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Numri i lëndës: 2023:040341 

Datë: 23.03.2023 

Numri i dokumentit:     04114574 

 

PKR.nr.2023:040341 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË, Departamenti për Krime të Rënda, gjyqtari 

Sulltan Dobraj – kryetar i trupit gjykues, me bashkëpunëtoren profesionale Fjolla 

Osmani, në çështjen penale kundër të akuzuarit Z. M. nga fshati D., Komuna e 

Rahovecit për veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 

të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së dhe veprën penale Shkaktim i rrezikut të 

përgjithshëm nga neni 356 par.1 të KPRK-së, të akuzuarit S. M.nga fshati Denjë, 

Komuna e Rahovecit, për veprën penale Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 

356 par.1 të KPRK-së, duke vendosur lidhur me aktakuzën e Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë, PP/I.nr.26/2023 të datës 16.02.2023, në shqyrtimin fillestar të mbajtur me datë 

08.03.2023, me pjesëmarrjen e prokurores së shtetit Dëshire Jusaj, të akuzuarit Z. M.së 

bashku me mbrojtësin e tij, av. Gaspër Komani i caktuar sipas detyrës zyrtare, të 

akuzuarit S. M.së bashku me mbrojtësen e tij, av. Fehmije Zhubi e caktuar sipas detyrës 

zyrtare, me datë 13.03.2023 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 23.03.2023 

përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M  

Ndaj të akuzuarve  

 

I. Z. M., nga i ati N. dhe e ëma Sh. e gjinisë H., data e lindjes . .  në fshatin . .  

Komuna e Rahovecit, ku edhe banon, identifikohet me numër personal . . , ka të kryer 

shkollën fillore, i pa martuar, me profesion bujk, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës. 

II. S. M., nga i ati N. dhe e ëma Sh. e gjinisë H., data e lindjes . .  në fshatin D. 

Komuna e Rahovecit, ku edhe banon, identifikohet me numër personal . . ., ka të kryer 

shkollën fillore, i pa martuar, bujk, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 
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JANË  FAJTOR 

 

Për shkak se: 

 

I akuzuari Z. M. 

 

I. Me datë të pacaktuar e deri me datë 30.01.2023, në shtëpinë e tij në fshatin . 

. ., Komuna e Rahovecit, në kundërshtim me Ligjin e zbatueshëm nr.05/L-022 për Armët 

në Kosovë, ka mbajtur në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar armët: MP-57 

me karikator –disk me nr. serik 1600575, një pushkë automatike AK-47 me katër 

karikator me nr. serik B-49509, një pushkë gjysmë-automatike 10-she me nr. serik L-

463508, një ndihmëse të pushkës automatike (këmbë), njëqind e dyzet e katër (124) 

fishekë të kalibrit 7.62mm, tre fishekë të pushkës së gjuetisë cal. 12mm tre fishekë të 

cal. 7.62mm, një thikë e gjatë 27cm, një bajonetë e pushkës me gjatësi 30cm, dy kondak 

të drurit, tre doreza të drurit dedikuar për pushkë, njëzet e nëntë (29) gëzhoja të pushkës 

automatike të cal. 7.62mm,pa leje përkatëse të organit kompetent ashtu që pas një 

bastisje të realizuar policore në shtëpinë dhe objektet përcjellëse të dyshuarit i gjenden 

armët e lartcekura, të cila armë janë konfiskuar nga policia. 

- 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. 

 
II. Në minutat e parë të datës 01.01.2023 në fshatin . . ., Komuna e Rahovecit, 

në shenjë gëzimi dhe festimi të ndërrimit të motmoteve nga oborri i shtëpisë së tij ka 

gjuajtur disa herë me armën AK-47 me nr. serik B-49509, me pushkë gjysmë-

automatike 10-she me nr. serik 463508 dhe pushkën e llojit MP-57 me nr. serik 

1600575, ku të pranishëm në oborrin kishte edhe persona të tjerë, me çka në këtë 

mënyrë me veprimin e tij të kundërligjshëm ka shkaktuar rrezik të madh për trupin dhe 

jetën e të pranishmëve. 

- Me këto veprime ka kryer veprën penale Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm 

nga neni 356 par.1 të KPRK-së. 

 

I akuzuari S. M. 

III. Me datë, vend dhe mënyrë të përshkruar si në dispozitivin e dytë të këtij 

aktgjykimi, ka gjuajtur disa herë në ajër me armën AK-47 me nr. serik B-49509, në 

shenjë gëzimi dhe festimi ku të pranishëm në oborrin kishte edhe persona të tjerë, me 

çka në këtë mënyrë me veprimin e tij të kundërligjshëm ka shkaktuar rrezik të madh për 

trupin dhe jetën e të pranishmëve që gjendeshin në oborrin e shtëpisë së tij në fsh. . . 

.K. Rahovec, për çka pas bastisje së realizuar policore me dt. 30.01.2023 në shtëpinë 

e tij dhe vëllait të tij Z. M., arma e lartcekur i konfiskohet nga policia. 

-Me këto veprime ka kryer veprën penale Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga 

neni 356 par.1 të KPRK-së. 
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Andaj gjykata, në bazë të nenit 7, 17, 38, 43, 46, 47, 48, 49, 55, 69 dhe 70 nenit 366 

par.1, 356 par.1 të KPRK-ës, nenit 364, 452, 462 të KPP-së, të akuzuarit i: 

G J Y K O N 

           ME DËNIM GOBË DHE DËNIM ME BURGIM ME KUSHT ME URDHËR PËR 
MBIKQYRJEN NGA SHERBIMI SPROVUES 

 
I. Të akuzuarit Z. M.për veprën penale në pikën I të dispozitivit i përcakton dhe 

i shqipton dënimin me gjobë në shumë prej 700 (shtatëqind) euro, e cila 
gjobë do të ekzekutohet në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita që 
ky aktgjykim e merr formën e prerë. 

II. Nëse i akuzuari Z. M.nuk dëshiron apo nuk mundet ta paguajë gjobën gjykata 

mund ti zëvendësoi dënimin me gjobë në shumë prej 700 (shtatëqind) euro, 

në dënim me burgim në kohëzgjatje prej 35 (tridhjetë e pesë) ditëve, duke 

llogaritur një ditë burgim me 20 (njëzetë) euro të gjobës. 

 
III. Të akuzuarit Z. M.për veprën penale në pikën II të dispozitivit i përcakton 

dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, të cilin dënim fare 
nuk do ta mbajë, nëse në afat prej 1 (një) viti, duke filluar nga dita kur ky 
aktgjykim të merr formën e prerë, nuk kryen ndonjë vepër të re penale. 

 
IV. Të akuzuarin S. M.për veprën penale në pikën III të dispozitivit i përcakton 

dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, të cilin dënim fare 
nuk do ta mbajë, nëse në afat prej 1 (një) viti, duke filluar nga dita kur ky 
aktgjykim të merr formën e prerë, nuk kryen ndonjë vepër të re penale. 

 
V. Gjykata mund ta revokon dënimin me kusht me burgim nëse të akuzuarit Z. 

M.dhe S. M.gjatë kohës së verifikimit në kohëzgjatje prej 1 (një) viti duke 
filluar nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë kryejnë një apo më 
shumë vepra penale. 

 
VI. Dënimi me kusht i shqiptuar ndaj të dënuarve  Z. M.dhe S. M.do të mbikëqyret 

nga shërbimi sprovues. 
 

VII. URDHËROHEN të akuzuarit Z. M.dhe S. M.që të mbajnë kontaktin me 

shërbimin sprovues, dhe të njëjtit njoftohen se në rast se e shkëputin 

kontaktin me shërbimin sprovues, gjykata mund të revokojë dënimin me 

kusht. 

 
VIII. Gjykata mund ta revokon dënimin me kusht me burgim për secilin të dënuar 

nëse të dënuarit gjatë kohës së verifikimit kryejnë një apo më shumë vepra 
penale. 
 

IX. Konfiskohen armët: arma e llojit MP-57 me karikator–disk me numër serik 

1600575, pushka automatike AK-47 me katër karikator me nr. serik B-49509, 

pushka gjysmë-automatike 10-she me numër serik L-463508, një ndihmëse 

të pushkës automatike (këmbë), njëqind e dyzet e katër (124) fishekë të 

kalibrit 7.62mm, tre fishekë të pushkës së gjuetisë cal. 12mm, tre fishekë të 
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cal. 7.62mm, një thikë e gjatë 27cm, një bajonetë e pushkës me gjatësi 30cm, 

dy kondak të drurit, tre doreza të drurit dedikuar për pushkë, 29 (njëzet e 

nëntë) gëzhoja të pushkës automatike të cal. 7.62mm, të cilat është 

konfiskuar nga ana e policisë, në bazë të listës së armëve të konfiskuara 

2023-EB-45 të datës 09.02.2023, si objekt i kryerjes së veprave penale.  

 
X. OBLIGOHEN të akuzuarit Z. M.dhe S. M.që t’i paguajnë shpenzimet e 

paushallit gjyqësor veç e veç në shumën prej nga 30 (tridhjetë) euro, si dhe 

për programin për kompensimin e viktimave të krimit secili veç e veç shumën 

prej nga 50 (pesëdhjetë) euro, të gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) 

ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. 

 

A r s y e t i m 

 

1. Ecuria e procedurës penale 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë me aktakuzën PP/I.nr.26/2023 të datës 

16.02.2023, ka akuzuar Z. M.nga fshati Denjë, Komuna e Rahovecit, për veprën penale 

Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 

të KPRK-së dhe veprën penale Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par.1 

të KPRK-së, po ashtu ka akuzuar S. M.për veprën penale Shkaktim i rrezikut të 

përgjithshëm nga neni 356 par.1 i KPRK-së, ka propozuar të caktohet shqyrtimi 

gjyqësor kundër të akuzuarve të lartcekur, të administrohen provat e duhura e me në 

fund të njëjtit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit. 

Gjykata Themelore në Gjakovë, me datë 08.03.2023, ka caktuar dhe ka mbajtur 

shqyrtimin fillestar ku pas leximit të aktakuzës, të akuzuari Z. M.dhe S. M.e kanë pranuar 

fajësinë për veprat penale që iu vihen në barrë, të cilin pranim fajësie gjykata e ka 

pranuar me aktvendim në procesverbal të shqyrtimit fillestar konform nenit 242 paragraf 

6 të KPP-së. 

Prokurorja e shtetit në seancën për vërtetimin e fakteve relevante që ndikojnë ne matjen 

dhe shqiptimin e dënimit ka deklaruar se si rrethanë lehtësuese të merret pranimi i 

fajësisë së bërë nga të dy të pandehurit dhe të mos qenit të dënuar më parë, ndërsa, si 

rrethanë rënduese të merret për bazë përdorimin e armëve me rastin e ndërrimit të mot 

moteve. 

Mbrojtësi i të akuzuarit Z. M., Av. Gaspër Komani, në seancën për vërtetimin e 

fakteve relevante që ndikojnë në matjen dhe shqiptimin e dënimit gjykatës i ka 

propozuar që të merr për bazë si rrethana lehtësuese faktin se meqenëse i mbrojturi i 

tij  vjen nga një regjion ku kultivohen të gjitha perimet me të cilat rrafshi i Dukagjinit 

ushqehet, edhe i pandehuri është kultivues i patateve, i domateve dhe i gjërave tjera 

ushqimore si speci, në tokën të cilën ky e kultivon, e merr me qira për ta punuar tokën, 

për ta mjellur tokën, duhet sigurisht që të ketë edhe traktor dhe derviate që duhen 

paguar. Po ashtu, nuk mjafton vetëm ndihma e vëllaut dhe e babës, por duhet të 

kujdeset që të paguajë edhe punëtorët tjerë. I mbrojturi i tij sa i përket kushteve 

financiare, nuk është në gjendje të mirë, këtë e dëshmon edhe fakti se këtu para meje 



 Numri i lëndës: 2023:040341 
 Datë: 23.03.2023 
 Numri i dokumentit: 04114574 
 

5 (8)  

   
2
0
2
3
:0
4
3
1
5
8

 

edhe pantallonat i ka të shqyera, jo për shkak të modës por për shkak të vjetërsisë. Si 

masë tjerë lehtësuese i ka propozuar gjykatës që të merr edhe faktin se i mbrojturi i tij 

gjerë më tani nuk ka kryer ndonjë vepër penale dhe as që është i njohur nga organet e 

ndjekjes. Mbi të gjitha është penduar për të cilin vepër e ka kryer, edhe pranë 

prokurorisë ka dëshmuar që armët kanë qenë prej gjatë kohës së luftës dhe nuk ka 

pasur ndonjë qëllim tjetër. 

I akuzuari Z. M.në seancën për vërtetimin e fakteve relevante që ndikojnë në 

matjen dhe shqiptimin e dënimit ka deklaruar se e mbështet deklarimin e mbrojtësit të 

tij av. Gaspër Komani. 

Mbrojtësja e të akuzuarit S. M., Av. Fehmije Zhubi lidhur me matjen dhe caktimin 

e dënimit ka deklaruar se meqenëse i mbrojturi i saj në mënyrë vullnetare, pa presion 

dhe kërcënim ka pranuar fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, për të njëjtën 

vepër është penduar, korrekt sillet para gjykatës, është hera e parë që ka rënë ndesh 

me ligjin, ndihet i penduar thellë, andaj ka kërkuar nga gjykata që të njëjtit t’i shqiptoi 

një dënim sa më të lehtë dhe atë të kushtëzuar me të cilin do të arrihet qëllimi i dënimit. 

I akuzuari S. M.në seancën për vërtetimin e fakteve relevante që ndikojnë ne 

matjen dhe shqiptimin e dënimit ka deklaruar se e mbështet deklarimin e mbrojtëses së 

tij av. Fehmije Zhubi.  

 

2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 

Gjykata duke u kujdesur zyrtarisht në bazë të nenit 251 të KPP-së nuk ka gjetur 

ndonjë provë të pa pranueshme dhe gjithashtu është vërtetuar se të akuzuarit e kanë 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit te fajësisë në bazë të nenit 242 të KPPK-së, 

ndërsa pranimi i fajësisë nga ana e tyre është bërë në mënyrë vullnetare, me vetëdije 

të plotë, pranimi i fajit 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 248 paragrafi 1 të KPP-së, për pushimin e 

procedurës penale përkatësisht hedhjen e aktakuzës. 

 

3. Elementet e veprave penale 

3.1 Vepra penale Mbajtja në pronësi, kontroll pse posedim të paautorizuar të 

armëve 

 Në nenin 366 paragrafi 1 të KPRK-së, është parashikuar se këtë formë të kësaj 

vepre penale e kryen “Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në 

shtatëmijë e pesëqind (7500) euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet”. Kështu që duke 

u bazuar në këtë dispozitë ligjore, gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin Z. M., për 

shkak të veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve, nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK, dhe i ka i ka shqiptuar dënimin me gjobë, 

ngase veprimet e të njëjtit i përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj vepre penale. 
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3.2 Vepra penale Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm  

Në nenin 356 par.1 të KPRK-së është parashikuar “Kushdo që me anë të zjarrit, 

vërshimeve, armëve, eksplozivit apo ndonjë mjeti tjetër vdekjeprurës, helmit ose gazit 

helmues, rrezatimit jonizues, forcës mekanike, me energji elektrike ose me ndonjë lloj 

energjie tjetër, ose me ndonjë veprim tjetër të rrezikshëm apo mjete të rrezikshme, 

shkakton rrezik të madh për jetën e njerëzve apo dëm të konsiderueshëm pasuror, 

dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet”. Kështu që duke u bazuar 

në këtë dispozitë ligjore, gjykata i ka shpallur fajtor të akuzuarit Z. M.dhe S. M., për 

shkak të veprës penale Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 paragraf 1 të 

KPRK-së, dhe iu ka shqiptuar dënim me kusht me burgim, me urdhër për mbikëqyrje 

nga shërbimi sprovues ngase veprimet e tyre i përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj vepre 

penale. 

Gjykata në bazë të nenit 38 të KPRK-së ka vlerësuar se dënimet e shqiptuara janë në 

përputhje me shkallen e përgjegjësisë penale të akuzuarve, dhe rrezikshmërinë 

shoqërore të veprave penale, dhe në këtë mënyrë do të ndikojnë në arritjen e qëllimit 

të dënimit, të parandalojnë kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të 

bëjë rehabilitimin e tyre, të ndalojë persona tjerë nga kryerja e veprave penale, të 

shprehë gjykimin shoqërorë për veprat penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit 

për respektimin e ligjit. 

 

4.Gjendja faktike e vërtetuar 

Gjykata me pranimin e fajësisë në tërësi nga i akuzuarit Z. M.ka vërtetuar këto 

gjendje faktike: 

I akuzuari me datë të pacaktuar e deri me datë 30.01.2023, në shtëpinë e tij në 

fsh. . . . K. Rahovec, në kundërshtim me Ligjin e zbatueshëm nr.05/L-022 për Armët në 

Kosovë, ka mbajtur në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar armët: MP-57 me 

karikator –disk me nr. serik 1600575, një pushkë automatike AK-47 me katër karikator 

me nr. serik B-49509, një pushkë gjysmë-automatike 10-she me nr. serik L-463508, një 

ndihmëse të pushkës automatike (këmbë), njëqind e dyzet e katër (124) fishekë të 

kalibrit 7.62mm, tre fishekë të pushkës së gjuetisë cal. 12mm tre fishekë të cal. 7.62mm, 

një thikë e gjatë 27cm, një bajonetë e pushkës me gjatësi 30cm, dy kondak të drurit, tre 

doreza të drurit dedikuar për pushkë, njëzet e nëntë (29) gëzhoja të pushkës automatike 

të cal. 7.62mm,pa leje përkatëse të organit kompetent ashtu që pas një bastisje të 

realizuar policore në shtëpinë dhe objektet përcjellëse të dyshuarit i gjenden armët e 

lartcekura, të cila armë janë konfiskuar nga policia. 

Ndërsa në minutat e parë të datës 01.01.2023 në fshatin . . ., Komuna e 

Rahovecit, në shenjë gëzimi dhe festimi të ndërrimit të motmoteve nga oborri i shtëpisë 

së tij ka gjuajtur disa herë me armën AK-47 me nr. serik B-49509, me pushkë gjysmë-

automatike 10-she me nr. serik 463508 dhe pushkën e llojit MP-57 me nr. serik 

1600575, ku të pranishëm në oborrin kishte edhe persona të tjerë, me çka në këtë 

mënyrë me veprimin e tij të kundërligjshëm ka shkaktuar rrezik të madh për trupin dhe 

jetën e të pranishmëve. 
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Po ashtu me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit S. M.është vërtetuar gjendja 

faktike: 

I akuzuari me datë 01.01.2023 në fshatin . . ., Komuna e Rahovecit, ka gjuajtur 

disa herë në ajër me armën AK-47 me nr. serik B-49509, në shenjë gëzimi dhe festimi 

ku të pranishëm në oborrin kishte edhe persona të tjerë, me çka në këtë mënyrë me 

veprimin e tij të kundërligjshëm ka shkaktuar rrezik të madh për trupin dhe jetën e të 

pranishmëve që gjendeshin në oborrin e shtëpisë së tij në fsh. . . .K. Rahovec, për çka 

pas bastisje së realizuar policore me dt. 30.01.2023 në shtëpinë e tij dhe vëllait të tij Z. 

M., arma e lartcekur i konfiskohet nga policia. 

 

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

Gjykata në bazë të nenit 69 lidhur me nenin 70 të KPRK-së me rastin e vendosjes 

lidhur me lartësinë e dënimit i ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese, 

të cilat mund të ndikojnë në lartësinë dhe llojin e dënimit ndaj të pandehurve, andaj: 

-Në këtë aspekt, si rrethanë lehtësuese, për të akuzuarin Z. M., mbi bazën e së 

cilës gjykata e ka shqiptuar dënimin për veprën penale sikurse më lartë, është fakti se i 

akuzuari e ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar, i njëjti është penduar për veprën 

e kryer penale, dhe se i njëjti për herë të parë ka rënë ndesh me ligjin, ndërsa si rrethanë 

rënduese gjykata nuk e ka gjetur asnjë rrethanë. 

- Ndërsa sa i përket të akuzuarit S. M., mbi bazën e së cilës gjykata e ka shqiptuar 

dënimin për veprën penale sikurse më lart, është fakti se i akuzuari e ka pranuar fajësinë 

në shqyrtimin fillestar, i njëjti është penduar për veprën e kryer penale dhe i njëjti për 

herë të parë ka rënë ndesh me ligjin, ndërsa si rrethanë rënduese gjykata nuk e ka 

gjetur asnjë rrethanë. 

Gjykata në bazë të nenin 43 par.3 të KPRK-së, ka vendosur se nëse i akuzuari Z. M.nuk 

dëshiron apo nuk mundet ta paguaj gjobën gjykata mund ti zëvendësoi dënimin me 

gjobë në shumë prej 700 (shtatëqind) euro, në dënim me burgim në kohëzgjatje prej 35 

(tridhjetë e pesë) ditë, duke llogaritur një ditë burgim me 20 (njëzetë) euro të gjobës. 

Në bazë të nenit 55 të KPRK-ës gjykata të akuzuarve iu ka shqiptuar dënim me 

kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovës sepse gjykata ka konsideruar se 

integrimi i të pandehurve në shoqëri është më i lehtë dhe më i mirë përmes mbikëqyrjes 

nga shërbimi sprovues dhe i ka njoftuar të pandehurit se janë të obliguar që të mbajnë 

kontakte me zyrtaret e shërbimit sprovues, e në rast se nuk mbajnë kontakte me zyrtaret 

e shërbimit sprovues gjykata do te revokoi dënimin me kusht. 

6. Konfiskimi 

Përveç dënimit kryesor, gjykata ndaj të akuzuarve konform nenit 366 par. 3 të KPRK-

së, ka bërë konfiskimin e armës së llojit MP-57 me karikator–disk me numër serik 

1600575, pushkën automatike AK-47 me katër karikator me nr. serik B-49509, pushkën 

gjysmë-automatike 10-she me numër serik L-463508, një ndihmëse të pushkës 

automatike (këmbë), njëqind e dyzet e katër (124) fishekë të kalibrit 7.62mm, tre fishekë 

të pushkës së gjuetisë cal. 12mm, tre fishekë të cal. 7.62mm, një thikë e gjatë 27cm, 

një bajonetë e pushkës me gjatësi 30cm, dy kondak të drurit, tre doreza të drurit 
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dedikuar për pushkë, 29 (njëzet e nëntë) gëzhoja të pushkës automatike të cal. 7.62mm, 

si objekt i kryerjes së veprës penale.  

7. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

Gjykata në bazë të nenit 453 te KPP-së i ka obliguar të pandehurit që gjykatës ti 

paguajnë paushallin gjyqësor veç e veç në shumë prej nga 30 euro ne afat prej 15 

ditësh nga dita kur ky aktgjykim të marr formën e prerë, ndërsa për shpenzimet e 

procedurës gjykata do të vendos me aktvendim të veçantë. 

 

Gjykata në bazë të nenit 36 paragraf 3 nën paragraf 3.2 LIGJI NR. 08/L-109 për 

kompensimin e viktimave e ka obliguar të pandehurin në emër të fondit për 

kompensimin e viktimave të krimit të paguaj shumën 50 euro. 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat u vendos si në dispozitiv. 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

PKR.nr.2023:040341 të datës 23.03.2023 

 

Bashkëpunëtorja profesionale:     Kryetari i trupit 

gjykues: 

Fjolla Osmani                Sulltan Dobraj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE : 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa  në afat prej 30  ditësh nga dita e pranimit  të 

kopjes së këtij  aktgjykimi, drejtuar Gjykatës së  Apelit në Prishtinë përmes Gjykatës 

Themelore Gjakovë. 

 

 

 

 


