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Numri i lëndës: 2020:080660 

Datë: 06.07.2020 

Numri i dokumentit:     01008338 

 

PKR.nr.101/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti për Krime të Rënda, me kryetarin e trupit 

gjykues Naser Maliqi dhe antaret e trupit gjykues Islam Thaqi e Sahit Boroci, me sekretaren 

juridike Fikrete Destani, në çështjen penale kundër të pandehurit D.H, për shkak të veprës penale   

mbajtja ne pronsi, kontrolle ose posedim te paautorizuar te armeve 374 paragrafi 1 te KPRK-së, 

duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan-Departamenti për Krime të 

Rënda, me numër PP.I.nr.57/2019, të datës 29.03.2019 , pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqsor me 

datë 19.06.2020, mori dhe shpalli publikisht,   22.06.2020, ndërsa me 24.06.2020  perpilon, këtë: 

  

AKTGJYKIM 

 

Ndaj të pandehurit D.H nga babai M... dhe nena N... e lindur R...., i lindur me ... ne ..., me 

vendbanim ne f. .... K. Partesh, ka te kryer shkollen e mesme , ka biznes personal, Pronar i Casino 

“C....”, i martuar, baba i tre femijve, shqiptare, shtetas i Republikes se Kosoves.    

 

ËSHTË FAJTOR 

SEPSE  

 

Sepse me datën 22.03.2019, rreth orës 13:00, në rrugën Gjilan- Ferizaj, afër rrugës së fshatit 

Zheger,   në Diskoteken-Casino “C...”, gjatë bastisjes nga ana e zyrtarëve policor  në arkën e cila 

gjendet në lokalin e kazinos është gjetur arma e markës Zoraki M 906-B, me nr.serik 000286, 1 

karikator dhe  100 fishekë të kalibrit  të pa njohur , të cilën armë e ka mbajtur në posedim në 

kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur  me armët.  

 

-me çka  ka kryer veper penale penale mbajtja ne pronesi, kontroll ose posedim te paautorizuar 

te armeve nga neni 374 paragrafi 1 te KPRK-se. 

 

Andaj ne baze te nenit 4,41,42,43,46,69,73,74,75,76 dhe nenit 365, 450 te KPPK-se, e 
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E GJYKON 

 

Me denim  me gjobë ne shume prej 1.000,00 €( njimije euro) , te cilin gjobe I pandehuri do 

ta paguaj ne afat prej 15 ditesh nga dita e plotfuqishmërisë se ketij aktgjykimi,  ne te kunderten 

ky denim me gjobe do te shndërrohet ne denim me burg, ashtu që  per çdo 20 euro të dënimit me 

gjobë do të llogaritet me 1 ( një) ditë burgim. 

 

Obligohet i pandehuri qe ne emer te paushallit gjyqesor, ksaj gjykate ti paguaj Shumen prej 50 

(pesedhjete) euro, deh 50 (pesedhjete) euro  per viktimat e krimit, ndersa shpenzimet e 

procedures do te paguhen sipas llogarise  perfundimtare te ksaj gjykate. 

 

ARSYETIM 

 

Prokuroria Thememlore ne Gjilan, Departamenti per Krime te Renda, me date 29.03.2019 ka 

ngritur Aktakuze PP.I.Nr. 57/2019, kunder te akuzuarve D.H e F.M, per shkak te vepres penale 

Mbajtje ne pronsi, kontrolle ose posedim te paautorizuar te armeve nga neni 374 paragrafi 1 te 

KPRK-se, ka kerkuar qe pas mbajtjes se shqyrtimit gjyqsor, te njejtit te shpallen fajtor sipas ligjit. 

 

Ne séance fillestare te dates 19.06.2019 gjykata ka vequar procedure ndaj te pandehurit D.H, 

ndersa per te pandehurin  F.M ka perfundu procedura me aktgjykim denus, pas pranimit te fajsise 

nga ana e te pandehurit F.M. 

 

I akuzuari D.H ne asnji faze te procedures nuk e ka pranuar fajsine per vepren penale e cila i 

vihet ne barre. 

  

Procedura e provave; 

 

Duke qen se seanca gjyqsore kishte filluar nga fillimi, per shkak se kishin kaluar me teper se 

tre muaj deri ne seancen gjyqsore te dates  19.06.2020, me propozimin e Prokurorit te shtetit 

dhe me pajtimin e Avokatit mbrojtes dhe te akuzuarit gjykata ka lexuar deshmin e deshmitarit 

Goran Milenkovic. 

 

Deshmitari G.M-zyrtar policor ka deklaruar: 

Se ka marrë pjesë si inicues i rastit dhe e ka përpiluar edhe raportin. 

Ai ka deklaruar se mbetet ne tërësi pranë raportit të cilin e ka përpiluar me shkrim. dhe nuk ka 

qenë prezent ditën kritike në diskotekën Kometa.   

 

Deshmitari S.Mi ka deklaruar se nuk ka qen ne bastisje ne diskotekën C..., por vetem ka asistu 

gjate bastisje nga Njisiti nga Prishtina. Kur ka shkuar ne vendi e ngjarjes, ne nji hapsire te lokalit 

ka vrejtur dy polic dhe D... . Ka marre vesh se ne nji kuti te metalte eshte gjetur nji arme dhe dy 

kutia me municion. Ju kan thene se duhet ti marrin këto sende, ndërsa njësiti ka vazhduar me 

bastisjen. Nuk e din se kush e ka hapur kutinë. Nuk e din se e kujte eshte arma. Eshte e mundur 

qe e kemi përmend emrin e D... . 
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Ne kete faze te procedurës prokurori i shtetit ka propozuar qe ne cilsine e dëshmitarit te ndegjohet 

zyrtari policor I.P, te cilin gjykata e ka refuzuar, per arsye se i njëjti vetem ka marre pjese ne 

asistim e jo ne bastisje, sikurse eshte dëshmitari Slavisa Milosevic qe sapo ishte dëgjuar. 

 

Leximi i shkresave; 

 

-Raporti i oficerit nr. 2019 CP 14 date 23.03.2019, ne te cilin eshte pershkru rasti ne fjale. 

-Deftes mbi konfiskimin e pronës e datës 22.03.2019, ne emër te D.H, sipas te cilies eshte 

sekuestruar nji revole me nr. 000286 dhe 100 fisheke te kalibrit te pa njohur, te cilat jan gjetur 

ne sef ne korridorin e casinos “C...”. 

-Fotodokumentacioni i vendit te ngjarjes, ku shifet revolja, karikatori dhe fishekët e gjetur ne 

Casino “C...”. 

 

-Kontrata mbi qiranë  e datës 8. Nëntor 2016 e lidhur ndërmjet D.H si qiradhënës dhe Companise 

“C...” me pronar E.J, sipas te cilës  E.J merre me qia lokalin prej 200 m2. 

-Kontrata e punës  per kohe te pa caktuar e datës 01.12.2010, sipas te cilës  D.H pranohet si 

menagjer ne lokalin “C.... ”. 

 

Mbrojtja e te akuzuarit; 

I akuzuari D.H ka thene: se te Diskoteka “C...” zhvillohen kto aktivitete: C... ku behet muzika e 

cila eshte me qira e marrur nga E.J, nji pjese eshte ne pronsi te tani te akuzuarit ku edhe banon. 

Diten kritike ka qen ne ni pjese te objektit ku banon dhe e ka njoftuar policia dhe eshte lajmruar. 

Ata kishin ardh per me kontrollu “C...” ku ka qen i angazhuar si punëtor. Policia i kan kërkuar 

per me hap kasafortën, e cila ka qen ne pjesën e Casinos e murosur ne nji mur, e ka hap kasafortën 

me qels ne te cilen ka qen nji revole, disa fishekë dhe disa te holla. 

Ky nuk e ka dite qe revolja ka qen ne kasaforte, qelsat per te i kan patur pese veta, ky, F..., E.J, 

E... dhe A.J. 

Ky nuk eshte pronar i diskotekes “C....”. Parate qe kan qen ne kasaforte i ka marre vet D... . Kur 

kan ardhur policia ne lokal ka qen vetem F... . Sefi qelet edhe me qels edhe me kod. Prej 5 

personave dy i kan pas qelsat ndërsa tre i kan dite kodat. 

Kasaforten e ka hap me kërkesën e policisë, ndërsa F... nuk ka qen prezent aty. Nuk e din pse 

F... nuk e kan thirre me e hap sefin. 

 

Fjala perfundimtare e palëve; 

 

Prokurori i shtetit  ne fjalën perfudnimtare ka kërkuar qe i akuzuari te shpallet fajtor dhe te 

dënohet sipas ligjit, sepse ne menyre te plote eshte vërtetuar fajsia e te akuzuarit  duke marre 

parasysh  provat materiale  siq jane raporti i Oficerit, dëftesa mbi konfiskimin e armës dhe 

fotodokumentacioni nga vendi i ngjarjes.   

 

Mbrojtsi i te akuzuarit D.H, Av. Afrim Salihu e ka kundërshtuar ne tersi aktakuzën e 

Prokurorise, duke theksuar se me asnji prove nuk eshte vërtetuar se i mbrojturi i tij ta kete kryer 

veprën penale qe i vihet ne barre. Ka kërkuar qe i mbrojturi i tije te lirohet nga akuza. 
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I akuzuari D.H e ka perkrahe fjalën perfudnimtarre te mbrojtsi te tij, duke kërkuar nga gjykata 

qe te marre nji vendim te drejte.  

 

Gjykata pasi analizoi mbrojtjen e  te akuzuarit dhe provat e administruara konstatoi; se diten 

kritike ne diskoteken-Casino “C...” ne f. ... K. Partesh, nga Policia e Kosoves  eshte gjetur nji 

arme e zjarrte, revole  Zoraki M 906-B, me nr.serik 000286, 1 karikator dhe  100 fishekë të 

kalibrit  të pa njohur. Kete a e ka pranuar edhe vet i akuzuari D.H, por vertetohet edhe me 

vertetimin mbi konfiskimin e armes, i cili eshte ne emer te D.H dhe me deshmin e e deshmitarve 

S.M dhe G.M, qe te dy zyrtar policor. 

Gjithashtu D.H e ka pranuar faktin, se ne memoentin kur kan ardhur Policia e Kosoves per 

bastisje ne lokalin  e lartepermendur, ky nuk ka qen ne Casino, por ne afersi te Casinos ne 

banesen e tij e cila eshte afer, e ka hapur sefin e matalt sipas urdhrit te policise dhe ne te jan 

gjetur revolja, nji karikator dhe 100 fisheke te kalibrit te pa njohur. 

Duke marre parasysh se D.H e ka poseduar qelsin e sefit te metalt dhe me ftese te policise ka 

ardhur te Casinoja e ka hapur sefin ne te cilin eshte gjetur sendet qe permendem me larte, gjykata 

konsideron se D.H ka pas qasje ne ate sef ne te cilen jan gjetur revolja, karikatori dhe 100 fisheke, 

e bejen pergjegjes per posedimin e ketyre sendeve te pa lejuara. 

 

I akuzuari D.H ne mbrojtjen e vet ka pohuar, se qelsat per sefin i kan patur ky, F... dhe tre punetor 

te tjere  qe e kan dite kodin e sefit.  

Ky fakt nuk eshte vertetuar me asnji prove te vetme, per shkakun e thjesht, se po ta kishte patur 

F.M (i cili e ka pranuar se eshte revolja e tij) qelsin e sefit, policia nuk ka pas nevoje me e thirre 

nga shtepia tani te akuzuarin D.H per me hap sefin, sepse F.M ka qene veq ne local.  

Edhe ky fakt e bind gjykaten se posedues, mbajtes i revoles, karikatorit dhe 100 fishekve te 

kalibrit te pa njohur ka qen D.H. 

 

Ne dispozitivin e aktakuzes ne rreshtin e dyte fjala restorant, eshte zevendsuar me fjalet 

Diskoteke-Casino, sepse ne baze te deklarates se te akuzuarit D...., i njejti ka pohuar se aty ne 

kohen per te cilen po behet fjale  nji pjese e hapsirave eshte zhvilluar veprimtaria e Casinos e nji 

pjese eshte perdorur per muzike. 

 

Gjate matjes dhe shqiptimit te denimit me gjobe, gjykata ka marre parasysh sjelljen e mire te te 

akuzuarit ne gjykate, eshte baba i tre femijve,  ndersa si rrethane renduese eshte marre parasysh, 

se i eshte gjetur ne posedim revolja me nji sasi bukur te madhe te municionit, 100 fisheke. 

 

Sa I përket të akuzuarit  F.M, I njejti është shpallur fajtor sepse ka pranuar që arma ka qenë në 

pronësi të tij, ndërsa  I akuzuari  D.H është shpallur fajtor  për  mbajtje – posedim të armës.  

 

Per kete arsye u vendos si ne dispozitiv te ketij aktgjykimi. 

 

Gjykata detyroi te akuzuarin qe ne emer te paushallit gjyqsor te paguaj shumen prej 50 

(pesedhjete) euro si dhe 50 (pesedhjete) euro ne emer te viktimave te krimit. 
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Gjykata nuk i ka konfiskuar Armen e markës Zoraki M 906-B, me nr.serik 000286, 1 karikator 

dhe  100 fishekë të kalibrit  të pa njohur , sepse jan konfiskuar ne Aktgjykimin ku eshte shpallur 

fajtor F.M . 

 

Sa i perket Kontrates mbi qirane dhe Kontraten e punes, gjykata ka konsideruar se nuk jan te 

rendsishme per vertetimin e kesaje qeshtje penale. 

 

  GJYKATA THEMEMLORE NE GJILAN 

    Me 24.06.2020 

S.Juridike;       Kryetari i trupit gjykues; 

Fikrete Destani      Naser Maliqi 

 

 

Kshilla juridike; kunder ketij aktgjykimi eshte e lejuar ankesa ne afat prej 15 ditesh nga dita e 

marrjes, ne Gjykaten e Apelit te Kosoves ne Prishtine, e nepermejt kesaje gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


