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P.nr.380/2008 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

           

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA, 

trupin gjykues te përbërë nga gjyqtaret Suzana Çerkini, kryetare e trupit gjykues, Shpresa Hasaj - 

Hyseni dhe Arben Hoti, anëtarë, me sekretaren juridikeShqipe Rexhepi, në çështjen penale të 

akuzuarit A.A.nga P. rr.“ E.Q.”, nr...., për shkak të veprës penale Mbajtja ne pronesi, kontroll, ne 

posedim ose ne shfrytezim te paautorizuar te armeve nga neni 328par.1 të KPK, i akuzuar sipas 

Aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut tani Themelore në Prishtinë – Departamenti i Krimeve 

të Rënda PP.nr.353-1/2008, datë 25.08.2008, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik me datën 

26.02.2018, në praninëe prokurorit të shtetit Armend Hamiti, të akuzuarit A.A.dhe mbrojtësittë 

caktuar sipas detyres zyrtare av. B.E., ne te njejten dite mori dhe publikisht shpalli këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari A.A., nga babai Z.1 dhe nëna Z.2, e vajzërisë G., i lindur më datë ..., në P., ku edhe 

jeton ne rr.“ E.Q.”, nr...., ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, baba i ... fëmijëve, i punësuar, i 

gjendjes së dobet ekonomike, me nr.personal ..., nuk ka qenë më parë i dënuar dhe ndaj tij nuk 

zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

Sepse, me datë 11.05.2008 rreth orës 23:00 ne P., pa autorizim dhe pa leje valide, ka përdorur 

armen e zjarrit dhe ate: revole me ngjyre te zeze me dorez druri ngjyre kafe karikatore me tre 

fishek, me mbishkrime 10/90, 10/90 dhe 21/82, duke shtëne tre here ne drejtim te vetures Opel 

Omega ngjyre vishnje, me targa te regjistrimit ..., prone e te demtuarit M.A., i cili me pas e kishte 

dorezuar armen ne polici, 

- me këtë ka kryer veprën penale Mbajtja ne pronesi, kontroll, ne posedim ose ne shfrytezim te 

paautorizuar te armeve nga neni 328 par.1 të KPK, 

Andaj, gjykata, në bazë të neneve 11,15,34,41,42,43,44 par.1,45,54,60,64,66par.2, 67 par.1 

nënpar. 4, 73 të KPK dhe neneve 326, 357, 359, 365, 366 të KPP,  i shqipton, 

 

 

DENIM ME KUSHT  
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Ashtu që të akuzuarit, i caktohet denim me burgim ne kohëzgjatje prej 1 (nje)viti, te cilin denim i 

akuzuari nuk do ta mbaje, nëse ne afat prej 2(dy) vjetësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykiminuk kryen ndonjëvepër tjetër penale. Ne rast se i akuzuari kyen veper tjeter penale, 

brenda kohes se verifikimit atëhere denimi me burgim me kusht ka per t’iu revokuar ne denim me 

burgim efektiv në të cilin do t’i llogaritet edhe koha e kaluar ne arrest shtepiak prej dates 

14.05.2008 e deri me daten 03.08.2008, ne ate menyre qe 1 (nje) dite e qendrimit ne arrest 

shtepiak barazohet me 1 (nje) dite te denimit me burgim. 

 

Krahas denimit me kusht, ndaj te akuzuarit shqiptohet edhe DËNIM PLOTËSUES marrja – 

konfiskimi i armes revole “ me ngjyre te zeze me dorez druri ngjyre kafe karikatore me tre fishek, 

me mbishkrime 10/90, 10/90 dhe 21/82”, të precizuara si në Vërtetimin prë marrjen e prëkohshme 

të sendeve Nr.2008/AC 0712 të datës 14.05.2008.   

 

I demtuari M.A. me shënime personale si në shkres atë lëndës, per realizimin e kerkeses pasurore 

juridike udhezohet ne kontest të rregullt juridiko-civil . 

 

Obligohet i akuzuari që  në emër të paushallit gjyqësor, gjykatës t’ia kompensoj shumën prej 50 

euro, në afat prej 15 (pesembedhjete ) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim te behet i formes se prere.  

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 1. Historiku i procedurës 

 

Prokuroria Publike e Qarkut ne Prishtine tani Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i 

Krimeve të Rënda ka ngritur aktakuzën PP.nr.353-1/2008 datë 25.08.2008, kundër të akuzuarit 

A.A.nga P. rr.“ E.Q.”, nr...., për shkak të veprës penale Vrasje ne tentative nga neni 146 lidhue me 

nenin 20 të KPK, dhe vepres penale Mbajtja ne pronesi, kontroll, ne posedim ose ne shfrytezim te 

paautorizuar te armeve nga neni 328 par.2 të KPK dhe, njëherësh ka propozuar gjykatës që pas 

adminsitrimit të provave në shqyrtim gjyqësor të  akuzuarin t’a shpallë fajtor dhe t’a dënojë sipas 

ligjit. 

Mirepo Prokuroria Themelore ne Prishtine – Departamenti i Krimeve te Renda me parashtresen 

PP.nr.353-1/2008, date 20.11.2013, dorezuar kesaj gjykate, ka njoftuar se terhiqet nga ndjekja 

penale kunder ta pandehurit A.A., ne drejtim te vepres penale Mbajtja ne pronesi, kontroll, ne 

posedim ose ne shfrytezim ta paautrozuar te armeve nga neni 328 par.2 te KPK, sepse kjo veper 

penale eshte perfshire ne Ligjin mbi Amnistine nr.2013/04-209. 

2. Fjala hyrese e paleve 

Gjykata me date 26.02.2018, ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor publik, meqë aktakuza ishte e 

konfirmuar, përkatësisth vetëm për veprën penale Vrasje ne tentative nga neni 146 lidhur me nenin 

20 të KPK, mirëpo meqenëse  i akuzuari ndonëse i vënë në deijeni për përparësitë dhe pasojat e 
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pranimit të fajsisë, nuk e ka pranuar fajesine për këtë vepër penale, andaj gjykata ka vazhduar me 

procedimin e çështjes penale, sipas rradhës së paraqitjes së provave. Gjatë fjalës hyrese, prokurori 

i shtetit ka mbetur në tërësi pranë aktakuzës së paraqitur, ndërsa mbrojtesi i te akuzuarit, ka 

deklaruar se e kundershton ne teresi aktakuzen e Prokurorise se shtetit, ta parashtruar ndaj te 

akuzuarit, pasi qe me asnje fakt dhe prove nuk eshte vertetuar se i mbrojturi i tij ka dashur ta 

provoje dikend nga jeta, nuk eshte kontestues se i njejti ka perdorur armen, por assesi  nuk ka 

pasur per qellim ta privoj te demtuarin nga jeta. I akuzuari A.A. e ka mbeshtet ne teresi fjalen e 

mbrojtesit te tij sikur edhe në gjitha fazat tjera të procedurës.  

Në vazhdim të administrimit të provave të paraqitura në aktakuzë, prokurori i shtetit ka propozuar 

te lexohen fillimisht deklaratat e te demtuarit M.A. dhe deshmitares F.B., dhe pas leximit te 

deklarates se te demtuarit M.A., kur i njejti kishte theksuar “po te donte i akuzuari kishte mundur 

te me vras ngase distanca mes neve ka qene 5m”, atehere prokurori i shtetit beri rikualifikimin e 

vepres penale ngase nuk jane permbushur elemnetet e vepres penale te vrasjes ne tentative, nga 

neni 146 lidhue me nenin 20 të KPK por elementet e vepres penale te mbajtjes ne pronesi, 

kontroll, ne posedim ose ne shfrytezim te paautorizuar te armeve nga neni 328 par.1 te KPK. 

Pas rikualifimit te vepres penale nga ana e prokuroritte shtetit, dhe pas konsultimit te mjaftueshem 

të të akuzuarit me mbrojtesin e tij, i njëjti në mënyrë të vullnestshme sërish është deklaruar se e 

pranonnë tërësi  fajesine per kete veper penale me te cilen e ngarkon prokuroria. 

Mbrojtesi i te akuzuarit A.A., avokati B.E. lidhur me pranimin e fajesise per vepren penale tani te 

rikualifikuar nga prokurori deklaron se: pas konsultimit me te mbrojturin e tij, e mbeshtete 

pranimin e fajesise.  

Prokurori Armend Hamiti, gjithashtu pajtohet me pranimin e fajesise nga i akuzuari dhe shtoi se 

pajtohet me pranimin e fajesise ngase gjene mbeshtetje ne provat e paraqitura ne aktakuze.  

3. Vleresimi i pranimit te fajesise 

Pas deklarimit të të akuzuarit se ndihet fajtor për kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet 

dhe, pas pajtimit për pranimin e fajsisë së të akuzuarit nga prokurori i shtetit, gjykata gjithashtu e  

aprovoi fajësinë  nga i akuzuari,  pasi është bindur se pranimi i fajesise eshte bere konform 

dispozitave ligjore te nenit 248 te KPP, se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajsisë dhe se,  ky pranim është bërë vullnetarisht dhe i mbështetur në faktet e çështjes që 

përmbanë aktakuza dhe akatkuza nuk permban asnje shkelje te qarte ligjore ose gabime faktike.   

 

4. Fjala perfundimtare e paleve  

Prokurori i shtetit ne fjalen e tij perfundimtare ka mbetur prane rikulifikimit te vepres penale 

mbajtjes ne pronesi, kontroll, ne posedim ose ne shfrytezim te paautorizuar te armeve nga neni 328 

par.1 te KPK, duke i propozuar trupit gjykues qe i akuzuari A.A. te shpallet fajtore dhe te denohet 

sipas dispozitave ligjore ne fuqi. Me rastin e shqiptimit te denimit si rrethane lehteusese te merret 

per baze fakti se i akuzuari e ka pranuar fajesine 
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Mbrojtesi i te akuzuarit, ne fjalen e tij perfundimtare ka deklaruar se pas pranimit te fajesise nga 

ana e te akuzuarit, konsideron se jane plotesuar kushtet ligjore qe i mbrojturi i tij t’i merr gjitha 

benfeitet qe jane parapare me dispozita ligjore lidhur me pranimin e fajesise, duke i propozuar 

trupit gjykues qe lidhur me shqiptimin e denimit te merr per baze dispozitat ligjore qe kane te 

bejne me zbutjen e denimit, per faktin se i mbrojturi i tij me pare nuk ka qene i denuar, eshte 

mbajtes i familjes, eshte penduar per vepren penale te kryer dhe sinqeriteti i tij ka dhene nga 

fillimi i procedurës, një garance te forte qe ne te ardhmen nuk do te kryej ndonje veper tjeter 

penale.   

I akuzuari A.A. ne fjalen e tij perfundimtare ka deklaruar se ne teresi pajtohet me theniet e 

mbrojtesit te tij.  

5. Gjendja faktike e vertetuar 

Duke u bazuar ne keto qe u ceken me larte, trupi gjykues e ka vertetuar kete gjendje faktike : 

-  se i akuzuari A.A., me dashje e ka kyer vepren penale mbajtjes ne pronesi, kontroll, ne posedim 

ose ne shfrytezim te paautorizuar te armeve nga neni 328 par.1 te KPKe, ne kohen vendin dhe 

menyren e pershkruar si ne dispozitivin e ketij aktgjykimi.  

6. Elementet e vepres penale 

 Ne nenin 328 par.1 te KPK, eshte parashikuar se forma themelore e vepres penale mbajtje ne 

pronesi, kontroll, ne posedim ose ne shfrytezim te paautorizuar te armeve, e kryen “kushdo qe 

perdor apo vringellon armet me frikesim, kercenim ose ne ndonje menyre tjeter te paautorizuar 

apo urdheron personin tjeter te veproje ne menyre te njejte denohet me gjobe deri ne 10.000 euro 

ose me burgim prej 1 (nje) viti deri ne 10(dhjete) vjet. Duke u bazuar ne kete dispozite, gjykata e 

ka shpallur fajtor te akuzuarin A.A., per shkak te vepres penale mbajtjes ne pronesi, kontroll, ne 

posedim ose ne shfrytezim te paautorizuar te armeve nga neni 328 par.1 te KPK, ngase veprimet e 

te njejtit i permbajne te gjitha tiparet e kesaj vepre penale dhe se per te njejten eshte penalisht 

pergjegjes. Kjo per faktin se i njejti, sic e ka pranuar edhe vete, ne kohen e vertetuar se ne 

dispozitivin e ketij aktgjykimi, e kishte perdorur armen e zjarrit dhe ate: revole me ngjyre te zeze 

me dorez druri ngjyre kafe karikatore me tre fishek, me mbishkrime 10/90, 10/90 dhe 21/82, duke 

shtene tre here ne drejtim te vetures Opel Omega ngjyre vishnje, me targa te regjistrimit ..., prone 

e te demtuarit M.A., i cili me pas e kishte dorezuar armen ne polici. 

7. Rrethanat  mbi bazën e të cilave është shqiptuar dënimi 

 

Me rastin e shqiptimit te dënimit ndaj të akuzuarit A.A., gjykata  ka marrë për bazë disa rrethana 

që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit sipas nenit 64 të KPK. Në këtë aspekt duke vepruar 

edhe sipas propozimit te prokurorit te shtetit, si rrethanalehtësuese për të akuzuarin, gjykata e ka 

marrë për bazë faktin se i akuzuari e ka pranuar fajesine gjate shqyrtimit gjyqesore. I njejti eshte 

penduar thelle per vepren penale, ka shpreh keqardhje per rastin qe ka ndodhe, dhe ka premtuar se 

nuk do te kryej ndonje veper tjeter penale, fakti se më parë nuk qenë i dënuar për ndonjë vepër 

tjetër penale dhe ndaj tij nuk eshte siguruar ndonje deshmi qe eshte duke u zhvilluar procedurë 

tjetre penale, e po ashtu duke pas parasysh faktin se i dëmtuari nuk iu ka bashkangjitur ndjekjes 



5 

 

penale, si dhe sjelljet korrekte të të akuzuarit ne seancë gjyqesore. Ndërsa rrethanë rëndues gjykata 

nuk gjeti. Andaj këto rrethana kanë ndikuar, duke i shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 

1 viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej një (2) vite, nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi.    

 

8. Shqiptimi i dënimit  në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallen e përgjegjësisë       

penale të të akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 

 

Andaj duke u nisur nga të gjitha këto arsye gjykata në aplikim të dispozitave të zbutjes së dënimit 

në bazë të nenit 44 par.1 të KPK, të njëjtit i shqiptoi dënim burgimi, të cilin dënim ia kushtëzoi për 

periudhë të caktuar verifikuese komfor nenit 66 dhe 67 par.1 nënpar.4 të KPK, me bindje se ky 

dënim është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe shkallën e përgjegjësisë penale të 

të pandehurit si dhe me këtë dënim do të mund të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 34 i KPK i cili 

konsiston në parandalimin e  kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë 

rehabilitimin e tij, si dhe të përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, dhe do të 

ndikojë  ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

9. Vendimi lidhur me arrestin shtepiak 

 

Gjithashtu, duke u bazuar ne nenin 73 te KPK, koha e kaluar ne arrest shtepiak prej dates 

14.05.2008 e deri me date 03.08.2008, do t’i llogaritet ne denimin e shqiptuar me burgim, ne ate 

menyre qe 1 (nje) dite e qendrimit ne arrest shtepiak barazohet me 1(nje) dite te denimit me 

burgim,  e i cili denim i eshte kushtezuar. 

 

10. Denimi plotesues 

 

Pevec denimit kryesor, duke u bazuar ne nenet 54,60 dhe 328 par.5 te KPK, ndaj ta akuzuarit Avni 

Avdiu, shqiptohet edhe denimi plotesues marrja – konfiskimi i armeve te zjarrit dhe ate revole me 

ngjyre te zeze me dorez druri ngjyre kafe karikatore me tre fishek, me mbishkrime 10/90, 10/90 

dhe 21/82. 

 

11. Vendimi mbi kerkesen pasurore juridike  

 

Duke u bazuar ne nenin 463 par.2 te KPP, trupi gjykues ka vendosur qe i demtuari M.A., per 

realizimin e kerkeses pasurore juridike te udhezohet ne kontest civil.  

 

12. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Duke e pasur natyrën e kësaj çështje penale, gjykata duke u bazuar në nenin 450 par.1 të KPP, ka 

vendosur që të akuzuarin ta detyroj për ta paguar vetëm paushallin gjyqësor në shumë prej 50 

euro, në afat prej 15(pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 
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Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të nenit  365 të KPPK, u vendos si në dispozitivin e 

këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Krimeve të Rënda  

P.nr.380/2008, datë 26.02.2018 

 

 

Sekretarja juridike,                       Kryetarja e trupit gjykues 

Shqipe Rexhepi           Suzana Çerkini  

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: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 


