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Numri i lëndës: 2021:051583 

Datë: 07.06.2022 

Numri i dokumentit:     03105294 

 

 

PKR.nr.108/2021                                        
                    

           NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti për Krime të Rënda, 

kryetari i trupit gjykues Shaqir Zika, me procesmbajtësen Nushe Kadrija – sekretare juridike 

pranë e kësaj gjykate, në lëndën penale ndaj të akuzuarve R. H., nga Malisheva, për shkak të  

veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve  nga neni 366  

par.1 KPRK-së,  dhe veprën penale shmangia nga tatimi,  nga nenin 307  par.1 të  KPRK-së, të 

akuzuarit Flurim Hoti, për shkak të veprës penale të kanosjes, nga neni 181, par.4 lidhur me par.1, 

të  KPRK-sё , të akuzuarit F. H. dhe M. H.  për shkak të veprës penale  lëndim i lehtë trupor, nga 

neni 185, par.1, nënparag, 1.4, si bashkë kryes lidhur me nenin 31  të KPRK-së,  dhe të akuzuarit 

Haxi Hoti, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor, nga neni 185, par.1, nënparag, 1.4 të 

KPRK-së, të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë- Departamenti  për 

Krime të Rënda, me numër  PP/I.nr.75/2021 të datës 23.08.2021, pas mbajtjes së seancës publike 

të shqyrtimit fillestar me datë 31.05.2022, në prezencën e Prokurores së shtetit Ardita Beqiraj-

Hyseni,  të pandehurit R. H. së bashku me mbrojtësin e tij av. Nuhi Krasniqi nga Malisheva, 

sipas autorizimit në lëndë, të akuzuarve:F. H., M. H. dhe H. H., me datën 01.06.2022 publikisht 

shpalli, ndërsa me datën 06.06.2022 përpilojë këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 
 

Të akuzuarit: 

 

1.R. H., nga i ati H. dhe e ëma H.,  e lindur Sh., i lindur me dt.........., në Malishevë, ku 

edhe tani jeton në Rr.”I. K.” p.n, i martuar, atë i 5 fëmijëve, tregtar, i gjendjes së mesme 

ekonomike, me numër personal......, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka qenë në 

paraburgim nga dt.19.03.2021 deri me dt.30.03.2021, tani mbrohet në liri. 

2.F. H., nga i ati R. dhe e ëma F., e vajzërisë B., i lindur me dt........., në Malishevë, ku 

edhe tani jeton në Rr.”I. K.”,  punëtorë,  i martuar atë i dy fëmijëve, i gjendjes së mesme 

ekonomike, me numër personal ....., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, mbrohet në liri. 

3.M. H., nga i ati R. dhe e ëma F., e vajzërisë B. i lindur me dt........, në Malishevë ku 

edhe tani jeton në Rr.”I.K”,  punëtorë, beqar, i gjendjes së mesme ekonomike, me numër personal 

......, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka qenë në paraburgim nga dt.19.03.2021 deri 

me dt.30.03.2021, tani mbrohet në liri. 
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4.H.H. nga i ati R. dhe e ëma F., e vajzërisë B. ,i lindur me dt........, në Malishevë ku edhe 

tani jeton në Rr.”I. K.”,  punëtorë, i gjendjes së mesme ekonomike,  me numër personal ......., 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, mbrohet në liri. 

 

  J A N  Ë   F A J T O R 

 

 

 I akuzuari: R. H.  

 

 I. Pasi më par ka siguruar dhe gjerë rreth orës 20:20/h në Malishevë pa autorizim ka 

mbajtur arme dhe municion në kundërshtim me nenin 4 parag.1 nënparag.1.1 të Ligjit për Armët 

të Republikës së Kosovës, të cilat me ligj kategorizohen si armë zjarri të ndaluara, dhe atë: Një 

(pushk gjuetie)  prodhimit turk  me nr. serik ......dhe 14 (katërmbëdhjetë fishek  CHEDDITE 

12.70 mm 10 (dhjetë) fishek Palletoni 12.70 mm, ashtu që gjatë bastisjes tё shtëpisë dhe 

objekteve tjera përcjellëse në Malishevë Rr. “I. K.”  pikërisht në shtëpinë e tyre të përbashkët, 

nga zyrtaret policor SP Malishevë e kanë gjetur dhe sekuestruar armen dhe municionin e 

lartcekur. 

 

-me çka ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve  nga neni 366  parag.1 KPRK-së  
 

II. Gjatë periudhës tatimore 2008-2020, në Malishevë saktësisht në selinë e biznesit të tije N 

T.SH“M. 2000”, me nr. Biznesit ....... në Rr.” I. K.” pa nr. i pandehuri duke vepruar si pronar biznesit, 

brenda autorizimeve të tij si person përgjegjës i biznesit, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij,  me 

qëllim që ti  shmangiet pjesërisht apo  tërësisht pagimit të tatimit  tarifave  apo kontributeve tjera të 

përcaktuara me ligj, i pandehuri nuk i përfshinë informatat lidhur me të ardhurat e tij, gjendjen 

ekonomike apo faktet tjera relevante, për vlerësimin e detyrimeve si  përcaktohet me ligj, në atë 

mënyrë që nga periudha e lartcekur, ka fshehur faktet lidhur me të ardhurat e realizuara nga ushtrimi 

i veprimtarisë ekonomike në kuadër të biznesit N T.SH“M. 2000”, ashtu që nuk i ka paraqitur – 

deklaruar në Administratën Tatimore të Kosovës  qarkullimin dhe të ardhurat nga biznesi i tij, me ç 

‘rast i ka shkaktuar  dëm material buxhetit të Republikës së Kosovës në vlerë prej 6017.76€. 

 

-me çka ka kryer veprën penale shmangia nga tatimi,  nga nenin 307  par. 1  të  KPRK-

së. 

 

    I akuzuari: F. H.  

 

III. Me datë 17.03.2021 rreth orës 20:20 në Malishevë Rr. “I. K.”, pikërisht në shtëpinë 

e tyre të përbashkët  kanose seriozisht të dëmtuarin H. H.  në atë mënyrë, që i dëmtuari deri sa 

ishte në dhomën e tij i shtrirë  kishte shkuar i pandehuri F. i cili e kishte sulmuar duke e goditur 

me grushte në kok dhe fytyrë ku për një moment i pandehuri F. kishte thënë ma sillni armën ta 

vras, me ç ‘rast tek i dëmtuari  H. shkakton frikë dhe ankth, pasi kishte njohuri se i pandehuri F. 

kishe në posedim armë  ashtu që gjatë bastisje të policisë është gjetur dhe konfiskuar arma  të 

markës  P229 Elite  nr. serik ............SIG 181 fishek të llojit Luger 9x19 dy këllëf të revoles, më 

leje valide. 

 

- Me çka, ka kryer veprën penale, të kanosjes, nga neni 181, parag. 4 lidhur me 

parag.1, të  KPRK-sё 
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      Të akuzuarit: F. H. dhe M. H.  

      

 IV. Me datë 17.03.2021 rreth orës 20:20 në Malishevë Rr. “I. K.”  pikërisht në shtëpinë 

e tyre të përbashkët, shkakton dhunë në familje, respektivisht duke e përdor forcën  i shkaktojnë 

lëndime trupore, tani të dëmtuarës H. H. , në atë mënyrë që ditën kritike që për shkak të  

mosmarrëveshjeve  rreth shkëputjes së kontratës së punës të cilën e kishe bërë i pandehuri R.-u 

të dëmtuarit, fillimisht janë fjalosur në sallonin e ditës ku qëndronin së bashku, pasi i dëmtuari 

shkon në dhomën e tij në katin e tretë  të shtëpinë më pas shkon edhe i pandehuri F. i cili e kishte 

sulmuar duke e goditur  me grushte në koke, fytyrë dhe pjesë tjera të trupit me pas  shkon edhe 

i pandehuri Mendim i cilët përfshihet në përleshje ku  ka vazhduar duke e goditur me grushta në 

kokë dhe pjesë tjera të trupit, me ç ‘rast i shkakton lëndime trupore sipas raportit mjekësor  me 

numër prot. 4923 të datës 17.03.2021 të lëshuar nga QKMF në Malishevë Dr.Drilon Gashi,   

Reparti i Emergjencës. 

 

- Me çka ka kryer, veprën penale lëndim i lehtë trupor, nga neni 185, par.1, 

nënparag, 1.4 lidhur me nenin 31  të KPRK-së, 

 

I  akuzuari: H. H.   

      

  V. Me datë 17.03.2021 rreth orës 20:20 në Malishevë Rr. “I. K.”  pikërisht në shtëpinë e 

tyre të përbashkët, shkakton dhunë në familje, respektivisht duke e përdor forcën  i shkakton 

lëndime trupore , tani të dëmtuarit  F. H. , në atë mënyrë që ditën kritike që për shkak të  

mosmarrëveshjeve të përshkruara si në dispozitivin dy të aktvendimit gjatë përleshjes me të 

dëmtuarin, i pandehuri e sulmon duke goditur me grushte në  koke dhe pjese tjera të trupit, me ç 

‘rast të dëmtuarit F. i shkakton dëmtime te lehta trupore me dëmtim te përkohshëm te shëndetit, 

sipas mendimit të ekspertit mjeko-ligjore të Dr.Naim Uka, të dt. 27.03.2021. 

 

- Me çka ka kryer, veprën penale lëndim i lehtë trupor, nga neni 185, par.1 , 

nënparag, 1.4 të KPRK-së. 

 

       Andaj, gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17 par.1, 38, 39, 40,  43, 46, 47, 48, 49, 69, 70,  dhe  

nenit 366 par.1, 307 par.1, 181 par.4 lidhur me par.1, neni 185 par.1nënpar. 1.4 lidhur me nenin 

31,  të KPRK-së,  lidhur me nenin 365  te  KPPK-se, të akuzuarit i:     

 

G J Y K O N 

 

          Të akuzuarin: R. H., për dispozitivin I të akuzës,  mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve  nga neni 366  parag.1 KPRK-së, ME DËNIM GJOBË në 

shumë prej gjashtëqind (600) €uro, i cili dënim do të paguhet në afat prej pesëmbëdhjetë (15) 

ditëve. nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë.  

 

Për veprën penale shmangie nga tatimi nga neni 307 par.1 të KPRK-së, si në dispozitivin II të 

akuzës, i shqiptohet DËNIMI ME GJOBË në shumë prej 600) €uro, i cili dënim do të paguhet 

në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve. nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, dhe 

dënimin me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

nëse i akuzuari në periudhën e verifikimit brenda një (1) viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale. 
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Andaj gjykata konform nenit 76 të KPRK-së, të akuzuarit R. H. i shqiptohet DËNIMI 

UNIK ME GJOBË në shumë prej  njëmijedyqind (1.200) Euro, i cili dënim do të paguhet në 

afat prej pesëdhjetë (15) ditëve. nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë.  

 

 Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund të paguaj dënimin me gjobë, atëherë gjykata 

të akuzuarit ia zëvendëson dënimin me gjobë me dënim burgimi në kohëzgjatje prej gjashtëdhjetë 

(60) ditëve, duke llogaritur për çdo ditë të kaluar në burg nga njëzet (20) Euro. 

 

Të akuzuarin: F. H., për dispozitivin III të akuzës,  për veprën penale : të kanosjes nga 

neni 181 par.4 lidhur me par.1, të KPRK-së, ME DËNIM  ME BURGIM në kohëzgjatje prej 

gjashtë (6) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit 

në afat prej një (1) viti nuk kryen vepër tjetër penale. Ndërsa për veprën penale : lëndimi i lehtë 

trupor nga neni 185 par.1 nënpar 1.4 e lidhur me nenin 31, të KPRK-së ME DËNIM  ME 

BURGIM në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari 

brenda kohës së verifikimit në afat prej një (1) viti nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Andaj gjykata konform nenit 76 të KPRK-së, të akuzuarit F. H. i shqiptohet DËNIMI 

UNIK ME BURGIM në kohëzgjatje prej  dhjetë (10)  muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afat prej një (1) viti nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Të akuzuarit M. H - për  dispozitivin IV te akuzës,  për veprën penale : lëndimi i lehtë 

trupor nga neni 185 par.1 nënpar 1.4 e lidhur me nenin 31, të KPRK-së, ME DËNIM BURGIM  

në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda 

kohës së verifikimit në afat prej një (1) viti nuk kryen vepër tjetër penale  

 

Të akuzuarit H. H. - për  dispozitivin V te akuzës,  për veprën penale : lëndimi i lehtë trupor 

nga neni 185 par.1 nënpar 1.4 të KPRK-së, ME DËNIM BURGIM  në kohëzgjatje prej gjashtë (6) 

muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afat prej një 

(1) viti nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Ndaj të akuzuarit R. H. konfiskohet: Një (pushkë gjuetie)  prodhimit turk  me nr. serik 

....... dhe 14 (katërmbëdhjetë fishek  CHEDDITE 12.70 mm 10 (dhjetë) fishek Palletoni 12.70 

mm,  si objekt i veprës penale. 

 

Pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, kjo armë duhet të shkartohet nga policia e 

Kosovës, me bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Gjakovë, pasi që të vërtetohet se kjo 

armët  dhe municioni nuk është përdorur në ndonjë krim tjetër.  

  
Detyrohen të akuzuarit, që ti paguajnë shpenzimet e paushallit gjyqësorë  secili veç e 

veç në shumë prej  me nga pesëdhjetë (50) €uro, si dhe për programin për kompensimin e 

viktimave të krimit, secili veç e veç shumën  me nga pesëdhjetë (50) €uro, të gjitha këto në afat 

prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

 

A r s y e t i m 

 

              

 

 Prokurorisë Themelore në Gjakovë- Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur 

aktakuzë PP/I nr.75/2021, të datës 23.08.2021, kundër të akuzuarve të akuzuarve R. H., nga 
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Malisheva, për shkak të  veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 

të armëve  nga neni 366  par.1 KPRK-së,  dhe veprën penale shmangia nga tatimi,  nga nenin 307  

par.1 të  KPRK-së, të akuzuarit F. H., për shkak të veprës penale të kanosjes, nga neni 181, par.4 

lidhur me par.1, të  KPRK-sё , të akuzuarit F. H. dhe M.H.  për shkak të veprës penale  lëndim i 

lehtë trupor, nga neni 185, par.1, nënparag, 1.4, si bashkë kryes lidhur me nenin 31  të KPRK-

së,  dhe të akuzuarit H.H. për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor, nga neni 185, par.1, 

nënparag, 1.4 të KPRK-së. 

 

 Gjykata ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar me datën 31.05.2022, në të cilin kanë 

marr pjesë Prokurorja e shtetit Ardita Beqiraj-Hyseni, të akuzuarit R.H., së bashku me mbrjtësin 

av.Nuhi Krasniqi, nga Malisheva, i caktuar sipas autorizimit, të akuzuarit F. H., M. H. dhe H. H. 

që të gjithë nga Malisheva. 

 

 

Prokurorja e shtetit Ardita Beqiraj-Hyseni, gjatë shqyrtimit fillestar në fillim të seancës 

sa i përket dispozitivit II të akuzës kundër të akuzuarit R. H., për veprën penale shmangie nga 

tatimi nga neni 307 par.2 ka deklaruar se gjatë përpilimit të akuzës është bërë një lëshim tekniku 

është shënuar par.2 duhet të jetë par.1 pasi që shuma e shmangies së tatimit është 6017.76 Euro. 

Pra duhet të jetë par.1 i nenin 307 të KPRK-së, dhe e njëjta ka qëndruar në tërësi pranë aktakuzës 

kundër të akuzuarve, andaj ka propozuar që të njëjtit të shpallën fajtor dhe të dënohen sipas ligjit. 

 

  I akuzuari R.H., gjatë shqyrtimit fillestar deklaron se ka kuptuar akuzën për veprën penale 

që më vihet në barrë dhe pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin tim deklarohem i 

fajshëm për veprat penale për të cilat akuzohem sipas aktakuzës, sa i përket dispo zitivit I të 

akuzës për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 

shtoj se kam pasur leje për armë të gjuetisë, por e njëjta leje më është skaduar dhe nuk kam bërë 

kërkesë për vazhdimin e sajë dhe kjo ka ndodhur nga neglizhenca ime. E sa i përket dispozitivit 

II të akuzës po ashtu deklarohem i fajshëm dhe se obligimin tatimor në shumë prej 6017.76 Euro,  

siç është cekur në dispozitiv të akuzës e kam kryer ndaj ATK-së, dhe për këtë posedoj 

fletëpagesat andaj i propozoi gjykatës që të e aprovoi pranimin e fajësisë dhe gjatë shqiptimit të 

dënimit të ketë parasysh të gjitha këto rrethana që i ceka më lartë. 

 

 

I akuzuari F. H., gjatë shqyrtimit fillestar deklaron se e pranon fajësinë për veprat penale 

për të cilat akuzohet dhe ka shtuar se i kërkon falje gjykatës, pendohet për veprimet e veta shpreh 

keqardhje prindit të tij në pozicion të cilin tash është dhe kontributin që e ka dhënë për familjen, 

premton që në të  ardhmen nuk do të kryej veprime të tilla apo të ngjashme penale, raporte me 

këtu të dëmtuarin babën e tij H. H., i kemi të rregulluara, dhe vazhdojmë të jetojmë në bashkësi 

familjare, ka shtuar se është mbajtës i vetëm i familjes atë i dy fëmijëve, dhe ka premtuar që në 

të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla apo të ngjashme penale. 

 

I akuzuari M. H., gjatë shqyrtimit fillestar  ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën 

penale për të cilën akuzohet, ka shtuar se i kërkon falje prindërit dhe vëllezërve të tij, pendohet 

për veprimet që i ka ndërmarrë, premton që në të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla apo të 

ngjashme penale, raportet e këtu vëllain e tij Haxhiun i kam të rregulluar, dhe ka premtuar  se në 

të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla apo të ngjashme penale.  

 

I akuzuari H. H., gjatë shqyrtimit fillestar ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën 

penale për të cilën akuzohet, i kërkon falje prindërit dhe vëllezërve të tij, pendohet për veprimet 

që i ka ndërmarrë, premton që në të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla apo të ngjashme 
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penale, raportet  me prindin dhe vëllain i ka rregulluar,ka premtuar  se në të ardhmen nuk do të 

kryej vepra të tilla apo të ngjashme penale.  

 

Prokurorja e shtetit Ardita Beqiraj Hyseni, duke dhënë mendim rreth pranimit të fajësisë 

nga ana e të akuzuarve ka deklaruar se pajtohem me pranimin e fajësisë të bërë nga të pandehurit 

R. H., F.H., M.H. dhe H. H., secili veç e veç për veprat penale për të cilat akuzohen me aktakuzë, 

meqenëse pranimin e fajësisë e kanë bërë në mënyrë të vullnetshme, i akuzuari R. H. është 

konsultuar me mbrojtësin e tij dhe se aktakuza mbështetet në provat  që gjendjen në shkresat e 

lëndës andaj i ka  propozuar gjykatës që të bëjë pranimin e fajësisë së bërë nga të akuzuarit. 

 

  

  Mbrojtësja e të pandehurit R. H. av. Nuhi Krasniqi, ka deklaruar se meqenëse i mbrojturi 

im me vullnetin e tij të lirë ka pranuar fajësinë për veprat penale për të cilat akuzohet si në 

aktakuzës, të njëjtit i kam shpaguar për të gjitha favoret dhe pasojat e pranimit të fajësisë, kërkoj 

nga gjykata që ta aprovoi pranimin e fajësisë nga i mbrojturi im. Me rastin e shqiptimit të dënimit 

gjykata të merr parasysh rrethanat lehtësuese për të mbrojturin tim, i njëjti ka pranuar fajësinë, 

më herët nuk ka qenë i gjykuar, ka shprehur keqardhjen për veprat për të cilat është akuzuar, 

shtoj se këtu i mbrojturi imë e ka kryer kompensimin e dëmit të shkaktuar ATK-së në shumë 

prej 6017.76 Euro, dhe ai qëllimisht nuk e ka bërë ngase financierët që i kanë punuar në biznesin 

e tij nuk i kanë llogaritur të hyrat si duhet andaj kërkoj nga gjykata që të njëjtit ti shqiptohet një 

dënim s amë i butë i paraparë me ligj, i njëjti është mbajtës i vetëm i familjes 9 anëtaresh, dhe 

ka premtuar që në të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla apo të ngjashme penale.  

 

 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, kryetari i trupit gjykues pas dëgjimit të palëve ka marr 

aktvendim me të cilin ka pranuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve për veprat penale 

për të cilat janë ngarkuar  me aktakuzë, ngase ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga 

ana e të akuzuarve është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë 

kryetari i trupit gjykues konstatoi se të akuzuarit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga të akuzuarit  dhe se i akuzuari R. H. pas  

konsultimeve të mjaftueshme  me mbrojtësin e tij av. Nuhi Krasniqi, ndërsa për të akuzuarit F. 

H., M.H. dhe H. H. pas shpjegimeve të mjaftueshme nga gjykata,  pranimi i fajësisë mbështetet 

në faktet e çështjet që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit siç 

janë; raporti i oficerit policor Dardan Karaqica, i datës 17.03.2021, raporti i ekspertit mjeko ligjor 

me numër ........ të datës 27.03.2021, raporti mjekësor me numër të protokollit 4923 të datës 

17.03.2021 të lëshuar nga QKMP-ja në Malishevë, Raporti i kontrollit i ATK-së me numër të 

dosjes ......të datës 25.05.2021, deklaratat e të pandehurve H. H. dhe F. H.  dhënë në prokurori 

me datën 15.04.2021, deklarata e të pandehurve R. dhe M. H. e datës 26.03.2021, si dhe foto 

albumi i vendit të ngjarjes, dhe shkresat tjera në lëndë dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje 

të qartë ligjore ose gabime  faktike, si dhe nuk ekziston asnjë nga rrethanat e parapara në nenin 

253 paragrafët 1 dhe 2 të KPP-së, për pushimin e procedurës penale përkatësisht hedhjen e 

aktakuzës. 

 

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë kryetari i trupit gjykues ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike: se të akuzuarit R.H., me dashje ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së dhe veprën penale  

shmangie nga tatimi nga neni 307 par.1 të KPRK-së, ndërsa i akuzuari F. H., ka kryer veprën 

penale të kanosjes nga neni 181 par.4 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe veprën penale  lëndimi i 

lehtë trupor nga neni 185 par.1 pika 1.4  si bashkë kryes e lidhur me nenin 31 të KPRK-së,  dhe 
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i akuzuari H. H., për veprën  penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 pika 1.4  KPRK-së, 

në  kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruara si në dispozitivin I,II,III,IV dhe V të këtij 

Aktgjykimi. 

 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të 

akuzuarve me rastin e matjes së dënimit, kryetari i  trupi gjykues i ka marrë për bazë disa rrethana 

lehtësuese dhe disa rrethana posaçërisht lehtësuese dhe rrethana rënduese. Për të akuzuarin R. 

H. prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të akuzuarit: se është i 

moshës relativisht të shtyrë,  është mbajtës i vetëm i familjes,  atë i pesë (5) fëmijëve, në gjykim 

ka pasur qëndrim tejet korrekt, si dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të përsërisë veprime të 

këtilla nuk do të kryej vepra penale, asnjëherë më parë nuk ka qenë i dënuar për ndonjë vepër 

tjetër penale. Si rrethana posaçërisht lehtësuese gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë në 

shqyrtim gjyqësorë si dhe i njëjti ka bërë kompensimin e dëmit ndaj ATK-së, po ashtu me të 

dëmtuarin H. H., raportet i ka rregulluar,  për të akuzuarin F. H., si rrethanë  lehtësuese gjykata 

ka vlerësuar rrethanat personale të akuzuarit: se është mbajtës i vetëm i familjes, i atë dy (2) 

fëmijëve, në gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt, pendimin e tij dhe premtimin se në të 

ardhmen nuk do të përsërisë veprime të këtilla, me të dëmtarin është pajtuar, raportet i kanë 

rregulluar,  ndërsa për të akuzuarit M. H. dhe H. H., si rrethana lehtësuese gjykata ka  marr 

parasysh pranimin e fajësisë, në shqyrtimin fillestar,  në gjykim kanë pasur sjellje korrekte,   i 

akuzuari M. H. është student, ka premtuar se në të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla apo të 

ngjashme penale dhe se vëllezërit ndër vete raportet i kanë rregulluar, po ashtu edhe me prindin. 

Ndërsa rrethana renduese për të akuzuarit  gjykata nuk ka gjetur.  Kështu që duke mos gjetur 

rrethana tjera rënduese për të akuzuarit, gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimet e 

shqiptuara si në dispozitiv I,II,III,IV të këtij aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit 

nga neni 38 dhe 47 i KPRK-së dhe këto dënime si të tilla të shqiptuara sipas bindjes së gjykatës 

janë në proporcion me veprat penale të kryera dhe me rrethanat personale të cilat i posedojnë të 

akuzuarit dhe se dënimet e shqiptuar do të ndikojnë në parandalimin e të akuzuarve nga kryerja 

e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjnë rehabilitimin e tyre, do të parandalojë personat 

e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shprehë gjykimin  shoqëror  për  veprat  penale,  

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

 

Duke u bazuar në nenin 366 paragrafi 3 të KPRK, kryetari i trupit gjykues ka vendosur 

aktgjykimi si objekte të që ndaj të akuzuarit të konfiskohen pjesët e armëve dhe municionit si në 

dispozitiv të këtij veprës penal. 

 

Duke e pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe duke u bazuar në nenet 451 

paragrafi 1 dhe 453 të KPP-së si dhe konform nenit 39 paragrafi.3 nënpararagrafi.3.2 të Ligjit 

Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit, kryetari trupi gjykues ka vendosur që i 

akuzuari t’i paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësor si dhe shpenzimet për programin për 

kompensimin e viktimave të krimit, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, komfor nenit  365 të         

KPP-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti për Krime të Rënda - 

PKR.nr.108/2021, të datës 06.06.2022 
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Procesmbajtësja,                                 Kryetari i trupit gjykues, 

Nushe Kadrija                                                                               Shaqir Zika 

 

 

           UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate. 

 


