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Numri i lëndës: 2020:079057 

Datë: 02.07.2020 

Numri i dokumentit:     01003085 

 

 PKR.nr. 12/2020 
 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

  GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Krimeve të Rënda, përmes 

kryetarit të trupit gjykues Zyhdi Haziri , me sekretaren juridike  Naile Neziri, në çështjen 

penale ndaj të akuzuarit   I.I, nga f. Pogragjë Komuna e Gjilanit, të cilin sipas  autorizimit e 

mbron av. Ilir Shaqiri, nga Gjilani,  për shkak të dy veprave penale përdorimi i armës apo 

mjetit të rrezikshëm  nga neni 367 par.2. dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të armëve nga neni 366 par.1.të KPRK, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Gjilan, Departamenti i Krimeve të Rënda, PP.I.nr. 143/2019  të datës  23.09.2019, të cilën e 

përfaqësonte prokurori Arben Kadriu pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik, më datën  

23.06.2020  mori dhe publikisht shpalli këtë :  

          
 

                                              A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari  I.I, nga babai N... dhe nëna M..., e lindur O... I lindur me date ..., me nr. 

Personal ... nga f. .... Komuna e Gjilanit, ku edhe jeton I pa martuar, I punësuar në marketin 

“D...” me selin në f. ... ka të kryer shkollën e mesme, I gjendjes së mesme ekonomike Shqiptar 

Shtetas I Republikës së Kosovës.     

 

 

ËSHTË  FAJTOR 
      -I- 

 

 Sepse më datë  17 gusht 2019 rreth orës 23,00 h, në fshatin Uglar Komuna e Gjilanit 

pas një mosmarrëveshje që kishte disa ditë më parë me të dëmtuarin E.A, kishte shkuar në 

fshatin Uglarë, dhe gjersa kishte qenë pasagjerë në veturën “Mitsubish” ngjyrë hiri, me targa ... 

e cila kishte qenë në lëvizje, me qëllim të frikësimit dhe kërcënimit të ankuesit E.A, i njëjti 

kishte nxjerr revolen e llojit “Zoraki” M960-B cal. 7.65 mm, dhe kishte shtënë dy herë në ajër.  

 

           Me çka ka kryer veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 367 

par.2. të Kodit  Penal të Republikës së Kosovës , 
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      -II- 

 

             Sepse  më datën  17. Gusht 2019 rreth orës 23,00 h, në fshatin Uglarë Komuna e 

Gjilanit, i pandehuri pa autorizim dhe pa leje valide, e në kundështim të ligjit të zbatueshëm për 

armët, ka mbajtur në pronësi armën e zjarrtë të llojit “Zoraki” M960-B cal. 7.65 mm, e cila i 

është sekuestruar nga ana e Policisë së Kosovës.    

 

- Me çka ka kryer vepër penale,  mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 

të armëve nga neni 366 par.1. të Kodit Penal  të Republikës së Kosovës,   

 

 Andaj, gjykata në bazë të dispozitës së lartcekur ligjore dhe neneve  4, 8,38,39,40, 44, 

69,  70,71,72 dhe 76 , si dhe nenit 365, 459 dhe 451  të Kodit të Procedurës Penale (KPP), të 

akuzuarit i shqipton: 

 

DËNIM  ME BURGIM DHE GJOBË  

 

 Ashtu që të akuzuarit  I.I, për dispozitivin nën I. të kësaj aktakuze  i shqipton dënim 

burgu  prej 6 (gjashtë) muajëve dhe denim me gjobë në shumë prej 200 euro dhe me 

propozimin e mbrojtësit të të akuzuarit denimi me burgim i  zëvendësohet  me  denim me gjobë 

në shumë prej 3.600  Euro.  

 

             Për dispozitivin nën II të kësaj aktakuze  i shqipton  me gjobë në shumë prej 600 

(gjashtëqind) Euro.  

 

 Konform nenit 76 bëhet bashkimi unik i denimeve  me gjobë prej 4.400 euro dhe në 

këtë denim duhet ti llogaritet edhe koha e arrestit shtëpiak nga data 20.08.2019 deri me 

20.09.2019 në vlerë prej 600 euro ashtu që denimi i mbetur për pagesë  është shuma prej  3.800 

euro.  

 

          Konform dispozitave ligjore  të akuzuarit i shqiptohet edhe denimi plotësues konfiskimi i 

armës së zjarrtë të llojit “Zoraki” M960-B cal. 7.65 mm,   

  

           I dëmtuari  E.A,  për të realizuar kërkesën pasurore – juridike udhëzohet në kontest 

civil.  

  

            Obligohet i akuzuari që ti paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 50 (pesëdhjet) euro  

si dhe shpenzimet e procedurës sipas llogarisë përfundimare të Gjykatës, të gjitha këto  në afat 

prej  15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 

 

 

A r s y e t i m 
 

1. Ecuria e procedurës dhe fjala përfundimtare e palëve  

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë 

ndaj të akuzuarit I.I, nga f. ....  Komuna e Gjilanit, PP.I.nr. 143/2019 të datës  23.09.2019, për 

shkak të dy veprave penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm  nga neni 367 par.1. dhe 

veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të armëve nga neni 366 par.1.të KPRK.    
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Në seancën fillestare të datës 23.06.2020, i akuzuari  I.I,  pas konsultimit me mbrojtësin 

e tij  av. Ilir Shaqiri, e  ka pranuar fajësinë për  të dy veprat  penale për të cilën akuzohet. 

 

 Gjatë fjalës përfundimtare, prokurori Arben Kadriu, fillimisht pas leximit të aktit 

akuzues ka bërë përmirësimin – gabimin teknik ku në vend të paragrafit 1. Duhet të jetë vepra 

penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm  nga neni 367 par.2. të KPRK-ës, mëtutje ka 

shtuar  se i propozoj  kryetarit të trupit gjykues që të  akuzuarin  Isuf  Isufi, të shpalli  fajtor për 

kryerjen e këtyre dy veprave  penale dhe ndaj tij të shqiptohet një dënim meritor sipas KPRK-

së. 

Mbrojtësi i të akuzuarit I.I, me autorizim avokati Ilir Shaqiri, gjatë fjalës përfundimtare 

ka deklaruar se  duke pasur parasysh pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, të njejtit  i vjen 

keq për rastin që ka ndodhur, ka kërkuar falje të dëmtuarit,  i ka propozuar gjykatës që gjatë 

matjes së denimit të akuzuarit ti shqiptoj një denim sa më të but që është e mundur ashtu që e 

njejta të i mundësohet që ti zëvendësohet me denim me gjobë.   

 

 2. Pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit 

 

  Gjatë seancës së  shqyrtimit fillestar i akuzuari I.I, ka deklaruar se e ka kuptuar në 

tërësi aktakuzën e lartëcekur  dhe veprat  penale për të cilat akuzohem, duke  shtuar  se e 

pranon fajësinë për kryerjen  këtyre dy  veprave penale.  

  

Kryetari i trupi gjykues, pas dëgjimit të palëve dhe të mbrojtësit të të akuzuarit, ka 

marrë aktvendim për pranimin e fajësisë, ngase ka ardhur në përfundim se i akuzuari  i ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë; se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht 

nga i akuzuari pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, avokatin Ilir Shaqirin,  se 

pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmbanë aktakuza  dhe se aktakuza nuk 

përmbajnë  asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

3. Gjendja faktike e vërtetuar dhe vendimi për shpalljen fajtor të të akuzuarit 

 

Duke u bazuar në këto që u ceken më lart, kryetari i trupit gjykues e ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike:  

- se i akuzuari  I.I, me dashje i  ka kryer veprat penale   dhe atë   vepren  penale 

përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm  nga neni 367 par.2. dhe veprës penale mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të armëve nga neni 366 par.1.të KPRK në kohën, vendin dhe 

mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e aktgjykimit. 

 

Si rezultat i kësaj gjendje të vërtetuar faktike, kryetari i trupit gjykues ka vendosur që ta 

shpallë fajtor të akuzuarin I.I, për kryerjen e veprave  penale të lartcekur, ngase ka ardhur në 

përfundim se veprimet e tij i përmbajnë të gjitha elementet e këtyre veprave penale  dhe se për 

të njejtat është penalisht përgjegjës.  

 

4. Elementet e veprës penale 

 
 Në nenin 367 par. 2 të KPRK-së, është parashikuar se kushdo që ka  përdorë armë apo 

materije plasëse në kundështim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armës apo materjet plasëse të 

tilla, denohet me denim burgimi prej 1. Deri në 8. Vite. 
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           Në nenin 366 paragrafi 1 të KPRK-së, është paraparë se “Kushdo që mban në pronësi, 

kontrollon ose posedon armë në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet 

me gjobë deri në 7.500 € (shtatëmijë e pesëqind Euro) ose me burgim deri në 5 (pesë) vjet”. 

Ndërsa, duke u bazuar në nenet 17 deri 21 të Ligjit për armët, është parashikuar se për të 

mbajtur në posedim apo pronësi ndonjë armë, duhet që personi të ketë leje valide të lëshuar nga 

organi kompetent. 

 

5. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimeve 

 

           Kryetari i trupit gjykues, me rastin e shqiptimit të dënimeve, ka vlerësuar se duhet të 

aprovohet rekomandimi i paraqitur për pranimin e fajësisë ndaj të pandehurit  I.I, me të cilën 

është parashikuar shqiptimi i dënimit të lartëcekur dhe mundësia e zëvendësimit të dënimit me 

burgim në dënim me gjobë, ngase ka vlerësuar se duke i marrë për bazë të gjitha rrethanat e 

shënuara më poshtë, të cilat duke i ndërlidhur njëra me tjetrën janë vlerësuar rrethana 

posaçërisht lehtësuese, ky dënim do të jetë dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës 

penale. Me rastin e matjes së dënimit ndaj të pandehurit, kryetari i trupit gjykues i ka marrë për 

bazë disa rrethana që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, të parashikuara në nenet 70, 71 

dhe 72 të KPRK. Kështu, si rrethanë posaçërisht lehtësuese, mbi bazën e së cilës kryetari i 

trupit gjykues e ka shqiptuar dënimin, është fakti se i pandehuri ka pranuar fajësinë. Gjithashtu, 

si rrethana posaçërisht lehtësuese, kryetari i trupit gjykues e ka marrë për bazë edhe faktin se i 

pandehuri ka bashkëpunuar me prokurorin e shtetit; se pranimin e fajësisë e ka bërë gjatë të 

gjitha fazave të procedurës penale; se i pandehuri është penduar thellë për kryerjen e kësaj 

vepre penale; se i njëjti ka premtuar që në të ardhmen nuk do të kryejë vepra tjera penale; se 

sipas deklaratës së të pandehurit, të cilës kryetari i trupit gjykues ja fali besimin, i njëjti është  

familjar. Këto janë rrethana, që tregojnë se edhe me një dënim më të butë mund të arrihet 

qëllimi i dënimit dhe i pandehuri me të drejtë mund të pritet që në të ardhmen nuk do të kryejë 

ndonjë vepër tjetër penale.  

 

   6. Shqiptimi i dënimeve në harmoni me peshën e veprave penale dhe me shkallën e 

përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe qëllimi i dënimeve të shqiptuara  

 

Sipas bindjes së kryetarit të trupit gjykues, dënimet e shqiptuara ndaj të akuzuarit I.I, 

duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më lartë, janë dënime të drejta, në harmoni me 

peshën e veprave  penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarit. Me rastin e shqiptimit të 

dënimit me  burg të zëvendësuar  me gjobë, kryetari i trupit gjykues e ka marrë për bazë edhe 

gjendjen  pasurore të të akuzuarit. 

 

Kryetari i trupit gjykues, gjithashtu ka konstatuar se me këto dënime mund të arrihet 

edhe qëllimi i dënimit, nga neni 38 i KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të të 

akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të 

parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për 

veprat penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

 7. Zëvendësimi i dënimit me gjobë 

 

 Kryetari i trupit gjykues duke u bazuar në nenin 44 të KPRK-së, ka vendosur që nëse i 

akuzuari refuzon që të paguaj dënimin me gjobë ose nuk është në gjendje t’a paguaj atë, 

atëherë dënimi me gjobë do të zëvendësohet në dënim me burgim, në atë mënyrë që për çdo 

20(njëzetë) Euro të dënimit me gjobë do të caktohet nga 1(një) ditë burgim. 
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 8. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Duke e pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të 

akuzuarit, kryetari i trupit gjykues duke u bazuar nenin 451 paragrafi 1 të KPPK-së, ka 

vendosur që të akuzuarin ta detyrojë për ta paguar shpenzimet e procedurës penale që dalin 

sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës,   të gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, 

nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lart, është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Krimeve të Rënda  

Pkr. 12-2020 Më 23 Qershor 2020 

 

 

Sekretarja juridike,                                            Kryetari i trupit gjykues, 
   Naile Neziri                                   Zyhdi Haziri    

    

                       

KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të 

njëjtit. Ankesa në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate Themelore. 

  

 


