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Numri i lëndës: 2020:021817 

Datë: 24.04.2020 

Numri i dokumentit:     00910186 

 

PKR.nr.30/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti për krime të rënda, me Kryetaren e 

trupit gjykues Violeta Husaj Rugova me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Besa 

Dervishaj,  në çështjen penale ndaj të akuzuarit A M nga fshati V R .., Komuna P, për vepër 

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

të KPRK-së, dhe për vepër penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 367 

par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë 

Departamenti për krime të përgjithshme, PP/II.nr.329/2020të datës 17.03.2020, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar në prezencë të Prokurorit të shtetit Ardian Hajdaraj, të akuzuarit A M 

mbrojtësit të tij, av.Muharrem Hoti nga Peja, me datë 10.04.2020, mori dhe shpalli si dhe me 

datë 24.04.2020 përpiloi këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: 

 

A M, i biri i O dhe nënës S e gjinisë S, i lindur me datë .. në P, tani me banim  në fsh. .. Rajoni 

i I, ka të kryer shkollën e mesme, i pamartuar, i gjendjes së dobët ekonomike, numër personal 

..., boshnjak, Shtetas i R. së Kosovës, gjendet në paraburgim nga data 12.02.2020e gjer me 

dt.10.04.2020. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për shkak se: 

 

1. Me parë dhe gjere me datë 12.02.2020 rreth orës 06.20 në rr. “....” fsh. V rajoni .., i 

pandehuri në kundërshtim me nenin 5 par. 1 të Ligjit për armët (Ligji Nr. 05/L-022), ka 

mbajtur në pronësi dhe kontroll dhe atë: Një pushkë një pushkë automatike                   AK 47 

prodhim kinez me nr. serik ... dhe atë një karikator me 10 fishek të kal. 7.62x39 mm, një pllakë 

metalike e anti-plumbit, 2 granata dhe atë njëra granat M52 ngjyrë e gjelbër                        nr. 

serik 8992 dhe tjetra granat M75 ngjyre e zeze nr. serik 8331. 

 

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

paautorizuar të armëve nga neni 366 par. 1 të KPRK-së. 
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2. Në muajin janar 2020 në shtëpinë e tij në fsh. V , Pejë me dashje e në kundërshtim me ligjin 

e zbatueshëm lidhur me armët apo materiet plasëse të tilla e përdor armën .... në atë mënyrë që 

pas bastisjes së tij të urdhëruar nga gjykata e në të cilën janë gjetur armë të ndryshme të 

përshkruara në dispozitivin e Aktvendimit për fillim të hetimeve të datës 13.02.2020, dhe gjatë 

intërvistimit të tij në polici në prezencë e avokatit të tij mbrojtës gjersa i dyshuari kishte hapur 

telefonin e tij për të shikuar fotot lidhur me një person për të cilin e kishin pyetur zyrtaret 

policor në ato momente në telefon nga zyrtaret policor i është vërejtur një video ku i pandehuri 

kishte gjuajtur me armë, në të cilat foto dhe video pas ekzaminimit forenzik janë gjetur në 

telefonin e të pandehurit. 

 

-Me çka ka kryer veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni  

367 par. 1 të KPRK-së. 

 

A ndaj, gjykata në bazë të nenit 7,38,39,40,43,44,69,70,71,72,76, nenit 366 par. 1, neni 367 

par. 1 të KPRK-së si dhe nenin 365 të KPPRK-së të akuzuarin: 

 

E GJYKON 

 

1.Për veprën penale nga dispozitivi i parë i aktakuzës është dënuar me dënim me gjobë në vlerë 

prej 800 (tetëqind) €. 

 

2.Për veprën penale nga dispozitivi i dytë me dënim me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre )muaj. 

Në këtë dënim i llogaritët edhe koha e kaluar në paraburgim prej dt. 12.02.2020 e gjerë me datë 

10.04.2020. 

 

Me pëlqimin e të akuzuarit dënimi me burg i mbetur prej 1 muaj  e 2 ditë i është shëndërruar  

në dënim me gjobë në shumë prej 500€. 

 

 Andaj gjykata konform neni 76 par.1 dhe 2 nën par.2.4 të KPRK-së, i shqipton dënim unik 

me  gjobë në shumën prej 1300 €, të cilin dënim do ta paguaj më së largu në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë)ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 

Nëse i  akuzuari i lartcekur dënimin me gjobë nuk i paguan në afat të caktuar, atëherë dënimi 

me gjobë gjykata do ta zëvendësoi me dënim burgu, duke llogaritur një ditë burgim për çdo 20 

euro të gjobës. 

 

Të akuzuarit i konfiskohet një pushkë automatike ..prodhim kinez me nr. serik .. dhe atë një 

karikator me 10 fishek të kal. 7.62x39 mm, një pllakë metalike e anti-plumbit, 2 granata dhe 

një granat M52 ngjyrë e gjelbër nr. serik 8992 dhe një granat dore ... ngjyre e zeze nr. serik .., 

dhe e njëjta të asgjësohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

I akuzuari është obliguar që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguaj gjykatës 

shumën prej 25 € dhe paushallë gjyqësor gjykatës ti paguaj shumën prej 25 € dhe shumën prej 

50 euro në emër të kompensimit për viktimat e krimit.  

 

Të akuzuarit i ndërprerë paraburgimi me dt.10.04.2020, i caktuar sipas aktvendimit 

DP.PP.nr.73/20 t dt.14.02.2020. 
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A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë-Departamenti për krime të përgjithshme, ka ngrit aktakuzë 

PP/II.nr.329/2020 të datës 17.03.2020, ndaj të akuzuarit A M nga fshati V Rajoni I, Komuna 

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

neni 366 par. 1 të KPRK-së, dhe për vepër penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm 

nga neni 367 par.1 të KPRK-së. 

 

Pas leximit të aktakuzës nga ana e Prokurorit të shtetit PP/II.nr.329/2020 të datës 17.03.2020, 

në seancën e shqyrtimit fillestarë, gjykata është bindur se i akuzuari e ka kuptuar aktakuzën dhe 

të akuzuarit i ka dhënë mundësinë që të deklarohet për pranimin ose mos pranimin e fajësisë.  

 

Në këtë rast gjykata ka udhëzuar të akuzuarin për rendësin dhe pasojat e pranimit të fajësisë 

dhe i akuzuari  ka deklaruar se pasi që i ka kuptuar pasojat dhe përparësitë e pranimit të fajësisë 

të cilat i janë shpjeguar nga ana e Gjykatës, dhe pas konsultimit me mbrojtësin e tij ka 

deklaruar se e pranon fajësinë për veprat penale që i vihen në barrë, e pranon vullnetarisht pa 

kurrfarë presioni. Me pranimin e fajësisë janë pajtua mbrojtësi i tij av. Muharrem Hoti dhe 

Prokurori. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit av.Muharrem Hoti ka deklaruar se meqenëse për të akuzuarin ka qenë 

mbrojtës i autorizuar që nga faza e pas arrestimit të tij, ka marr pjesë si mbrojtës gjatë fazës së 

hetimeve dhe në atë kohë ka pas komunikim të lirë me të mbrojturin e tij ku i njëjti edhe në 

prokurori ka qenë bashkëpunues dhe ka pranuar fajësinë, veprim të cilin e ka bërë edhe sot. 

Meqenëse i akuzuari ka pranuar fajin kërkon nga gjykata që me rastin e vendim marrjes për 

llojin dhe lartësinë e dënimit të ketë parasysh faktin  se me veprimet e të mbrojturit të tij, por 

edhe për të kaluarën e tij në Kosovë nuk ka rrethana rënduese dhe  organi i akuzës nuk e ka 

provuar një rrethanë të tillë. Meqenëse për mbrojtjen nuk ka rrethana rënduese, atëherë 

konsideron që gjykata do të ketë parasysh vlerësimin e  rrethanave lehtësuese edhe pse gjykata 

kujdeset sipas detyrës zyrtare për të njëjtën, si mbrojtës plotëson faktin se pranimi i fajësisë nga 

ana e  të akuzuarit e në  veçanti atë pranim e ka bërë në fazat e hetimeve, ta vlerësoj si rrethanë 

posaçërisht lehtësuese. Sipas mbrojtësit rrethanat tjera lehtësuese që gjykata do ti vlerësonte 

gjatë vendimmarrjes  është fakti se i njëjti gjatë komunikimit që ka pas ka  shpreh keq ardhje 

për rastin që ka ndodhur, pastaj rrethanën tjetër se posedimi i armëve në shtëpinë e përbashkët 

ku jeton edhe ai ka qenë si rrethanë e sulmeve të mëparshme që kanë përjetuar si familje e në 

veçanti axha i tij që jetojnë në të njëjtën shtëpi. Rrethanë tjetër është fakti se nga veprat penale 

nuk rezulton një pasoj për jetën shëndetin apo pronën e qytetarit. E kaluara kriminale në 

Kosovë nuk e ngarkon me ndonjë vepër për të  cilën ka ra ndesh me ligjin të paktën në 

aktakuzë nuk përmendet dhe as gjykata nuk ka një provë të tillë. I akuzuari është i pa punë dhe 

faktikisht në shtëpinë e përbashkët të tij dhe axhallarëve jeton vetëm dhe kryesisht jeton nga të 

ardhurat që ia dërgojnë në formë të ndihmës. Meqenëse në këtë çështje penale kemi të bëjmë 

me një lëndë që gjykohet nga paraburgimi e në mbështetje të nenit 245 par. 3 e lidhur me nenit 

367 par. 2 të KPPRK-së, kërkoi nga gjykata që të njëjtit t’ia  heq masën e paraburgimit deri në 

plotfuqishmëri të aktgjykimit. Meqenëse në këtë ngjarje penale është bërë   sekuestrim i 

përkohshëm i  gjësendeve që janë marr ditën e bastisjes së shtëpinë e tij, kërkoi nga gjykata që 

të njëjtit i kthehen ato sendet që nuk kanë të bëjnë me veprën penale, një ore dore B, një orë 

dorë S, një ore gjepi kimik dhe një telefon me ngjyre të bardhe se bashku me kartelë ... dhe një 

pal këpucë. Lidhur me këtë kërkesë konsideroj se për të njëjtin janë përmbushur kushtet ligjore 

nga neni 116 par. 1 të KPPRK-së.  
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Prokurori i shtetit ka deklaruar se sa i përket sendeve që propozoj mbrojtësi që ti kthehen sende 

i njëjti pajtohet, meqenëse nuk janë të propozuara në aktakuzë dhe po ashtu nuk ka bazë të 

mjaftueshme ligjore për të kontestuar, propozoj që të konfiskohen armët e propozuara në 

aktakuzë, që është obligative nga ana e gjykatës që të konfiskohen armët me pajtim me nenin 

366 dhe 367 të KPRK-së. Sa i përket masës së paraburgimit këtë mendoj se do ta vlerësoj 

gjykata sipas detyrës zyrtare, sa i përket rrethanave rënduese  nuk ka çfarë të shtoj. 

 

Në vijim gjykata duke shqyrtuar fajësinë nga ana e të akuzuarit vlerësoi se pranimi i fajësisë 

është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kurrfarë presioni pasi ai e ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë. 

 

Duke pasur parasysh të lartcekurat gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit dhe ka vërtetuar se nuk ekziston ndonjë rrethanë për hudhje të aktakuzës konform 

nenit 253 të KPPRK-së, se janë plotësuar kushtet nga neni 248 të KPPRK-së, atëherë në këtë 

çështje nuk është zbatuar procedura e provave. 

 

Gjykata duke pas parasysh  pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, si dhe duke pasur 

parasysh provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës siç janë:  kallëzimi penal me numër 2020-

DI-07, raporti i policit Naser Avdija #1016, i dt. 12.02.2020, raporti i oficerit Sinan Shala# 

2754 i datës 11.02.2020,raporti i shpejtë i datës 12.02.2020, intervista e të dyshuarit A M e 

dhënë në polici me datën 12.02.2020, urdhër kontrolli, Gjykata Themelore në Pejë, 

UGJK.nr.32/2020, procesverbali mbi kontrollimin dhe sekuestrimin e përkohshëm të banesës 

dhe personave e datës 12.02.2020, vërtetim mbi konfiskimin e sendeve të sekuestruara 

përkohësisht i datës 12.02.2020, aktvendim për ndalimin e personit të arrestuar 

RLN.II.nr.79/2020, aktvendim për fillimin e hetimeve i datës 13.02.2020, kërkesë për 

sekuestrim të përkohshëm e datës 18.02.2020, Urdhër nga Gjykata Themelore në Pejë për 

konfiskim i datës 18.02.2020, aktvendim për zgjerimin e hetimeve i datës 02.03.2020, urdhër 

për ekspertizë balistike i datës 25.02.2020, Urdhëresë për Ekzaminim të telefonave i datës 

25.02.2020, deklarata në procedurë paraprake e të pandehurit e dhënë në prokurori me datë 

06.03.2020, raporti i forenzikës për ekzaminimin e telefonit të të pandehurit të pranuar në 

prokurori me datën 10.03.2020, raporti i ekspertizës sl telefonit, CD-më të gjeturat; Raport 

Facebook Messenger, Raport Apple Iphone 7 Plus dhe Raport Sim Card (verified) pd., gjykata 

erdhi në përfundim se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të gjitha elementët e veprave 

penale të përshkruara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e për të cilat është shpallur fajtor. 

 

Duke vendosur mbi vendimin mbi dënim konform nenit 69 të KPRK-së, gjykata i vlerësoi të 

gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese që ndikojnë në llojin e dënimit dhe nga rrethanat 

lehtësuese gjeti se, i akuzuari e ka pranuar fajësinë qysh në fillim, pati sjellje korrektë  gjatë 

shqyrtimit fillestar, është penduar për veprën penale të kryer, ndërkaq nga rrethanat rënduese 

për të akuzuarin  gjykata nuk ka gjete asgjë. 

 

Andaj gjykata duke u gjendur para këtyre rrethanave të akuzuarin e gjykoi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, duke konsideruar se ky dënim është në përputhje me shkallën e përgjegjësisë 

penale të tij dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të mbrojtura të shoqërisë dhe është 

bindur se vendimi mbi dënimin do të shërbej për arritjen e qëllimit të dënimit e që është 

pengimi i të akuzuarit në kryerjen e veprave penale në të ardhmen si dhe në preventivën tjetër 

për personat tjerë që të përmbahen nga kryerja e veprave penale konform nenit 38 të  KPRK-

së. 
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Bazuar  në rrethanat e cekura si më lartë dhe bazuar në dispozitën e nenit 44 të KPRK-së pas 

dhënies së pëlqimit  nga ana e të akuzuarit dhe mbrojtësi  të tij gjykata  ka zëvendësuar 

dënimin me burg të mbetur  në dënim me gjobë, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Bazuar në dispozitën e nenit 76 par.2 piak 2.4 të KPRK-së gjykata ka shqiptuar dënim unik me 

gjobë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Duke u bazuar në nenin 450 të KPPRK-së e obligoi të akuzuarin në paguarjen e shpenzimeve 

të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor. 

 

Konform nenit 39 par.1,2,3 nën par. 3.1 të Ligjit për kompensim të viktimave të krimit e 

obligoi të akuzuarin në paguarjen e shpenzimeve të viktimave të krimit. 

 

Vendimi që të akuzuarit ti shqiptohet dënimi plotësues, konfiskimi i armëve të përshkruara si 

në dispozitiv të aktgjykimit e të cilat armë do të shkatërrohen pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit është i bazuar në nenin 62 par.1 dhe 2 pika 2.7 e lidhur me nenin 366 par.3 dhe 367 

par.3  të KPRK-së, 

 

Pas shpalljes së aktgjykimit  gjykata ka ndërprerë paraburgimin të akuzuarit bazuar në 

dispozitën e nenit 367 par.1 pika 1.2 të KPPRK-së dhe arsyet për ndërprerje i ka dhënë në 

aktvendimin PKR.nr.30/20 të dt.10.04.2020. 

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi konform nenit 365 të KPPRK-

së. 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:021817, 24.04.2020 

  

Kryetarja e trupit gjykues  

                                                                                             ____________________ 
                                                                                               Violeta Husaj Rugova 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


