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Numri i lëndës: 2019:091652 

Datë: 02.07.2019 

Numri i dokumentit:     00387645 

 

P.nr.595/2007 

NË EMËR TË POPULLITI 

 

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

trupin gjykues në përbërje nga gjyqtarët Violeta Namani-Kryetare dhe Isuf  Makolli dhe Naser 

Foniqi -Anëtar, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Shpresa Sahiti, në lëndën 

penale në çështjen penale kundër të pandehurve B.A. dhe V.A. për shkak se secili veç e veç kanë 

kryer veprën penale Mbajtje në pronësi, kontrollë, posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të 

armëve nga neni 328 par. 1 të KPK-së, të akuzuar sipas aktakuzës se Prokuroria Publike e Qarkut 

tani Prokurorisë Themelore në Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm PP.nr.611-3/2007, te dt. 

06.11.2007, në shqyrtimin gjyqësor të hapur, i mbajtur më dt.05.06.2019, në të cilin ishin 

prezentë Prokurori i Shtetit, të pandehuri B.A. dhe V.A. pas shqyrtimit të njëjtën ditë mori dhe 

publikisht shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

Kundër: 

 I. Të pandehuri V.A. i biri i E. dhe F. e gjinisë Q. Data e lindjes...  me vendbanim, në rr. “A. 

Q. në P. i pa punësuar , i martuar , babai i dy fëmijëve , gjendjen  e mesme ekonomike, me numër 

personal ...,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

Konfrom nenit 363 par.1 nen par. 1.1 të KPPRK-së, ndaj të pandehurit: 

                                            

REFUZOHET AKUZA 

                                                                                                                                                         

                                                                                

Sepse: 

Me datë 17.08.2007, rreth orës 21:45 minuta, në udhëkryqin e rrugëve “S”, në rrugën “A.Q.”, në 

P. gjatë një konflikti në mesë B.A. dhe V.A. në njërën anë dhe F.Z. e A.Rr. në anën tjetër , të 

pandehurit me qellim frikësimi kanë shtënë me revole në ajër disa here  me ç rast në vendin e 

ngjarjes janë gjetur 9 gëzhoja te armës se zjarrit te kalibrit 7.65 mm , dy fishek te armës zjarrit 

te kalibrit ... mm dhe një gëzhojë e revoles me gaz, të  pandehurit janë larguar nga vendi I ngjarjes 

dhe revolet I kanë humbur, e të cilat I mbanin pa autorizim, _ 

 

- për shkak ka kryer veprën penale Mbajtje në pronësi, kontrollë, posedim apo shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të KPK-së. 

 

-për shkak se Prokurori i Shtetit  është tërhequr nga akuza në shqyrtimin gjyqësor. 

 

Shpenzimet e Procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 



 Numri i lëndës: 2019:091652 
 Datë: 02.07.2019 
 Numri i dokumentit: 00387645 
 

2 (4)  

   
2
0
1
9
:0
9
1
6
5
3

 

                                   

Kundër: 

 

II. Të pandehuri B.A. i biri i A. dhe M. e gjinisë Sh. Data e lindjes...  me vendbanim, në rr. 

“A.Q.”, në P.  i martuar , baba i tre fëmijëve, mekanik, ka të kryer shkollën e mesme , i gjendjes 

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

  

                                                                         

ËSHTË FAJTOR 

Sepse: 

 

Me datë 17.08.2007, rreth orës 21:45 minuta, në udhëkryqin e rrugëve “S”, në rrugën “A.Q”, në 

P. gjatë një konflikti në mesë B.A. dhe V. A. në njërën anë dhe F. Z. e A. Rr. në anën tjetër , të 

pandehurit me qellim frikësimi kanë shtënë me revole në ajër disa here  , me ç rast në vendin e 

ngjarjes janë gjetur 9 gëzhoja te armës se zjarrit te kalibrit ... mm , dy fishek te armës zjarrit te 

kalibrit ... mm dhe një gëzhojë e revoles me gaz, të  pandehurit janë larguar nga vendi I ngjarjes 

dhe revolet I kanë humbur, e të cilat I mbanin pa autorizim, _ 

 

- për shkak ka kryer veprën penale Mbajtje në pronësi, kontrollë, posedim apo shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të KPK-së. 

 

Prandaj  gjykata  në bazë të nenit të cekur më lart, neneve 7, 17, 41, 43, 50, 51, 52, 73 ,te KPRK 

si dhe nenit 248 e 365 te KPPK, të pandehurin e: 

 

G J Y K O N 

 

 Të pandehurit B.A. i përcakton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1(një) viti, i cili nuk do të 

ekzekutohet në afat prej 1(një) viti, në qoftë se të pandehurit gjatë kësaj kohe nuk do të kryejnë  

vepër të re penale. 

 

Të  akuzuarit B.A.  i konfiskohen  dy fishek te armës zjarrit te kalibrit ... mm, si mjete për kryerjen 

e veprës penale dhe e njëjtit shkatërrohen pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Obligohet i pandehuri që ti paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës, në emër të paushallit 

gjyqësorë të paguaj shumën prej pesëdhjetë  (50) €,  ndërsa shumën prej pesëdhjetë  (50) €,  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. 

 

I dëmtuari F.Z. me vendbanim në rrugën “S.”, nr.45, në P. për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Publike e Qarkut tani Prokuroria  Themelore në Prishtinë/Departamenti i 

Përgjithshëm, me aktakuzën  PP.nr.611-3/2007, te dt. 06.11.2007, ka parashtrua aktakuzë ndaj  

të  pandehurve B.A.  dhe V.A. për shkak se secili veç e veç kanë kryer veprën penale Mbajtje në 
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pronësi, kontrollë, posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të KPK-

së. 

 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 05.06.2019, prokurori i shteti ne fjalën përfundimtare  

deklaron se  ne ketë shqyrtimi gjyqësor nuk është vërtetuar se i pandehuri V.A. ka kryer veprën 

penale qe i vihet ne barre andaj tërhiqem nga ndjekja penale kundër te pandehurit V. A. 

Pasi  që Prokurori i Shtetit  në shqyrtimit gjyqësor u tërhoq nga ndjekja penale  ndaj të pandehurit  

V. A. gjykata në bazë të nenit 363 par.1. nën par.1.1. të KPP-së refuzoi akuzën. 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 27.07.2018, pas leximit të aktakuzës nga prokurori i 

shtetit, I akuzuari B. A. deklaron  se e ka kuptuar aktakuzën dhe nuk ka nevojë për sqarime shtesë 

dhe  deklaron e pranojë fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohem, ndërsa seancën e 

shqyrtimit gjyqësor të datës 05.06.2019, ne fjalën përfundimtare  deklaron se kërkoj nga gjykata 

të më shqyrtoj një dënim me te bute për arsyeje se jam edhe mbajtës i familjes. Mbrojtësi i të 

akuzuarit Av. A.Gj. deklaron se paraprakisht jemi konsulltuar mjaftueshëm me te mbrojturin tim 

dhe i njëjti vullnetarisht e bën pranimin e fajësisë dhe i propozoj gjykatës që ta aprovon pranimin 

e fajësisë  për te akuzuarin B.A. 

Gjykata pas pranimit të fajësisë nga i pandehuri ka marrë edhe mendimin e prokurorit të shtetit, 

ku deklaron  se pajtohem pajtohet me pranimin e fajësisë nga i akuzuari B.A. pasi që ky pranim 

është i plotë me te gjitha provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës, andaj i propozoj gjykatës 

që ta aprovoj këtë pranim,  ndërsa sa i përket te akuzuarit B.A. ne fjalën përfundimtare  deklaron 

mbetem ne tërësi pranë akuzës pasi qe u vërtetua qe i pandehuri B.A. ka kryer veprën penale qe 

i vihet ne barre, dhe ne rastin e  matjes dhe shqiptimit te sanksionit panel gjykata te merr si 

rrethane lehtësuese faktin qe i pandehuri ka kryer veprën penale. 

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, në konsultim të mjaftueshëm me mbrojtësin,  

pranim i cili mbështetet në faktet e çështjes dhe provat materiale që përmban aktakuza, dhe se 

nuk përmban asnjë shkelje ligjore apo gabim faktik, trupi gjykues 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 këtyre veprave penale, dhe të njëjtit edhe e ka aprovuar, duke 

mos administruar asnjë provë lidhur me vërtetësinë e gjendjes faktike. 

Po ashtu nga shkresat e lëndës, gjykata gjeti se në veprimi i të pandehurit B.A. ekzistojnë të 

gjitha elementet e veprën penale Mbajtje në pronësi, kontrollë, posedim apo shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të KPK-së, dhe vërtetoi gjendjen faktike, të përshkruar 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, prandaj gjykata edhe e shpalli fajtorë të pandehurin, pasi që 

më parë gjeti se është penalisht  përgjegjës. 

 

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 mbajtës i familjes , 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. 
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Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësorë, është marr konform 

dispozitave të nenit 450 par.2 pika 2.6 të KPPRK-së.  

 

Vendimi mbi kërkesën pasurore-juridike u muar në bazë të nenit nenit 463 par.2. të KPP-së, 

është udhëzuar i dëmtuari  F.Z. ndërsa i dëmtuari A.Rr. në seancën e shqyrtimin gjyqësor të datës 

27.07.2018 ka deklaruar se nuk paraqes kërkesë pasurore juridike. 

 

Vendimi lidhur me konfiskimin është marrë konform nenit 328 par.5 të KPK-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 

                                           P.nr.595/2007, datë 05.06.2019 

 

Bashkëpunëtore Profesionale:                                         Kryetare e trupit gjykues-gjyqtare  

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. 

 


