me par 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë- 

Departamenti i Krimeve të Rënda, PP.I.nr.313/2016 të dt.24.10.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar, me dt.28.03.2019, në prezencën e të akuzuarve H.B. dhe K.B. dhe prokurorit të shtetit 

Ilaz Beqiri, në po të njejtën ditë, në prezencë të palëve  publikisht shpallë, ndërsa me datë  

26.04.2019 përpilon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të akuzuarve: 

 

H.B. nga i ati K. e ëma H. e vajzërisë H. Data e lindjes..., në në fshatin D. komuna e P. ku edhe 

jeton, i martuar, baba i 6 fëmije, i pa punë, ka kryer shkollën e mesme, i gjendjes së dobët 

ekonomike, realizon të ardhura nga sigurimi social, me nr. Personal... Shqiptar Shtetas i 

Republikës së Kosovës,   

 

K. B.  nga i H. e ëma S. e gjinisë I. Data e lindjes..., në fshatin D. komuna e P. ku edhe jeton, i 

martuar, baba i 2 fëmijëve, i pa punë, ka kryer shkollën fillore, i gjendjes së dobët ekonomike, 

realizon të ardhura nga sigurimi social që i realizon në emer të babait H.B. Shqiptar Shtetas i 

Republikës së Kosovës.  

 

JANË FAJTOR 

 

SEPSE:  

I. I pandehuri H.B.: 

 

 Me datë17.05.2016 rreth orës 14:30, në fshatin D. komuna e P. gjatë bastisjës së shtëpis së tij 

familjare dhe objekteve ndihmëse nga ana  e zyrtarve policor i është  gjetur arma e zjarrit, pushka 

e markës ,,M-48”, së bashku me një pjesë druri të kundakut për armët dhe 9(nëntë) fishekë, e 

cila të njëjtën ditë me vërtetim është konfiskuar përkohësisht nga i pandehuri H.B. - 
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-me këtë ka kryer veprën penale, Mbajtje në Pronësi, Kontroll ose Posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par 1. KPRK,  

 

II. I pandehuri K.B.: 

 

Me datën 17.05.2016 rreth orës 12:00 në fshatin D.K. e P. pas fjalosjës paraprake në mes të nënës 

së tij S. nga njera ana e xhaxhait të tij, tani të dëmtuarit I. dhe djalit të xhaxhait B. rreth kullotjës 

së bagëtisë në livadh, i pandehuri tani të dëmtuarit I. B. i është kanosur me fjalët ” ta  marrë atë 

stupc prej dore dhe ta thej kryet me ta, me ba me i ra nënës”, duke shkaktuar te i dëmtuari 

ndjenjën e frikës dhe ankthit,- 

 

- Me këtë ka kryer vepren penale Kanosja nga neni 185 par 2. lidhur me par 1. të KPRK-

së. 

 

 Andaj gjykata me aplikimin e neneve 2, 4, 41, 42, 49,50,51,52,73,  të KPRK- dhe nenit 365, 

450, 463   të KPPRK-së, të pandehurit i : 

 

G J Y K O N 

 

Të pandehurin H.B. i shqipton ,  DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 1 (një) viti,  i cili 

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

kohore prej 1 (një) viti. 

Te pandehurin K.B. i shqipton, DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj , i 

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

prej 1(një) viti. 

Ndaj te akuzuarit H.B. i konfiskohet  pushka e markës “M-48” me një pjesë druri për kundak të 

armës dhe 9 (nëntë) fishekë, si mjetë i kryerjes së veprës penale, dhe e njëjta të shkatërrohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Të pandehurit H.B.  dhe K.B. lirohet nga pagesa e  shpenzimeve te procedurës penale, për shkak 

të gjendjes së dobët ekonomike. 

 

Pala e dëmtuar I.B. me vendbanim në fshatin D. K. e 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 për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë 

PP.I.nr.313/2016 të dt.24.10.2016, kundër të akuzuarve H.B. për shkak të veprës penale Mbajtje 

në Pronësi, Kontroll ose Posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par 1. KPRK, dhe K.B. 

për shkak të veprës penale Kanosja nga neni 185 par 2. lidhur me par 1. të KPRK-së. 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestarë me datën 28.03.2019 dhe pasi që të akuzuarit janë  

njoftuar me të drejtat e tyre në kuptim të nenit 248 të KPPRK-së, kanë deklaruar se e kanë 

kuptuar aktakuzën, nuk ka nevojë për sqarim shtesë  dhe pasi i ipet mundësia që të pranojnë, ose 

mos të pranojnë fajësinë lidhur me veprën penale që i është vë në barrë, të akuzuari në kuptim të 

nenit 248 të KPPRK-së,  I akuzuari H.B. deklaron se e pranoj fajësinë lidhur me veprën penale 

me të cilën i ngarkon aktakuza nga ana e prokurorisë dhe se ju vjen  keq për rastin që ka ndodhur, 

po ashtu shton se arma që ju është gjetur në shtëpi ka qenë e plakut, plaku është vdek atë armë e 

ka pasur nga lufta që ka qënë në Vojvodinë, dhe të njëjten nuk e ka përdorur askush. 
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I akuzuari K.B. deklaron se e pranoj fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet se është e 

vërtet që i ka dhënë B. që nësë i bie nënës sime stupc unë ka me marr atë stupc dhë ka me ta thy 

kokën me të. 

 

Prokurori i shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga të akuzuarit H.B. dhe K.B. në shqyrtimin 

fillestar deklaron se pajtohem me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit duke  theksuar se  

ata mjaftueshëm i kanë 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 në pranim të tillë dhe me rastin e matjes  dhe shqiptimit te 

sanksionit penal ky fakt të merret si rrethane lehtësuese dhe njëkohësisht të ndryshojë pjesën e 

përshkrimit të veprimeve inkriminuese në dispozitivinë II, të aktakuzës në vend të fjalëve “kam 

me të vra njërin nga djemt tu” të shtohen fjalët ashtu siq deklaroi i pandehuri K. “ ta  marë atë 

stupc prej dore dhe ta thej kryt me ta, me ba me i ra nënës.   

 

Meqë të akuzuarit 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 

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 akuzuarve për pranimin e fajësisë për kryerjen e këtyre veprave 

penale, dhe të njëjtit edhe e kanë 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 H.B. manifestohen të gjitha elementet qenësore të veprës penale Mbajtje 

në Pronësi, Kontroll ose Posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par 1. KPRK, ndërsa 

në veprimet e të akuzuarit K.B. manifestohen të gjitha elementet qenësore të veprës penale 

Kanosja nga neni 185 par 2. lidhur me par 1. të KPRK-së, ashtu që të akuzuarit edhe i shpalli 

fajtor, dhe i’u shqiptoj sanksionin penal përkatës, si në dispozitiva të këtij aktgjykimi. 

 

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

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

nenit 74 të KPRK-së, si rrethanë lehtësuese për të akuzuarit, 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 tyre shumë korrekt në gjykatë, pendimi i thellë i tyre për këto vepra penale, ndërsa 

gjykata nuk gjeti ndonjë rrethanë veçanërisht rënduese, andaj të akuzuarve ia shqiptojë 

sanksionin penal përkatës si në dispozitiva 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 akuzuarve, dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë në 

riedukimin, risocializimin dhe parandalimin e të akuzuarve 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 e pushkës së lartcekur është marrë konform nenit 374 par.3 të 

KPRK-së. 

 
Vendimi mbi lirimin nga shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, u mor në bazë 

të nenit 453, par. 4, të KPPRK-së, pasi qe me ngarkesën për pagesën e shpenzimeve të procedurës 

penale, do të rrezikohej gjendja materiale e të pandehurve  dhe personave që detyrohet ti 
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mbështes materialisht, pasi që i pandehuri H.B. është shfrytëzues i ndihmës sociale sipas kartelës 

së ndihmës sociale nr. ID.13653, e datës 14.01.2019, e lëshuar nga Qendra për Punë sociale në 

Podujevë, po ashtu i akuzuari K.B. realizon të ardhura nga sigurimi social që i realizon në emër 

të babait H.B. 

 

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.634/16, dt. 28.03.2019 

 

Bashkëpuntore Profesionale:                                    Kryetarja e trupit  gjykues– gjyqtarja: 

Shpresa Sahiti                                                                      Violeta Namani 

  

   

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.         

 


