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Numri i lëndës: 2019:257544 

Datë: 20.07.2020 

Numri i dokumentit:     01030432 

                                                                             
                                                                                                                          PKR. nr. 48/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i Krimeve të Rënda, 

gjyqtari Nikollë Komani, kryetar i trupit gjykues, me sekretaren juridike Mandushe Doli, në 

lënden penale kundër të akuzuarit B.P. nga Komuna Rahovec, për shkak të veprës penale kanosja 

nga neni 181 par. 4  lidhur me par. 2 të KPRK-së dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll 

ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par. 1 të KPRK-së, si dhe kundër të akuzuarit  

J.Zh nga Komuna Rahovec, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 2 

lidhur me par. 1 nën par. 1.4 të KPRK-së, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Gjakovë 

PP/II nr. 1076/19 të datës 30.10.2019, në shyrtimin fillestar me datë 16.07.2020, në prezencën e 

prokurores Ardita Beqiraj-Hyseni, të dëmtuarit M.Zh të akuzuarve B.P dhe J.Zh më datë 

17.07.2017, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 20.07.2020 e përpiloi këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari B.P,, i biri i B., dhe Sh., e gjinisë H.,, data e lindjes... në fshatin ... Komuna 

Rahovec, i pamartuar, bujk, i gjendjes së varfër ekonomike, ka të kryer shkollën fillore, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ... 

 

I akuzuari J.ZH, i biri i Q., dhe S., e gjinisë K., data e lindjes... në fshatin ..., Komuna 

Rahovec, bujk, i martuar, atë i pesë fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, ka të kryer 

shkollën fillore, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ... 

 

            I akuzuari B.P 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

          Sepse me datë 09.08.2019 rreth orës 10:50/h në fshatin ... Komuna Rahovec, saktësisht në 

lokalin  “C”, e kanos me armë të dëmtuarin M.Zh, në atë mënyrë që pasi një ditë më parë i 

dëmtuari kishte blerë speca nga i pandehuri dhe pas barazimit, ky i fundit i kishte mbetur borxh 

edhe 30 euro të dëmtuarit, ashtu që ditën kritike fillimisht i dëmtuari e thërret në telefon dhe ai 

kërkon borxhin, ndërsa i pandehuri i përgjigjet “ ta q... borxhin e nënës, nëse je dikushi hajde në 

kafiteri se këtu të pres”, e më pas i dëmtuari shkon tek lokali ku tenton të hyj në lokal, por nuk e 

lejojnë disa klientë që ishin aty, e më pas arrin të hyj brenda dhe fillojnë të fjalosen mes veti, me 

ç’ rast i pandehuri e nxjerr pistoletën me gaz të tipit “Kimar 92 auto”, kalibër 8 mm dhe i ’a  
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drejton të dëmtuarit dhe i thotë “ti qes trutë në tokë”, por në ato momente ndërhyn personat tjerë 

dhe i ndajnë, me ç’ rast tek i dëmtuari ka shkaktuar frikë dhe ankth. 

 

- me çka ka kryer veprën penale të kanosjes nga neni 181 par. 4 lidhur me par. 2 

të KPRK-së. 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

  Sepse nga data e pavërtetuar e gjerë me datë 09.08.2019 në fshatin .... Komuna e 

Rahovecit, saktësisht në shtëpinë e tij, ka mbajtur në pronësi armë në kundërshtim me nenin 4 

par. 1 nën par. 1.1 të Ligjit për Armë të Republikës së Kosovës (Ligj nr. 05/L-022) dhe atë një 

pistoletë me gaz të  tipit  Kimar  92 auto, kalibër 8 mm, prodhim Italian, pa numër serik, në atë 

mënyrë që ditën kritike gjatë kontrollit policor në shtëpinë e tij është gjetur arma, e cila i është 

sekuestruar nga ana e zyrtarëve policor. 

 

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

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

 

              I akuzuari J.ZH 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

              Sepse me datë 09.08.2019 rreth orës 10:50/h, në fshatin ... Komuna Rahovec, saktësisht 

në lokalin “C”, tjetrit i shkakton lëndime të lehta trupore dhe atë të dëmtuarit B.P, në atë mënyrë 

që ditën kritike gjersa kalon afër lokalit, aty e vëren vëllain e tij M.Zh duke u fjalosur dhe shtyrë 

me të dëmtuarin, ashtu që i njëjti ndalet me veturën e tij të tipit kombi-bus, Mercedes 208 dhe 

kur afrohet tek lokali e merr një dru të karriges dhe e godet disa herë të dëmtuarin në duar dhe 

shpinë, me ç’ rast i shkakton lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin, të 

përshkruara si në ekspertizën mjeko-ligjore të dr. D.H me numër të referencës GJ.302/19 datë 

05.09.2019. 

 

- me çka ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 2 lidhur 

me par. 1 nën par. 1.4 të KPRK-së. 

 

  

Gjykata në bazë të nenit 6, 7, 17, 38, 40, 43, 46, 47, 48 , 49, 55, 69, 70, 181 par. 4 

lidhur me par. 2, 366 par. 1, 185 par. 2 lidhur me par. 1 nën par. 1.4 të KPRK-së dhe nenit 

365 të KPP-së, i: 

 

 

G J Y K O N 

 

          Të akuzuarin B.P për veprën penale të kanosjes nga neni 181 par. 4 lidhur me par. 2 të 

KPRK-së, Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 2 (dy) viteve nuk kryen vepër tjetër 

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

neni 366 par. 1 të KPRK-së, Dënim me gjobë në shumën prej 800.oo € (tetëqind euro), të cilin 

dënim është i detyruar ta paguaj në afatin prej 1 (një) muaji, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 
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Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë, i njëjti do ti zëvendësohet me dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 40 (katër dhjetë ditëve) duke ia llogaritur 20,oo € për një ditë burgimi. 

 

Të akuzuarin J.Zh, Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muajve, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 2 (dy) viteve nuk 

kryen vepër tjetër penale. 

 

Urdhërohet Shërbimi Sprovues i Kosovës në Gjakovë, që ta mbikëqyr dhe ekzekutoi 

dënimin me kusht, ashtu që obligohen të akuzuarit B.P dhe J.Zh që të mbajnë kontakt me  

shërbimin sprovues në Gjakovë. 

 

Detyrohen të akuzuarit që secili veç e veç ti paguajnë shpenzimet e paushallit gjyqësor 

në shumë prej 50,oo €, si dhe në emër të kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 50,oo 

€, në afatin prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Konfiskohet pistoleta me gaz e tipit “Kimar 92 auto”, kalibër 8 mm, pa numër serik, 

prodhim Italian, si objekt i kryerjes së veprave penale në pikën e I-rë dhe II-të, të dispozitivit të 

aktgjykimit. 

      

                                            A r s y e t i m 

 

  Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti për Krime të Rënda me aktakuzën PP/II 

nr. 1076/19 të datës 30.10.2019 ka akuzuar B.P. nga fshati ...Komuna Rahovec, për shkak të 

veprës penale të kanosjes nga neni 181 par. 4  lidhur me par. 2 të KPRK-së dhe veprës penale 

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

së, të akuzuarin  J.Zh nga fshati ... Komuna Rahovec, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë 

trupor nga neni 185 par. 2 lidhur me par. 1 nën par. 1.4 të KPRK-së. 

 

 Prokurorja Ardita Beqiraj-Hyseni pas leximit të aktakuzës dhe deklarimit të dy të 

akuzuarve se e pranojnë në tërësi fajësinë ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë së bërë 

nga ana e të akuzuarve për veprat penale për të cilat akuzohen, sepse ky pranim i fajësisë ka 

mbështetje të plotë në provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës. 

 

 I dëmtuari M.Zh ka theksuar se familjarisht janë pajtuar, nuk kanë të keqe mes veti, janë 

kumari, ashtu që nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk kërkon kompensim dëmi. 

 

 I akuzuari B.P duke u deklaruar lidhur me fajësinë ka theksuar se e pranon në tërësi 

fajësinë për dy veprat penale sipas aktakuzës, duke shtuar se familjarisht sipas zakoneve janë 

pajtuar në mes veti. Pasi i akuzuari B.., në këtë çështje penale është edhe i dëmtuar, në cilësinë 

e të dëmtuarit ka theksuar se nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk kërkon kompensim 

dëmi. 

 

 I akuzuari J.Zh. duke u deklarurar lidhur me fajësinë ka theksuar se e pranon në tërësi 

fajësinë. Ka shtuar se ato që i ka lexuar prokurorja janë të vërteta dhe sipas zakoneve familjarisht 

janë pajtuar në mes veti. 

   

 Pasi që gjykata ka fituar bindjen se të akuzuarit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë për veprat penale që ju vihen në barrë dhe është bindur se pranimin e fajësisë 

e kanë bërë në baza vullnetare, ka konstatuar se pranimi i fajësisë ka mbështetje në provat që i 
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përmban aktakuza si deklarata e të dëmtuarit B.P e dhënë në prokurori me datë 29.10.2019, 

deklarata e të dëmtuarit M.Zh e dhënë në prokurori me datë 28.10.2019, raporti mjekësor i 

lëshuar nga QKMF në Rahovec i datës 09.08.2019 për të dëmtuarin B.P, akt-ekspertimi mjeko-

ligjor i dr. D.H, për të dëmtuarin B.P, në të cilin është konstatuar se lëndimet trupore bëjnë pjesë 

në dëmtime të lehta trupore, me pasoja të përkohshme për shëndetin, raporti i oficerit policor i 

datës 09.08.2019, lista e armëve të konfiskuara e datës 09.08.2019, foto-albumi, ka gjetur se janë 

përmbushur të gjitha kushtet ligjore nga neni 248 par. 4 të KPP-së, ka bërë pranimin e fajësisë 

së bërë nga të akuzuarit B.P. dhe J.Zh. dhe shqyrtimin fillestar e ka vazhduar me shqiptimin e 

dënimit. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin dhe llojit të tij, gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara me nenin 69 dhe 70 të KPP-së, të cilat ndikojnë në 

llojin dhe lartësinë e dënimit. Përpos konstatimit të kryerjes së veprave penale në mënyrën, kohën 

dhe vendin si në dispozitivat e aktgjykimit, si rrethanë renduese për të akuzuarin B.P ka gjetur 

se ka qenë i dënuar edhe më parë dhe atë në lëndën penale P. nr. 414/17 për veprën penale të 

vjedhjes nga neni 325 të KPRK-së, i dënuar me dënim të kushtëzuar prej 90 ditëve dhe dënim 

me gjobë në shumën prej 200,oo €, në lëndën penale P. nr. 16/18 për veprën penale të vjedhjes 

nga neni 325 të KPRK-së, dënim me gjobë në shumën prej 300,oo €, si dhe i akuzuari J.Zh ka 

qenë i dënuar në lëndën penale P. nr. 558/11 për veprën penale lejim i lidhjes së paautorizuar në 

shërbime nga neni 322 par. 2 të KPRK-së, dënim me gjobë në shumën prej 250,oo €. Ndërsa si 

rrethana lehtësuese për dy të akuzuarit ka marrë parasysh pranimin e fajësisë, pendimin e tyre, 

kërkim faljen, faktin se janë pajtuar në mes veti, e të cilat rrethana lehtësuese kanë ndikuar që 

përkundër faktit që të akuzuarit kanë qenë më parë të dënuar për vepra tjera penale të akuzuarin 

B.P, gjykata e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili dënim nuk 

do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 2 (dy) viteve, nuk 

kryen vepër tjetër penale, si dhe dënim me gjobë në shumën prej 800,oo (tetëqind) €, ndërsa të 

akuzuarin J.Zh e ka gjykuar me dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 2 (dy) 

viteve, nuk kryen vepër tjetër penale, me bindjen e plotë se këto dënime janë në harmoni me 

peshën e veprave penale, shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarve dhe se gjykata është e bindur 

se me dënimet e shqiptuara ndaj të akuzuarve do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 38 të KPRK-

së. 

 

Vendimi që mbikëqyrjen e periudhës së verifikimit të dënimit me kusht ta bëjë shërbimi 

sprovues i Kosovës është marrë bazuar në nenin 55 të KPRK-së, pasi gjykata ka vlerësuar se 

integrimi i të akuzuarve  në shoqëri dhe përmbushja e kushteve të shqiptuar nga gjykata do të 

arrihet më mirë përmes mbikëqyrjes nga ana e shërbimit sprovues, me detyrimin që të akuzuarit 

të mbajnë kontakt me shërbimin sprovues. 

 

Vendimi mbi konfiskimin e pistoletës me gaz të tipit “Kimar 92 auto”, kalibër 8 mm, 

prodhim Italian, pa numër serik, është marr bazuar në nenin  366 par. 3 të KPRK-së. 

 

 Vendimi që secili i akuzuar ti paguaj ve e veç shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën 

prej 50,oo €, është marr bazuar në nenin 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.6 të KPP-së, si dhe bazuar 

në nenin 39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit numër 05/L-

036, është marrë vendimi për kompensimin e viktimave të krimit në shumën prej 50,oo €. 

 

   Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

PKR. nr. 48/20, datë 17.07.2020 

 

 

      Sekretarja Juridike                   Kryetari i trupit gjykues 

           Mandushe Doli                Nikollë Komani 

 

 

 

Udhëzim juridik: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit Prishtinë,  në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e  pranimit të tij. 

Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


