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Numri i lëndës: 2019:292210 

Datë: 16.07.2020 

Numri i dokumentit:     01040064 

 

                                        PKR.nr.45/2020                                    
           NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti për Krime të Rënda, 

kryetari i trupit gjykues Mentor Bajraktari, me procesmbajtësen Nushe Kadrija – sekretare 

juridike pranë e kësaj gjykate, në lëndën penale ndaj të akuzuarit Z.H nga Komuna e Gjakovës, 

për shkak të veprës penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 367 par.2 të 

KPRK-së, ndaj të akuzuarit A.D nga Komuna Gjakovë, për shkak të veprës penale lëndimi i 

lehtë trupor nga neni 185 par.3 nënpar.3.1 lidhur me par.1 nënpar.1.4 të KPRK-së, ndaj të 

akuzuarit N.H nga Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi kontroll 

ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, të akuzuar sipas aktakuzës 

së Prokurorisë Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm tani Departamenti për Krime 

të Rënda me numër PP/II.nr.1695/2019, të datës 15.01.2020, pas mbajtjes së seancës publike të 

shqyrtimit fillestar me datë 13.07.2020, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Ramiz Buzhala, të 

dëmtuarve Z.D. dhe K.H. të akuzuarve si dhe mbrojtëses së të akuzuarit Z.H. av.Feride Xani nga 

Gjakova, me datën 16.07.2020 mori dhe publikisht shpalli dhe e përpilojë këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 
 

Të akuzuarit:  

 

1. Z.H., nga i ati N., e ëma M., e gjinisë R.,, data e  lindjes... në fshatin ...Komuna e 

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

i pa punë, i gjendjes së mesme ekonomike,  Shqiptar- shtetas i Republikës së Kosovës, me numër 

personal: .... 

 

2. A.D., nga i ati Z., e ëma A.,e e gjinisë L., data e lindjes... në Gjakovë, tani me 

vendbanim në fshatin ... Komuna e Gjakovës, i i martuar, baba i 3(tre) fëmijëve,  ka të kryer 

shkollën e mesme, punon si gipser, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar-shtetas i 

Republikës së Kosovës, me numër personal: .... 

               

3. N.H., nga i ati Z., e ëma M., e gjinisë  P., data e lindjes.... në fshatin ..... Komuna e 

Gjakovës, tani me vendbanim në fshatin .... Komuna e Gjakovës,  i martuar, baba i tre fëmijëve, 

ka të kryer fakultetin e Biologjis-Kimis pranë Univerzitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë, është i 

pa punë,  i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar-shtetas i Republikës së Kosovës, me numër 

personal: ..... 

 J A N Ë   F A J T O R   
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1. I akuzuari Z.H.  sepse me datën 16.12.2019, rreth orës 17:20 minuta, në fshatin .... 

Komuna e Gjakovës, saktësisht afër shtëpisë së të dëmtuarit Z.D dhe A.D, i akuzuari Z.H, me 

qellim të shkaktimit të frikësimit dhe të ankthit, me dashje dhe paautorizim përdor armën e zjarrit 

ndaj të dëmtuarve-të akuzuarit A.D, Z.D si dhe F.D, në atë mënyrë për shkak të një konflikti 

fizik që kishte ndodhur ditën kritike në mes të vëllait të akuzuarit Z., K., dhe të akuzuarit A.D, i 

njëjti shkon afër shtëpisë së të akuzuarit A., dhe nga një distancë prej 200 metra, me qëllim 

frikësimi shtijën disa herë në ajër, me ç ‘rast tek të dëmtuarit ka shkaktuar frik dhe ankth për 

jetën e tyre.  

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga 

neni 367 par.2 të  KPRK-së. 

 

 

2. I akuzuari A.D, sepse me datën 16.12.2019, rreth orës 17:00/h, në fshatin ... Komuna 

e Gjakovës, saktësisht afër shtëpisë së tij i akuzuarit A.D,  me dashje i shkakton lëndime të lehta 

trupore të miturit-të dëmtuarit K.H, në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje që kishte ndodhur 

ditën kritike, i dëmtuari së bashku me vëllain e tij të akuzuarit Z., shkoj tek shtëpia e të akuzuarit 

për tu marr vesh, në ato momente i akuzuarit e sulmon fizikisht të dëmtuarin duke e goditur me 

grushta në pjesë të ndryshme të trupit, deri sa ndërhyn dëshmitarët dhe i ndajnë, me ç ‘rast i 

dëmtuari pëson lëndime të lehta trupore të përshkruara më hollësisht në akt ekspertimin 

mjekoligjor të Dr.V.K, me datën 09.2019 dhe me datën 21.12.2019. 

 

-Me çka ka kryer veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.3 nënpar.3.1 

lidhur me par.1 nënpar1.4 të KPRK-së. 

 

 

3. I akuzuari N.H, pasi më parë ka siguruar dhe gjerë me datën 16.12.2019, rreth orës 

17:20 minuta, në fshatin .... Komuna e Gjakovës, i akuzuarit N.H, pa autorizim ka mbajtur në 

pronësi armën dhe municionin dhe atë në kundërshtim me nenin 4 par.1 nënpar.1.1 dhe nenin 17 

të Ligjit Nr.05/L-022, për Armët të Republikës së Kosovës, të cilat me ligj kategorizohen si armë 

zjarri të ndaluara, dhe atë 1 (një) armë automatike AK-47, me numër serik 072A84-89m dhe 1 

(një) karikator, me ç ‘rast armën në fjalë ditën kritike e kishte përdorur djali i tij i akuzuarit Z.H 

e cila armë është sekuestruar nga ana e zyrtarëve policor.   

 

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, 46, 47, 48, 49, 55, 69, 

70, 71 par.1 nënpar.1.2 dhe 1.3, 79 dhe neneve 367 par.2, 185 par.3 nënpar.3.1 lidhur me par.1 

nënpar.1.4 dhe 366 par.1 dhe par.3 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPP-së të akuzuarit i:  

 

 

 

 

 

GJ Y K O N 
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1. Të akuzuarin Z.H.  ME DËNIM ME GJOBË në shumë prej dymijë (2.000) €uro, 

në të cilën dënim do të llogaritet dhe koha e kaluar në arrest shtëpiak në kohëzgjatje prej tridhjetë 

(30) ditëve, duke llogaritur prej datës 16.12.2019 deri me  datën 15.01.2020, ashtu që për çdo 

ditë të kaluar në arrest shtëpiak do të llogaritet nga njëzet (20) €uro, që i bije  gjashtëqind (600) 

€uro, ndërsa pjesën tjetër të mbetur të Dënimit Me Gjobë në shumë prej njëmijekatëqind (1400) 

€uro, i akuzuari është i obliguar ta paguaj në afat pre një (1) muaji nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, dhe  

 

ME DËNIM ME KUSHT, duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej dy 

(2 ) viteve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej tre 

(3) viteve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale.  

 

Nëse i akuzuari Z.H nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj pjesën e mbetur të dënimit me 

gjobë, atëherë gjykata të akuzuarit ia zëvendëson dënimin me gjobë me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej shtatëdhjetë (70) ditëve, duke llogaritur për çdo ditë të kaluar në burgim do të 

llogaritet nga njëzet (20) €uro.  

 

URDHËROHET Shërbimi Sprovues i Kosovës në Gjakovë që ta mbikëqyrë dhe ta 

ekzekutojë Dënimin me Kusht, ashtu që Obligohet i akuzuari Z.H të mbajë kontaktin me 

Shërbimin Sprovues  të Kosovës në Gjakovë.  

 

 

2. Të akuzuarin A.D, ME DËNIM ME KUSHT, duke ia vërtetuar dënimin me burgim 

në kohëzgjatje prej dhjetë (10) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda 

afatit të verifikimit prej një (1) viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen 

vepër tjetër penale.  

 

Në raste të revokimi të dënimit me kushte në dënimin me burgim duhet të llogaritet edhe 

koha e kaluar në arrest shtëpiak në arrest shtëpiak në kohëzgjatje prej tridhjetë (30) ditëve, duke 

llogaritur prej datës 16.12.2019 deri me  datën 15.01.2020. 

 

URDHËROHET Shërbimi Sprovues i Kosovës në Gjakovë që ta mbikëqyrë dhe ta 

ekzekutojë Dënimin me Kusht, ashtu që Obligohet i akuzuari A.D të mbajë kontaktin me 

Shërbimin Sprovues  të Kosovës në Gjakovë.  

 

 

3. Të akuzuarin N.H, ME DËNIM ME GJOBË në shumë prej tetëqind (800) €uro, në 

të cilën dënim i akuzuari është i obliguar ta paguaj në afat prej një (1) muaji nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i akuzuari N.H 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 

dyzet (40) ditëve, duke llogaritur për çdo ditë të kaluar në burgim do të llogaritet nga njëzet (20) 

€uro. 

 

Ndaj të akuzuarit N.H. konfiskohet:  një (1) armë automatike AK-47, me numër serik: 

072A84-89 së bashku dhe një (1) karikator, si objekt i veprës penale. 
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Urdhërohet Stacioni Policor në Gjakovë, që pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi të 

bëjë shkatërrimin e armës dhe karikatorit të konfiskuar, që në polici evidentohen sipas numrit të 

rastit 2019-EA-1378. 

 

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

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

secili veç e veç shumën prej pesëdhjetë (50) €uro, ndërsa i akuzuari A.D edhe shpenzimet e 

procedurës penale dhe atë për ekspertizën mjeko-ligjore shumën prej njëzet (20) €uro, të gjitha 

këto në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

I dëmtuari F.D nga fshati .... Komuna e Gjakovës, për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil.  

 

A r s y e t i m 

 

1. Ecuria e procedurës penale 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm tani Departamenti për 

Krime të Rënda, pranë kësaj gjykate përkatësisht Departamentit të Përgjithshëm me datën 

28.01.2020 ka ngritur aktakuzën me numër PP/II.nr.1695/2019, të datës 15.01.2020, kundër të 

akuzuarve Z.H nga fshati .... Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale përdorimi i armës 

apo mjetit të rrezikshëm nga neni 367 par.2 të KPRK-së, A.D nga  fshati .... Komuna Gjakovë, 

për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.3 nënpar.3.1 lidhur me par.1 

nënpar.1.4 të KPRK-së dhe N.H nga fshati .... Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale 

mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-

së. 

 

Sipas njoftimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, me numër AGJ.nr.156/2020, të datës 

26.02.2020, me të cilin janë njoftuar gjykatat se për veprat penale mbajtja në pronësi, kontroll 

ose posedim të paautorizuar të armëve  të parapara sipas nenit (ish 328 par.2 të KPK-së) dhe 

nenit 374 të KPRK-së, i cili ka qenë në fuqi deri në muajin Prill të vitit 2019, e që tani është 

identike me veprën penale sipas Kodit të Ri Penal nga neni 366 të KPRK-së, bazuar në dispozitat 

ligjore të Ligjit mbi Gjykatat e lidhur me nenin 22 të KPP-së, për këto vepra është në kompetencë 

të Departamentit të Krimeve të Rënda dhe si i tillë duhet të gjykohen në këtë departament me 

qëllim të heqjes së praktikave të ndryshme në gjykatat, prandaj duke u bazuar në këtë njoftim 

kjo lëndë është dërguar nga Departamenti i Përgjithshëm në kompetencë të Departamentit për  

Krimeve të Rënda të Gjykatës Themelore në Gjakovë. 

 

 Gjykata ka mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar me datën 13.07.2020, në të cilën seancë 

kanë marr pjesë Prokurori i Shtetit Ramiz Buzhala, të dëmtuarit Z.D dhe K.H, të akuzuarit Z.H 

A.D dhe N.H, si dhe mbrojtësja e të akuzuarit Z.H av.Feride Xani nga Gjakova, e caktuar sipas 

detyrës zyrtare. 

 

Prokurori i shtetit Ramiz Buzhala, gjatë shqyrtimit fillestar ka qëndruar në tërësi pranë 

aktakuzës kundër të akuzuarve Z.H, A.D dhe N.H, andaj ka propozuar që të njëjtit të shpallen 

fajtor dhe të dënohen sipas ligjit. 

 

I akuzuari Z.H, gjatë shqyrtimit fillestar si dhe pas konsultimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësen e tij av.Feride Xani  ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën 

akuzohet dhe ka shtuar se më vije keq për rastin që ka ndodhur, çdo gjë ka qenë spontane kur e 
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kam parë vëllain tim të goditur,  prandaj  i kërkoj falje palëve të dëmtuara për këtë rast dhe 

familjarisht sipas traditave jemi pajtuar me të njëjtit nuk kemi asgjë të keqe, jam penduar për 

këto veprime dhe premton se në të ardhmen nuk do të përsërisë veprime të këtilla. 

 

 I akuzuari A.D, gjatë shqyrtimit fillestar ka deklaruar se e pranoj fajësinë për veprën 

penale për të cilën akuzohem  dhe ka shtuar se atë ditë rasti ka ndodhur para shtëpisë time afër 

dyerve të oborrit tim dhe për këtë rast jemi pajtuar me familjen e të dëmtuarit dhe nuk kemi asgjë 

të keqe jemi pajtuar, prandaj deklaroj se jam penduar për këtë veprim dhe i premtojë gjykatës se 

në të ardhmen nuk do të përsëris veprime të këtilla. 

 

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

penale për të cilën akuzohet dhe ka shtuar se armën e ka pasur kujtim nga lufta dhe prej asaj kohe 

e ka mbajtur, prandaj  deklaron se jam penduar për këto veprime dhe i premton gjykatës se në të 

ardhmen nuk do të përsëris veprime të këtilla. 

 

Prokurori i shtetit Ramiz Buzhala, duke dhënë mendim rreth pranimit të fajësisë nga ana 

e të akuzuarve ka deklaruar se: nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve, 

pasi që të njëjtit i kuptojnë natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, ndërsa i akuzuari Z.H 

pranimin e fajësisë e bënë edhe pas konsultimeve me mbrojtësin e tij sipas detyrës zyrtare, të 

akuzuarit kuptojnë pranimin e fajësisë e bëjnë me vetëdije dhe vullnet të plotë si dhe pranimi i 

fajësisë nga ana e të akuzuarve mbështetet në provat dhe faktet të cilat i janë bashkangjitur 

aktakuzës. 

 

I dëmtuari Z.D duke dhënë mendim rreth pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit Z.H 

ka deklaruar se: nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, me anë të traditave 

si familje jemi pajtuar me familjen e të akuzuarit, ia kemi falë rastin nuk kemi asgjë të keqe dhe 

sa i përket ndjekjes penale ia lë gjykatës-shtetit, ndërsa sa i përket kërkesës pasurore-juridike 

nuk parashtroi kërkesë pasurore-juridike nuk kërkoj kompensim dëmi. 

 

I dëmtuari A.D duke dhënë mendim rreth pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit Z.H 

ka deklaruar se nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, me anë të traditave 

si familje jemi pajtuar me familjen e të akuzuarit, ia kemi falë rastin nuk kemi asgjë të keqe dhe 

sa i përket ndjekjes penale ia lë gjykatës shtetit ndërsa sa i përket kërkesës pasurore-juridike nuk 

parashtroi kërkesë pasurore-juridike nuk kërkoj kompensim dëmi. 

 

Mbrojtësja e të  akuzuarit Z.H av.Feride Xani, duke dhënë mendim rreth pranimit të 

fajësisë nga ana e të akuzuarit ka deklaruar se pas konsultimeve të mjaftueshme me të akuzuarin 

si dhe pasi ia kam bërë shpjegimin e pasojave dhe dobive-benifiteve lidhur me pranimin e fajësisë 

i mbrojturi imë pranimin e bënë me vullnet të plotë dhe pa ndikim nga askush, i njëjti ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe të veprës penale me të cilën ngarkohet, prandaj e 

lus gjykatën që me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin të ketë në konsideratë pranimin e 

fajësisë dhe vullnetin e tij për të pranuar këtë vepër si dhe shprehjen e pendimit të thellë që nga 

fazat e parë të kësaj çështje penale. Po ashtu si rrethanë lehtësuese e lus gjykatën që të ketë 

parasysh edhe faktin se i mbrojturi imë për herë të parë ka ra ndesh me ligjin, andaj lidhur me 

këtë i propozoi gjykatës që ta aprovoi pranimin e fajësisë dhe të mbrojturit tim të i shqiptoj një 

dënim sa më të butë. Po ashtu deklaroi se marrëdhëniet në mes të dy familjeve tani më janë të 

mira pasi që në bazë të traditave janë pajtuar dhe ia kanë falur rastet njëri tjetrit.   

 

 

2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë 
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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 ngarkohen 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 kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit,   

pranimi është bërë vullnetarisht nga të akuzuarit, e i akuzuari Z.H edhe pas konsultimeve të 

mjaftueshme me mbrojtësen e tij av.Feride Xani, 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 253 paragrafët 1 dhe 2 të KPP-së, për pushimin e 

procedurës penale përkatësisht hedhjen e aktakuzës. 

 

3.Gjendjet faktike të vërtetuara 

 

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

gjendje faktike: 

 

- se i akuzuari Z.H me dashje ka kryer veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të 

rrezikshëm nga neni 367 par.2 të  KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në 

pikën 1 të dispozitivit të këtij Aktgjykimi. 

 

- se i akuzuari A.D, me dashje ka kryer veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 

par.3 nënpar.3.1 lidhur me par.1 nënpar1.4 të KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e 

përshkruar si në pikën 2 të dispozitivit të këtij Aktgjykimi. 

 

- se i akuzuari N.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  në kohën, vendin dhe 

mënyrën e përshkruar si në pikën 3 të dispozitivit të këtij Aktgjykimi. 

 

 

4. Elementet e veprave penale 

 

Në nenin 367 paragrafi 2 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës 

penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm e kryen: “Kushdo që përdor armën apo mjetin 

e rrezikshëm në mënyrë kërcënuese ose frikësuese, dënohet me gjobë deri në dhjetëmijë (10.000) 

€uro dhe me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet”. Në nenin 185 paragrafi 1 të KPRK-së, 

është parashikuar se formën themelore të veprës penale lëndimi i lehtë trupor e kryen: “Kushdo 

që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në”,  Nënpargrafi 1.4 i këtij 

paragrafi ka përcaktuar: “dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër”. Ndërsa 

paragrafi 3 i këtij neni ka përcaktuar se: “Kur vepra penale nga ky nen kryhet ndaj viktimës së 

ndjeshme, ose është e motivuar sipas kombësisë, gjuhës, besimit fetar ose mungesës së besimit 

fetar, ngjyrës së lëkurës, gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual, ose për shkak të afërsisë 

me persona me njërën nga këto karakteristika të mbrojtura kryesi dënohet me: Nënpargrafi 3.1 

i këtij paragrafi ka përcaktuar: burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet për veprën 

penale nga paragrafi 1. i këtij neni. Ndërsa 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 (7500) Euro ose me burgim deri në  pesë  (5) vjet” 
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5. Vendimet e kryetarit të trupit  gjykues 

 

 Duke u bazuar në këto që janë cekur me lartë, kryetari i trupit gjykues të akuzuarit Z.H, 

A.D dhe N.H i ka shpallur fajtor për veprat penale për të cilat janë  ngarkuar me aktakuzë ngase 

ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit Z.H të përshkruara në dispozitivin 1 të 

aktgjykimit formohen të gjitha elementet e veprës penale përdorimi i armës apo mjetit të 

rrezikshëm nga neni 367 par.2 të  KPRK-së, ndërsa në veprimet e të akuzuarit A.D të përshkruara 

në dispozitivin 2 të aktgjykimit formohen të gjitha elementet e veprës penale lëndimi i lehtë 

trupor nga neni 185 par.3 nënpar.3.1 lidhur me par.1 nënpar1.4 të KPRK-së, ndërsa në veprimet 

e të akuzuarit N.H formohen të gjitha elementet e veprës penale mbajtja në pronësi kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të  KPRK-së,  dhe për këtë ka vendosur 

që të akuzuarit ti gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike 

të tyre. 

 

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

 

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 disa rrethana rënduese. Për të akuzuarin 

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

moshës relativisht të re 25 vjeçare, 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 si dhe faktin 

se asnjëherë më parë nuk ka qenë i dënuar për ndonjë vepër tjetër penale. Si rrethana posaçërisht 

lehtësuese gjykata ka vlerësuar pendimin e thellë të tij duke shpreh keqardhje për veprën penale 

të kryer duke iu ka kërkuar falje publikisht palëve të dëmtuara për rastin, pranimin e fajësisë nga 

ana e të akuzuarit në shqyrtimin fillestar për veprën penale për të cilat ngarkohet. Ndërsa rrethana 

renduese për të akuzuarin Z.H gjykata nuk ka gjetur. Për të akuzuarin A.D prej rrethanave 

lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të akuzuarit: se është baba i tre (3) fëmijëve, 

në gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt, pendimin e tij dhe premtimin se në të ardhmen nuk do 

të përsërisë veprime të këtilla nuk do të kryej vepra penale si dhe faktin se asnjëherë më parë nuk 

ka qenë i dënuar për ndonjë vepër tjetër penale. Si rrethana posaçërisht lehtësuese gjykata ka 

vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit në shqyrtimin fillestar për veprën penale për 

të cilat ngarkohet. Ndërsa rrethana renduese gjykata ka vlerësuar faktin se i njëjti veprën penale 

e ka kryer ndaj viktimës së ndjeshme të dëmtuarit të mitur K.H i cili ka qenë i moshës 17 vjeçare. 

Për të akuzuarin N.H prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të 

akuzuarit: se është baba i  tre (3) fëmijëve, është mbajtës i familjes prej pesë (5) anëtarësh, i pa 

punë, të ardhurat i siguron vetëm  përmes pensionit të veteranit të luftës, në gjykim ka pasur 

qëndrim tejet korrekt, pendimin e tij dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të përsërisë veprime 

të këtilla nuk do të kryej vepra penale si dhe faktin se asnjëherë më parë nuk ka qenë i dënuar 

për ndonjë vepër tjetër penale. Si rrethana posaçërisht lehtësuese gjykata ka vlerësuar pranimin 

e fajësisë nga ana e të akuzuarit në shqyrtimin fillestar për veprën penale për të cilat ngarkohet. 

Ndërsa rrethana renduese për të akuzuarin N.H gjykata nuk ka gjetur.  Sa i përket të akuzuarit 

Z.H gjykata duke mos gjetur asnjë rrethanë rënduese për të akuzuarit si dhe faktin se është hera 

e parë që ka ra ndesh me ligjin, gjykata ka ardhur në përfundim se në rastin konkret për të 

akuzuarin Z.H ekzistojnë kushtet për zbutjen e dënimit nga neni 71 par.1 nënpar.1.2 dhe 1.3 të 

KPRK-së prandaj edhe ka shqiptuar dënimin me kusht për vepren penale që parashihet denimi 

me burgim deri në dhjetë (10) vite,  ngase konsideron se edhe me një dënim më të butë, pra  

dënimin me kusht si në dispozitiv të këtij aktgjykimit do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit. 
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Kështu që duke mos gjetur rrethana tjera rënduese për të akuzuarit, gjykata ka ardhur në 

përfundim se me dënimet e shqiptuara si në dispozitiv 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. 

   

7. Vendimi për mbikëqyrjen dhe ekzekutimin e dënimit me kusht 

 

Kryetari i trupit gjykues, konform nenit 55 të KPRK-së, ka marr vendim që dënimet me 

kusht të shqiptuara për të akuzuarit Z.H dhe A.D të mbikëqyrën dhe ekzekutohen nga Shërbimi 

Sprovues i Kosovës në Gjakovë dhe po ashtu ka obliguar të akuzuarit që të mbajnë kontaktin me 

ta, këtë duke marr për bazë personalitetin e akuzuarave përkatësisht rrethanat sociale dhe 

familjare të tyre. Për të akuzuarit Z.H gjykata ka marr për bazë faktin se është i moshës relativisht 

të re, ende i pamartuar, nuk ka punë të rregullt. Ndërsa për të akuzuarin A.D ka marr për bazë 

faktin se është i martuar, baba i tre (3) fëmijëve, mbajtës i familjes prej dhjetë (10) anëtarësh. 

Prandaj kryetari i trupit gjykues konsideron se nuk është e mjaftueshme vetëm dënimi me kusht 

në formë klasike t’iu shqiptohet të akuzuarve, por dënimi me kusht duhet të mbikëqyret edhe 

nga ana Shërbimit Sprovues të Kosovës në Gjakovë, ngase të akuzuarit do të mbikëqyren nga 

ana e shërbimit sprovues me qëllim që të njëjtit të mos kryejnë vepra tjera penale, të 

parandalohen nga recidivizmi, do të vetëdijesohen ta kuptojë se kanë kryer një vepër penale të 

sanksionuar me ligji dhe se përmbushja e dënimeve me kusht të shqiptuar si në dipozitiv të këtij 

aktgjykimi nga ana e të akuzuarve do të arrihet më së miri përmes mbikëqyrjes nga ana e 

Shërbimit Sprovues të Kosovës në Gjakovë.  

 

8. Vendimi mbi konfiskimin e armës 

 

Duke u bazuar në nenin 366 paragrafi 3 të KPRK si dhe në nenin 282 paragrafi 2 

nënparagrafi 2.1 të KPP-së, kryetari i trupit gjykues ka vendosur që ndaj të akuzuarit N.H të 

konfiskohet arma dhe karikatori si në dispozitiv të këtij aktgjykimi si objekt i veprës penale. Po 

ashtu është urdhëruar Stacioni Policorë në Gjakovë që pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

të bëjë shkatërrimin e armës dhe karikatorit. 

 

9. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

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

paragrafët 1 dhe 2 dhe 453 të KPP-së si dhe nenin 39 paragrafi.3 nënpararagrafi.3.2 të Ligjit 

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

të akuzuarit t’i paguajnë shpenzimet e procedurës penale, shpenzimet e paushallit gjyqësor si 

dhe shpenzimet për programin për kompensimin e viktimave të krimit, si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

  

 

10.Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike 

 

Duke u bazuar në nenin 463 paragrafët 1 dhe 2 të KPP, kryetari i  trupi gjykues ka 

vendosur që i dëmtuari F.D, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike të udhëzohet në kontest 

të rregullt juridiko-civil, ngase i njëjti nuk ka qenë prezent gjatë shqyrtimit fillestar ngase është 
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konstatuar se jeton në Itali, gjithashtu i njëjti gjatë deklaratës së tij në Prokurorinë Themelore në 

Gjakovë, nuk është deklaruar rreth kërkesës pasurore-juridike, prandaj kryetari i trupit gjykues 

ka vendosur që të njëjtin ta udhëzoi në kontest të rregullt juridiko-civil për realizimin e kësaj 

kërkese. Ndërsa të dëmtuarit Z.D, A.D dhe K.H, nuk kanë parashtruar kërkesë pasurore-juridike. 

 

 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.45/2020, me datë 16.07.2020 

 

Procesmbajtësja,                                 Kryetari i trupit gjykues, 

Nushe Kadrija                                                                                Mentor Bajraktari 

 

 

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  

 

 


