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   PKr. nr. 126/2015 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

                    GJYKATA  THEMELORE NË GJILAN- Departamenti i Krimeve të Rënda, 

përmes kryetarit të trupit gjykues, Agim Ademi, me sekretaren juridike Hikmete Pajaziti-Veliu, 

në lëndën penale kundër të akuzuarit  N. I,  nga Gj, rr.”...” nr.2,  të cilin sipas detyrës zyrtare 

me autorizim e mbron avokat   ..,  nga Gj  për shkak të veprave  penale  përdorimi i armës apo i 

mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par.1. të KPRK-ës, dhe mbajtja në pronësi, në kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374  par.1. të KPRK-ës, sipas aktakuzës së  

Prokurorisë  Themelore  në Gjilan - Departamenti i Krimeve të Rënda   PP.I.nr.134/2015 e datës 

20.08.2015, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, më datën  06.05.2016 bie dhe në prezence të 

palëve publikisht shpall këtë:  

 
       

 

 

                                                                  A K T GJ Y K I M 

 

 

 

                      I akuzuari N. I. nga i ati J, nëna H, e lindur A, i lindur me datë...., në fshatin..., me 

vendbanim të përhershëm në Gj në i matuar, baba i pesë fëmijëve, i pa punë, ka të kryer shkollën 

e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar Shtetas i Republikës së Kosovës.  

  

 

 

 

                                 Ë SH T Ë   F A J T O R 

 

 

I. 

  

 

                    Se  më datë, rreth orës 22.40 min., në Rr.””në oborrin e shtëpisë së tij, derisa kishte 

aheng familjar, pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin mbi armët, ka përdorur armën e  

zjarrtë-pistoletën me gaz të modelit “....”, me numër serik, në atë mënyrë që ka shtënë me armë 

gjashtë herë në ajër, dhe gjatë kontrollit të shtëpisë së tij, nga ana e policisë së Kosovës, i janë 

gjetur dhe sekuestruar pistoleta dhe një karikator. 

 

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

375 par.1 të KPRK-së 
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II. 

 

 

 

                   Në ditën. kohën dhe vendin e njëjtë, të përshkruar si në dispozitivin I të aktgjykimit, i 

njëjti pa autorizim dhe leje valide ka poseduar armën  e zjarrtë  – pistoletën me gazë, të modelit 

“...”, me numër serik ...., dhe e njëjta armë nga policia e Kosovës i është gjetur dhe sekuestruar. 

 

  

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

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni  374  par.1. të KPRK-ës 

 

                  Andaj Gjykata në bazë të dispozitave të neneve  7,17,21,46,51,73,75,76, 80 dhe 114 të 

KPRK-ës, dhe neneve 365, dhe 453   të KPPRK-ës.   

 

 

                                                                

                                                               E    G J Y K O N  

 

 

 

Të akuzuarin N.I, për veprën penale në dispozitivin I të aktgjykimit e dënon me 

dënim të kushtëzuar burgu në kohëzgjatje prej 6.(gjashtë muaj) muajve, të cilin dënim burgu i 

akuzuari nuk do ta vuaj nëse në periudhën kohore prej 2(dy) vite nuk kryen vepër tjetër penale, 

në të kundërtën dënimi i kushtëzuar do të revokohet, si dhe për veprën penale nën dispozitivin II 

të aktgjykimit dënohet me dënim me gjobë prej 350 (treqindepesëdhjetë) euro, të cilin dënim me 

gjobë do të paguaj në afat ligjor prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi në 

të kundërtën dënimi me gjobë do të zëvendësohet me dënim burgu duke i llogaritur nga 20 euro 

për një ditë burgu.  

  

                    Të akuzuarit i shqiptohet edhe dënimi plotësues konfiskimi, i një  revole zjarri –

pistoletë me gazë, të modelit “...”, me numër serik ....dhe një karikator. 

  

                     Obligohet i  akuzuari që ti paguaj  paushallin gjyqësor në shumë prej  30 (tridhjetë) 

euro, si dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të Gjykatës,  të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

 

 

                                                              A r s y e t i m 

 

 

                    Prokuroria  Themelore  në  Gjilan,- Departamenti për Krimeve të Rënda  ka 

paraqitur  aktakuzë  PP.I. nr. 134/2015, të datës 20.08.2015,  kundër të akuzuarit  Nuhi 

Ibrahimi, nga Gjilani, për shkak të dy veprave penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm 

nga neni 375 par.1. të KPRK-ës, dhe   mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose shfrytëzim 

të paautorizuar të armëve nga neni  374 par.1. të KPRK-ës,  dhe ka kërkuar që i akuzuari të 

shpallet fajtorë dhe të dënohet me dënim meritor sipas ligjit.   
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                        Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan – Departamenti për Krime të Rënda 

Afrim Shefkiu  fillimisht  mbeti në tërësi pran aktit akuzues dhe propozimeve që e njëjta i 

përmban dhe më pas shtoi se gjendja faktike u vërtetua edhe me  pranimin  fajësinë  nga ana e të 

akuzuarit  për veprat penale të cilat i vihen në barrë. I propozoi Gjykatës që me rastin e caktimit 

të llojit dhe lartësisë së dënimit të ketë parasysh  rrethanat lehtësuese pranimin e fajësisë, 

pendimi për gabimin e bërë, gjendjen familjare të tij, si dhe zotimi se në të ardhmen nuk do të 

përsërisë kurrfarë veprash penale. Ndërsa si rrethanë rënduese të merret  rrezikshmëria 

shoqërore e veprës penale.  

 

                       Mbrojtësi  i të akuzuarit N. I, sipas detyrës zyrtare  av......,  në deklarimin e tij 

shtoi se e mbështesë  deklarimin e prokurorit të shtetit lidhur me rrethanat lehtësuese. Andaj 

meqë i mbrojturi im në tërësi e pranoi fajësinë për veprat penale të kryera edhe atë pranimin e 

ka bërë në mënyrë vullnetare, se vringëllimin me armë e ka bërë nën ndikimin e emocioneve, 

meqë kishte një aheng familjar - për shkak të martesës së djalit të tij, se i njëjti është i moshës 

relativisht të vjetër,  i propozoi gjykatës që me rastin e caktimit dhe lartësisë së dënimit të ketë 

parasysh të gjitha rrethanat të cilat i theksoi prokurori e po ashtu edhe rrethanat të cilat i 

prezantova.    

 

                      I akuzuari  N.I.,  fillimisht e pranoi fajësinë për veprat penale të  cilat i vihen  në 

barrë e më pas shtoi se e përkrahu në tërësi  deklarimin e mbrojtësit tim av...., pendohem  për 

këtë që kam bërë, më vjen keq për veprat e kryera penale, premtoi se në të ardhmen nuk do të 

kryej vepra penale, kjo është hera e parë që ndeshem me ligjin. Andaj kërkoi nga gjykata që të 

më shqiptoi një dënim sa më të but që është e mundur.  

  

  Gjykata analizoi provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, si: formularë prone i 

dt. 23.07.2015, foto dokumentacionit si dhe me vet pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit  

erdhi në përfundim se i akuzuari  i ka kryer veprat penale përdorimi i armës apo mjetit të 

rrezikshëm nga neni 375 par.1 të KPRK-së dhe mbajtja në pronësi, kontrolle, në posedim ose 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1.të KPRK-ës, në atë mënyrë  që më datë 

23.07.2015, rreth orës 22.40 min., nënë Gjilan, në oborrin e shtëpisë së tij, derisa kishte aheng 

familjar në mënyrë të paautorizuar në shkelje të ligjit të zbatueshëm, ka përdorur armën e  

zjarrtë-pistoletën me gaz të modelit”, me numër serik, në atë mënyrë që ka shtënë me armë 

gjashtë herë në ajër. Po ashtu është vërtetuar se armën e zjarrtë pistoletën me gaz të modelit “e 

ka mbajtur në pronësi,  e cila armë i është sekuestruar nga ana e policisë.  

 

                   Me rastin e caktimit të llojit  dhe të  lartësisë së dënimit Gjykata pati parasysh 

rrethanat të parapara me nenit 73 të KPRK-ës, dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se i akuzuari e ka 

pranuar fajësinë duke shprehur keqardhje të thellë, pati sjellje të mira në Gjykatë, premtimi i tij 

se në të ardhmen nuk do të kryej vepra penale dhe se deri me tani nuk ka qen i dënuar për vepër 

penale. Ndërsa si rrethanë rënduese  pati parasysh shkallën e përgjegjësisë penale të kryesit për 

veprat penale dhe rrezikshmërinë shoqërore duke qenë  se përdorimi dhe posedimi i armës pa 

leje paraqet rrezik për popullatën sidomos faktin që arma është përdorur në aheng ku ka qen 

prezencë e madhe e njerëzve. Por në prezencë të rrethanave të shumta lehtësuese e si rrethanë 

veçanërisht lehtësuese pranimin e fajësisë,   të akuzuarit  në zbatim të dispozitave mbi zbutjen e 

dënimit   ju është shqiptuar dënim nën minimumin e paraparë ligjor,  me bindje se edhe me një 

dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit si në kuptim të nenit 41 të KPRK-ës.   
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                 Bazuar në nenin 62, dhe 374 par. 3 të KPRK-së, të akuzuarit  N. I, i është shqiptuar 

edhe dënimi plotësues konfiskimi i  armës së  zjarrtë pistoletë me gaz të modelit “....” me nr. 

serik .....dhe një karikator.     

   

                  Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është i bazuar në nenin  453 të KPPRK-

së.  

 

                  Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  

 

                    GJYKATA THEMELORE NË  GJILAN 

    DEPARTAMENTI I  KRIMEVE TË RËNDA 

                    PKR.nr. 126/2015   Me datë. 06.05.2016 
 
 
Sekretarja juridike,                                               Kryetari i trupit gjykues,                                                                                                                                                         

                  Hikmete Pajaziti - Veliu                                                     Agim Ademi             

 

                KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë  Departamenti për  Krimeve të Rënda, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

pranimit të së njëjtës, ankesa dorëzohet në dy ekzemplar përmes kësaj Gjykate.      
   


