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Numri i dokumentit:     02275402 

 PKR.nr.136/2021  
                                       

                    
           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 akuzuarit A. (S.) Sh., nga fshati . . ., Komuna e 

Gjakovës,   për shkak të veprës penale të kanosjes nga neni 181 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-

së dhe veprës penale mbajtje ne pronësi,  kontroll ose  posedim te pa  autorizuar te  armeve  nga   

neni  366  par.1  te  KPRK-se,  i akuzuar  me aktakuzën  e Prokurorisë Themelore në Gjakovë-

Departamenti për Krime të Rënda, me numër PP/I-nr.179/2021, të datës 28.09.2021, pas mbajtjes 

së seancës publike të shqyrtimit fillestar me datë 06.10.2021, në prezencën e Prokurores së shtetit 

Ardita Beqiri-Hyseni, të dëmtuarve S. Sh. dhe S. Sh., si dhe mbrojtësi i tyre i autorizuari 

Muhamet Shala avokat nga Prizreni, i caktuar sipas autorizimit, i akuzuari A. Sh. si dhe 

mbrojtësit i tij av. Rexhep Gjikolli nga Gjakova, i caktuar sipas detyrës zyrtare,  të njëjtën datë, 

mur dhe publikisht shpalli, ndërsa me datën 13.10.2021 përpilojë këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari: 

 

A. SH., nga i ati S. dhe e ëma S., e lindur .G. data e lindjes . . . në Gjakovë, tani me 

vendbanim në fshatin . . ., Komuna e Gjakovës, i martuar, ka të kryer shkollën e mesme,  me 

profesion zdrukthuar, i gjendjes së mesme e ekonomike, nr. personal . . ., Shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, gjendet në paraburgim nga data 07.09.2020. 

 

 

Ë SH T Ë  F A J T O R 

 

   I.Me datë 07.09.2021 rreth orës 10:00 në fshatin . . ., Komuna Gjakovë, pikërisht në 

shtëpinë e tij, me qëllim të frikësimit dhe shkaktimit të ankthit, me fjalë, vepra apo gjeste, 

seriozisht i kanos prindërit e tij-të dëmtuarit S. dhe S. Sh., në atë mënyre që pasi i pandehuri 

informohet nga bashkëshortja e tij se e njëjta derisa ka qenë në oborrin e shtëpisë është ofenduar 

nga i ati i tij, në atë moment i pandehuri merr revolen e tipit Zastava M57 dhe i revoltuar i 

drejtohet nënës së tij me fjalët kërcënuese “du me ja q... nanën me e vra”, aty ndërhynë 

dëshmitari S., e shtynë të pandehurin, e vendos në dhomë më pas i njëjti del nga dhoma përmes 

dritares në ballkon me armë të vendosur në pjesën e përparme dhe i drejtohet babait të tij “ka me 
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ti q... robt e ka me të vra”, kur e kupton që janë njoftuar policia me armë të vendosur në pjesën 

e përparme të trupit, hedhet nga ballkoni i shtëpisë, me të shpejtë e merr veturën dhe ik nga aty, 

me çka tek të dëmtuarit ka shkaktuar frikë dhe ankth. 

  

 

- Me këto veprime ka kryer veprën penale, kanosja nga neni 181 par.2 lidhur me 

par.1 të KPRK-së. 

 

 

     II.Me datë, kohë dhe vend të njëjtë si në pikën I të dispozitivit, ka mbajtur në pronësi, 

kontroll dhe posedim të paautorizuar dhe në kundërshtim me nenin 4 par.1 nënpar.1.1 Ligjin mbi 

armët të Republikës së Kosovës, në atë mënyre që pasi i pandehuri kishte kërcënuar prindërit e 

tij me armë këta të fundit e njoftojnë policinë dhe pas shikimit të kamerave në shtëpinë e tyre ku 

i njëjti shihet me armë, i pandehuri tregon se armën e tipit ZastavaM57, dhe 20 (njëzet) fishek të 

kalibrit 7.62x25mm dhe një karikatorë i kishte fshehur në një shtëpi të pa banuar ku më pas nga 

ana e policisë është bërë konfiskimi i kësaj arme. 

 

 

- Me këto veprime ka kryer veprën penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim 

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

 

Andaj, gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17 par.1, 38, 39, 40, 43, 69, 70 dhe nenit  181 par.1 

lidhur me 1 dhe nenit 366 par.1 dhe par.3 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPP-së të akuzuarin 

e:  

 

GJ Y K O N 

 

1. Për veprën penale nën dispozitivin I të akuzës i shqipton  ME DËNIM ME GJOBË 

në shumë prej njëmijë (1000) €uro,  i akuzuari  duhet ta paguajë, në afat prej 15  ditëve nga dita 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

            2. Për veprën penale nën dispozitivin II të akuzës i shqipton .ME DËNIM ME GJOBË 

në shumë prej tetëqind (800) Euro, i akuzuari  duhet ta paguajë, në afat prej  pesëmbëdhjetë (15)  

ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

  Andaj, gjykata konform nenit 76 par.1 dhe 2, nën par.2.4 të KPRK-së, të akuzuarit i 

shqipton: 

  

DENIM UNIK ME GJOBË 

 

   Duke ia vërtetuar dënimin me gjobë në shumë prej  njëmijetetëqind (1.800) Euro, në 

të cilin dënim do të llogaritet koha e kaluar në paraburgim  në kohëzgjatje prej 29 ditëve, duke 

llogaritur prej datës 07.09.2020 e gjerë me datën  06.10.2021 ashtu që për çdo ditë të kaluar në 

paraburgim do të i llogaritet nga  njëzet (20) Euro, që i bie pesëqindetetëdhjetë (580) Euro, ndërsa 

pjesën tjetër të mbetur të dënimit me gjobë në shumë prej  njëmijedyqindenjëzet (1.220) Euro, i 

akuzuari është i obliguar ta paguaj në afatin prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

 

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

të akuzuarit ia zëvendëson dënimin me gjobë me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 
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gjashtëdhjetenjë (61) ditëve, duke llogaritur për çdo ditë të kaluar në burgim do të llogaritet nga  

njëzet (20) €uro.  

 

Ndaj të akuzuarit konfiskohet: një (1) pistoletë e tipit ZastavaM57, dhe 20 (njëzet) fishek 

të kalibrit 7.62x25mm dhe një karikatorë, si objekt i veprës penale. 

 

Të dëmtuarit S. Sh. dhe S. Sh. kanë deklaruar se ndaj të akuzuarit nuk i bashkëngjiten 

ndjekjes penale dhe nuk parashtrojnë kërkesë pasurore-juridike.  

 

Pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, kjo armë dhe municion duhet të shkatërrohet 

nga policia e Kosovës- Stacioni Policor në Gjakovë, me bashkëpunim me Prokurorinë Themelore 

në Gjakovë, pasi që të vërtetohet se kjo armë dhe municion  nuk është përdorur në ndonjë krim 

tjetër.  

  
Detyrohet i akuzuari, që ti paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësorë në shumë prej 

pesëdhjetë (50) €uro, si dhe për programin për kompensimin e viktimave të krimit  shumën prej 

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 

 

 

1. Ecuria e procedurës penale 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë - Departamenti për Krime të Rënda, pranë  kësaj 

gjykate ka ngritur aktakuzën me numër PP/I-nr.179/2021, të datës 28.09.2021, kundër të 

akuzuarit A. (S.) Sh., nga fshati . . ., Komuna e Gjakovës,  për shkak të veprës penale të kanosjes 

nga neni 181 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe veprës penale mbajtje ne pronësi,  kontroll 

ose  posedim te pa  autorizuar te  armeve  nga   neni  366  par.1  te  KPRK-se. 

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestare me datë 06.10.2021,  ku prezent kanë 

qenë përfaqësuesi i akuzës Prokurorja e Shtetit Ardita Beqiraj-Hyseni, të dëmtuarve S. Sh. dhe 

S. Sh., si dhe mbrojtësi i tyre i autorizuari Muhamet Shala avokat nga Prizreni, sipas autorizimit 

në lëndë,  i akuzuari  A. Sh. si dhe mbrojtësi i tij av.Rexhep Gjikolli, i caktuar sipas detyrës 

zyrtare. 

 

Gjatë kësaj seance të shqyrtimit fillestar i akuzuari është udhëzuar dhe njoftuar me të 

drejtën e tij konform nenit 246 par.1 të KPP-së, pas deklarimit të të akuzuarit është vazhduar me 

leximin e aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit. 

 

         Pas leximit te aktakuzës ne seancën e shqyrtimit fillestarë, Gjykata  është bindur se i 

akuzuari ka  kuptuar aktakuzën, iu është dhënë mundësia qe te deklarohet për pranimin  ose mos 

pranimin e fajësisë. 

 

        Me këtë rast Gjykata ka udhëzuar te akuzuarin për rendësin dhe pasojat e pranimit te 

fajësisë, kështu qe pas shpjegimeve te bëra nga  mbrojtësi i tij avokatët Rexhep Gjikolli, i 

akuzuari ka deklaruar se : e pranon fajësinë për veprat penale për të cilat akuzohet. 

 

Prokurorja e shtetit Ardita Beqiraj-Hyseni, gjatë shqyrtimit fillestar ka qëndruar në tërësi 

pranë aktakuzës kundër të akuzuarit, andaj ka propozuar që i njëjti të shpallët fajtor dhe të 

dënohet sipas ligjit. 
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  I akuzuari A. Sh., gjatë shqyrtimit fillestar ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprat 

penale për të cilat akuzohet, shprehi keqardhjen, pendohem thellë për veprimet e mia që i kam 

ndërmarr dhe premtoj që në të ardhmen nuk do të i përsëris këto veprime.  

 

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

nga ana e të akuzuarit deklaron se: pajtohem me pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të 

pandehurit për veprat penale për të cilat akuzohet, pasi që ky pranim i fajësie ka përputhshmëri 

të plotë me provat të cilat gjendjen në shkresat e lëndës. Andaj i propozoi gjykatës që ta aprovoi 

këtë pranim të fajësisë. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar av.Muhamet Shala, i cili deklaron se: e 

mbështes në tersi faljen e prokurorisë Themelore në Gjakovë dhe dua të shtoj se kjo gjykatë me 

rastin e vendosjes lidhur me sanksionin penale të ketë parasysh rrethanat pasi që i akuzuari me 

të dëmtuarit janë në marrëdhënie familjare dhe të njëjtit i ka prind dhe se këtu i akuzuari nuk ka 

vendbanim tjetër. Andaj tek prindërit e tij e shoh një pasiguri e cila i ka përcjellë që nga dita 

kritike dhe se këtu kërkoj nga kjo gjykatë që këtu i akuzuari edhe pse u deklarua edhe më herët 

ti jap një garanci ose siguri prindërve të tij se nuk do të përsëris veprime të tilla pa dashur të 

paragjykoi sanksion penal ndaj tij. Ndërsa sa i përket këtu të dëmtuarit i njëjti nuk kërkon ndonjë 

kompensim ose kërkesë të natyrës pasurore, për çështje tjera ia lëmë në vlerësim gjykatës.  

 

 E dëmtuara S. Sh., që të deklarohet lidhur me pranimin e fajësisë, e cila deklaron se, 

pajtohet me deklarimin e të akuzuarit, mbrojtësit të sajë por shton se këtu të pandehurin e ka 

djalë dhe i njëjti para se të martohet ka pasur shumë  me sjellje të mira me familjen, ka pasur 

dashuri me mu dhe kur nuk na ka ofenduar dhe sipas meje bashkëshortja e tij e ka shty që ti 

ndërmerr këto veprime, dhe ndaj të pandehurit nuk i bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe nuk 

kërkoj kompensim dëmi por kërkoj që djali imë së bashku me bashkëshorten ta gjejë një banesë 

ngase nusen më nuk e dua në shtëpi dhe kam frikë prej sajë.  

 

           I dëmtuari S. Sh., që të deklarohet lidhur me pranimin e fajësisë ,i cili deklaron se edhe 

unë mbes pranë deklarimeve sikurse bashkëshortja ime ndaj të pandehurit nuk i bashkëngjitëm 

ndjekjes penale dhe nuk kërkoj kompensim demi. 

 

          Mbrojtësi i të akuzuarit A. Sh. av. Rexhep Gjikollia, që të deklarohet lidhur me pranimin 

e fajësisë, i cili deklaron se pas konsultimeve të nevojshme me të mbrojturin tim i kam shpjeguar 

për të gjitha favoret e fajësisë i njëjti ka vendosur që të pranoi fajësinë sipas veprave penale sipas 

aktakuzës, në fillim edhe ai vetë i kërkoj falje këtu prindërve të tij për veprimet që i ka ndërmarrë 

dhe ka premtuar që më kur nuk do të i përsërisë veprimet e tilla. Andaj i propozoi gjykatës që ta 

aprovoi pranimin e fajësisë nga ana e të mbrojturit tim. Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë 

së dënimit gjykata të ketë parasysh të gjitha rrethanat e sidomos rrethanat lehtësuese, pranimin 

e fajësisë në shqyrtimin fillestar, kërkim falje prindërve të tij, andaj të njëjtit ti shqiptohet një 

sanksion penal sa më i butë i paraparë me ligj. 

 

2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 

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 akuzuarit për veprat penale për 

të cilat ngarkohet sipas aktakuzë, ngase ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e 

të akuzuarit është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë kryetari i 

trupit gjykues konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi  

është bërë vullnetarisht nga i akuzuari pas shpjegimeve të mjaftueshme nga mbrojtësi i tij av. 
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Rexhep Gjikolli, pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, në 

materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban 

asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike dhe se 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. 

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

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

gjendje faktike: 

 

-Se i akuzuari A. Sh., me dashje ka kryer veprën penale të  kanosjes nga neni 181 par.1 

lidhur me par.2 të KPRK-së, si në dispozitivin I të këtij aktgjykimi si dhe veprën penale  mbajtja 

në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK- se 

përshkruara si në dispozitiv  II  të këtij Aktgjykimi, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruara 

si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

4. Elementet e veprave  penale 

 

Në nenin 181 par.2 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore e veprës penale 

të kanosjes “kushdo që seriozisht i kanoset personit tjetër me fjalë, vepra apo gjeste, se do ta 

privoi nga jeta ose se do ti shkaktoi lëndim të rëndë trupor, se do të rrëmbejë ose privoi nga liria 

ndonjë person tjetër ose se do ta dëmtoi me armë zjarri, me shpërthim ose me mjete të tjera të 

rrezikshme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vite”. 

 

Në nenin 366 paragrafi 1 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës 

penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të  armëve e kryen: “Kushdo që 

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me 

armë të tilla, dënohet me gjobë deri në shtatëmijë e pesëqind (7.500) €uro ose me burgim deri 

në pesë (5) vjet”. 

 

5. Vendimet e kryetarit të trupit  gjykues 

 

Duke u bazuar në këto që janë cekur me lartë, kryetari i trupit gjykues të akuzuarin A. 

Sh. e ka shpallur fajtor për veprat penale ngase në veprimet e tij të përshkruara si në dispozitiv I 

dhe II të këtij aktgjykimi formohen të gjitha elementet e veprës penale të kanosjes nga neni 181 

par.2 të KPRK-së, dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar 

të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta gjykojë në 

bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit 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, prej rrethanave  lehtësuese Gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të 

akuzuarit: në gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt, pendimin e tij, ndërsa si rrethanë posaçërisht  

lehtësuese ka marrë parasysh pranimin e  fajësisë  ne shqyrtimin  fillestarë,  si dhe faktin se më 

parë nuk ka qenë i dënuar për ndonjë vepër tjetër penale, të dëmtuarit nuk i janë bashkangjitur 

ndjekjes penale, kështu që duke mos gjetur rrethana renduese ka ardhur në përfundim se me 

dënimet e shqiptuar me gjobe si në dispozitiv të këtij aktgjykimit do të arrihet qëllimi i dënimit 

nga neni 38  të KPRK-së dhe ky dënim si i tillë i shqiptuara sipas bindjes së gjykatës është në 
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proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari 

dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale 

në të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tij, do të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e 

veprave penale dhe do të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe 

forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.  

 

7. Vendimi mbi konfiskimin e armës 

 

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

që ndaj të akuzuarit të konfiskohet  arma dhe municioni si në dispozitiv të këtij aktgjykimi si 

objekte të veprës penal. 

 

8. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

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.136/2021, të datës 13.10.2021 

 

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. 

 

 

 


