
 

 

 

PKR.nr.263/14 
 

                                                       NË EMËR TË POPULLIT 
 

 

GJYKATA THEMELORE - Departamenti për Krime të rënda në Gjakovë, gjyqtari  
Gëzim Pozhegu, kryetar i trupit gjykues, me bashkëpunëtorin profesional Nëntor Oseku, në 
çështjen penale kundër të akuzuarit: H. G. nga fshati S., Komuna e Rahovecit, për shkak të veprës 
penale: mbajtja në pronësi, kontrolle ose posedim të paautorizuar të armëve e nga neni 374 
par.1 në bashkim ideal me veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 
375 par.1 të KPRK-së, i  akuzuar nga  Prokuroria Themelore - Departamenti për Krime  të rënda 
në Gjakovë, PP.I-nr.278/14, të datës 22.12.2014, në shqyrtimin fillestar te mbajtur me dt. 
04.10.2016,  në prezencën e Prokurorit të shtetit Agron Matjani, të akuzuarit dhe mbrojtësit të 
tij av. Xh. K., të njëjtën ditë mori këtë:  

 
                                

                                                         

A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari, H. G., i biri i A. dhe nenës N., e gjinisë K.,  i lindur me ... në fsh. S., K. e 
Rahovecit, ku dhe tani banon, me nr. personal ..., ka të kryer shkollën e mesme profesionale- 
elektro, i papunë, i pamartuar, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar – shtetas i Republikës së 
Kosovës, i padënuar më parë. 

 
 

Është fajtor 
 

Për shkak se: 
 

     Pasi më parë ka siguruar dhe gjerë me datën 31.10.2014, në rr.” Xh. H. – T.” në Rahovec, pa 
autorizim ka mbajtur armën në kundërshtim me nenin 4 paragrafi 1 dhe neni 17, paragrafi 1 
nënparagrafi 1 të Ligjit për Armët të Republikës së Kosovës dhe atë një pushkë automatike e llojit 
AK 47 me numër serik 2837, 1 karikator dhe 18 fishekë të kal.7.62 mm, në atë mënyrë që ditën 
kritike rreth orës 19:00 min, ka shtënë dy herë me armë në ajër dhe ka ikur në drejtim të panjohur 
dhe pasi është identifikuar nga ana e policisë armën dhe municionin e cekur më lartë i ka dorëzuar 
në Stacionin policor në Rahovec, policia ka sekuestruar armën, karikator dhe municion. 

 

- Me çka ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontrolle ose posedim të 

paautorizuar të armëve e nga neni 374 par.1 në bashkim ideal me veprën penale 

përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata komfor neneve 6,17 al. 1,41,43 par.3, 46, 73, nenit 374 par.1 dhe par.3  të 

KPK-së, neneve 248 par. 4, 359 dhe 365, 450 par.1 dhe 2 pika 2.6 të KPPK-së të akuzuarin e 

       
GJ Y K O N 

 



   DËNIM ME GJOBË, në shumën prej 1.000,00 (njëmijë) Euro, të cilën shumë obligohet 
që ta paguajë, pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

    

Nëse dënimi me gjobë nuk ekzekutohet brenda afatit të paraparë atëherë i njëjti do t’i 
zëvendësohet me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 50 (pesëdhjetë) ditësh, duke  llogaritur 
për çdo ditë burg prej 20 (njëzet) euro.  

 

   Detyrohet i akuzuari që në emër të  shpenzimeve të procedurës  të paguaj shumën prej 
25.00 Euro dhe  në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 25.00 Euro, në afatin prej 
15 ditësh, pas plotfuqishmërisë  së këtij Aktgjykimi. 

 
   Komfor nenit 374 par.3 lidhur ne nenin 69 parag.1, lidhur me nenin 62 parag. 2 nën 

parag.2.7 të KPRK-së, konfiskohet një pushkë automatike e llojit AK 47 me numër serik 2837, 1 
karikator dhe 18 fishekë të kal.7.62 mm, e cila ishte objekt i veprës penale. 

                                                                   

 

                                                                 A r s y e t i m 
 
 

 Prokuroria Themelore - Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë,  më aktakuzën 
nr. PP.I-nr.278/14, të datës 22.12.2014,  ka akuzuar H. G. nga fshati S., Komuna e Rahovecit, për 
veprën penale mbajtja në pronësi, kontrolle ose posedim të paautorizuar të armëve e nga neni 
374 par.1 në bashkim ideal me veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga 
neni 375 par.1 të KPRK-së. 

 
Në shqyrtimin fillestar të mbajtur 04.10.2016 në prani të Prokurorit të shtetit Agron 

Matjani, të akuzuarit H. G. dhe mbrojtësi të tij av. Xh. K. pasi të njëjtit  i lexohet  aktakuza, 
deklaron se e kupton aktakuzën dhe gjykata është e bindur se i akuzuari H. G., e ka kuptuar 
aktakuzën, të akuzuarit i është dhënë mundësia që të deklarohet për pranimin ose mospranimin 
e fajësisë. 

 
Më këtë rast, Gjykata e ka udhëzuar të akuzuarin për rëndësinë dhe pasojat e pranimit 

të fajësisë në kuptim të nenit 246 par. 1 të KPPK-së, kështu që i akuzuari H. G. ka deklaruar se e 
ka kuptuar aktakuzën dhe ka shtuar se e pranon fajësinë për veprën penale mbajtja në pronësi, 
kontrolle ose posedim të paautorizuar të armëve e nga neni 374 par.1 në bashkim ideal me 
veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par.1 të KPRK-së. 

 
Pas deklarimit të akuzuarit H. G. për pranimin fajësisë, Gjyqtari gjykues  kërkon që 

mendimin e vet ta jap edhe Prokurori i Shtetit Agron Matjani, i cili  deklaron: se nuk e kundërshton 
pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit meqenëse i njëjti pasi që u njoftua nga gjyqtari për 
favorin e pranimit të fajësisë dhe mospranimit të fajësisë, në mënyrë të vullnetshme pa ndikim të 
askujt u deklarua se e pranoj fajin, andaj gjykata këtë pranim të fajësisë ta merr si rrethanë 
lehtësuese me rastin e shqiptimit të dënimit. Njëherit propozojë që të bëhet konfiskimi i armës  
dhe municionit në kuptim të nenit 375 par. 3 të KPK-së, po ashtu kërkojë që i njëjti të kompensojë 
shpenzimet procedurës penale dhe të paushallin gjyqësor. 

 
Gjyqtari gjykues kërkon nga mbrojtësi i të akuzuarit H. G. av. Xh. K. që të deklarohet 

lidhur me pranimin e fajësisë të mbrojturit të tij. 
 



Mbrojtësi av. Xh. K. deklaron: meqenëse i akuzuari u njoftua me  natyrën dhe pasojat e 
pranimit të  fajësisë dhe pas një konsulte të mjaftueshme, i njëjti u deklarua se e pranon fajësinë 
andaj mu për këtë arsye që ndaj të njëjti të shqiptojë një dënim më të butë. 

 
Në vijim, Gjykata duke e shqyrtuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, dhe 

propozimin e prokurorit të shtetit, e miratoj pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit H. G., pasi 
që vlerësoj se pranimi i fajësisë paraqet shprehje të lirë të vullnetit të tij, pasi që ai e ka kuptuar 
natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë është bërë në mbështetje të fakteve 
të propozuara në aktakuzë siç janë: lista e armëve të konfiskuara e datës 19.11.2014, raporti i 
oficerit B. G. me numër të kartelës identifikuese ID# .... i dt.19.11.2014, raporti i oficerit A. B. me 
numër të kartelës identifikuese ID# .... i dt.31.10.2014, Raporti fillestar i incidentit i 
dt.30.09.2013, deklarata e të dyshuarit e dhënë në Stacionin Policor në Rahovec, me dt. 
19.11.2014, raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes e datës 19.11.2014, lista e armëve të 
konfiskuara më numër të njëjtë të kallëzimit penalë të datës 31.10.2014, foto-dokumentacioni 
mbi armët, karikatorin dhe gëzhojat e gjetura në vendin e ngjarjes, si dhe foto dokumentacioni i 
cili gjendet në shkresat e lëndës, janë  prova të  mjaftueshme  që dëshmojnë se i  akuzuari  ka 
kryer  veprën  penale  për të  cilën akuzohet. 

 
Duke pasur parasysh se Gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë  nga ana e të akuzuarit 

dhe ka vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 248 par.4 të KPPK-së si dhe faktin se 
janë plotësuar kushtet nga neni 326 të KPPK-së, atëherë në këtë çështje penale nuk u  zbatua 
procedura e provave, por vetëm fjala përfundimtare. 

 
Prokurori i shtetit Agron Matjani në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar : pasi që i 

akuzuari H. G. e pranojë fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet, propozojë KTGJ që të 
njëjtin ta shpalli fajtor dhe ta dënojë sipas ligjit, mirëpo gjatë caktimit të llojit dhe  lartësisë së 
dënimit të merr parasysh rrethanat lehtësuese të cilat shkojnë në favor të akuzuarit e që janë 
pranimi i fajësisë, ka qenë korrekt gjatë gjykimit, është mbajtës  i familjes. 

 
Mbrojtësi i të akuzuarit H. G., avokat Xh. K. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar: 

fakti që i akuzuari pranojë fajësinë si dhe u pendua për veprën e kryer, andaj për këtë arsye lus 
gjyqtarin që me rastin e matjes së dënimit të ketë parasysh gjendjen ekonomike në familjen e tij 
duke pasur parasysh se nga familja 5 anëtaresh, vëllai i tij i madhe është i paralizuar, tjetri është i 
mitur, ashtu që gjendjen e kanë shumë të vështirë ekonomike, që eventualisht ndaj të njëjti të 
shqiptohet dënim me gjobë dhe i kushtëzuar  që të paguhet me këste. 

 
I akuzuari H. G. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se: mbetem në tërësi pranë 

fjalës përfundimtare të mbrojtësit të tim. 
 
Nga gjendja faktike si është përshkruar në dispozitiv  të këtij aktgjykimi pa dyshim rrjedh 

se në veprimet e të akuzuarit H. G., qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale mbajtja në 
pronësi, kontrolle ose posedim të paautorizuar të armëve e nga neni 374 par.1 në bashkim ideal 
me veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par.1 të KPRK-së. 

 
Gjatë procedurës penale nuk janë paraqitur rrethana të cilat do të zvogëlonin ose 

përjashtonin përgjegjësin penale  të akuzuarit, kështu që i njëjti është penalisht përgjegjës. 
 
Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, Gjykata i ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 73  të KPRK-së. 
 



Gjykata nuk ka gjetur rrethana rënduese, ndërsa si rrethana lehtësuese për të akuzuarin 
H. G., Gjykata mori sjelljen korrekte gjatë shqyrtimit fillestar, gjendja e dobët ekonomike dhe 
fakti që është mbajtës i vetëm i familjes 5 anëtarësh, ku vëllai i madh i tij është i paralizuar dhe 
tjetri vëlla është i mitur, si rrethanë tjetër e posaçërisht lehtësuese gjykata e merr faktin se i 
pandehuri e ka pranuar fajësinë për veprën  penale dhe kjo sipas vlerësimit të gjykatës paraqet 
pendim të sinqertë të tij, e duke i vlerësuar këto rrethana posaçërisht lehtësuese konform nenit 
73, 74 dhe 75 të KPRK-së të akuzuarin e gjykon si në dispozitiv të këtij aktgjykimit, me të  cilin  do 
të arrihet  edhe qëllimi i dënimit. 

 
 Duke i vlerësuar kështu të gjitha rrethanat e parashikuara me nenin 73  të KPRK-së, 

Gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi i shqiptuar të pandehurit është në përputhje me 
shkallën  e përgjegjësisë penale të tij, dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerës së mbrojtur të 
shoqërisë. 

 
Gjykata po ashtu është e bindur se vendimi mbi dënimin do të shërbej  për arritjen e 

qëllimit  të dënimit në pengimin e të pandehurit në kryerjen e veprave penale në të  ardhmen, 
dhe ky dënim do të ketë efekt  preventivë gjeneral për personat e tjerë që të përmbahen nga 
kryerja e veprave penale  në  përputhje me nenin 41 të KPRK-së. 

 
Vendimi mbi konfiskimin pushkës automatike të llojit AK 47 me numër serik 2837, 1 

karikator dhe 18 fishekë të kal.7.62 mm, është marrë bazuar në nenin 374 par. 3 të KPRK-së. 
 
Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe për paushallin gjyqësor u murr 

konform nenit 450 par. 1 dhe 2 pika 2.6 të KPPK-së. 
 

  Nga arsyet e cekura më  lartë dhe me zbatimin e nenit 365 par.1 të KPPK-së është 
vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
                                

 GJYKATA THEMELORE - Departamenti për Krime të rënda në Gjakovë   
PKR.nr 263/14, datë 04.10.2016 

 

 

 Bashkëpunëtori profesional                                                Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari  
           Nëntor Oseku                                                                              Gëzim Pozhegu 
 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Palët kanë të drejtë që ankesën në afat prej15 ditësh nga dita e marrjes 
së  aktgjykimit. Ankesa i dërgohet Gjykatës së Apelit të Kosovës e Përmes kësaj Gjykate. 

 
 

 

 


