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PKR.nr.186/16 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 
  GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Krimeve të 
Rënda, në trupin e përbërë nga gjyqtarët Emine Salihu, kryetare e trupit 
gjykues,  Naser Maliqi  dhe Agim Ademi, anëtarë, me pjesëmarrjen e 
sekretares juridike Fatmire Sermaxhaj, në çështjen penale ndaj  të akuzuarve: 
R. A dhe I. K që ty nga fsh. Koretin,  për shkak të veprës penale importi, 
eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja 
e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse, nga neni 372 paragrafi 1 
lidhur me nenin 31, të KPRK-së,   i pandehuri I. K. edhe për veprën penale: 
mbajtja në pronësi në kontroll në posedim të paautorizuar të armëve nga neni 
374 parag.1 të KPRK-së,  dhe të akuzuarit dhe L. Unga fsh.B, për shkak të 
veprës penale mbajtja në pronësi në kontroll në posedim të paautorizuar të 
armëve nga neni 374 parag.1 të KPRK-së,  sipas aktakuzës të Prokurorisë 
Themelore në Gjilan-Departamentit i Krimeve të Rënda, PP.I.nr.144/16 të 
datës 03.08.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit  fillestar më dt. 12.08, 
23.09.2016, shqyrtimit gjyqësorë më dt. 21.03.2017, oral dhe publik, po të 
njejtën ditë,  në prani të Prokurorit të shtetit Afrim Shefkiu, të akuzuarve dhe 
mbrojtësve të tyre av. Y. S. dhe M. M, shpalli këtë,  
 

A K T G J Y K I M 
 
 I akuzuari R. A., pa pseudonym dhe e mër të rrejshëm, nga I ati F dhe e 
ëma M, e lindur F, I lindur më dt., në fsh. S K. e Ms, jeton në fsh. Kn, ka të kryer 
shkollën e mesme, bujk, I martuar- baba I tre fëmijëve, I gjendjes së varfër 
ekonomike, më pare I dënuar për veprën penale të natyrës së njejtë dhe nuk 
udhëhiqet procedure edhe për vepër tjetër penale. 
 
 I akuzuari I .K, pa pseudonim dhe emër të rrejshëm, nga I ati S dhe e 
ëma H.i lindur K, I lindur më dt., në fsh. Kn, K. e Ks, ku edhe jeton, ka të kryer 
shkollën fillore, bujk, I martuar – baba i 5 fëmijëve, I gjendjes së varfër 
ekonomike, shqiptar, shtetas I R. të Kosovës, më pare I pa gjykuar ndërsa 
udhëhiqet procedure edhe për një vepër tjetër penale të natyrës së njejtë si 
dhe një vepër penale nga neni 374 par.1 të KPRK-ës.  
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 I akuzuari L. U me pseudonim “…”, nga babai Xh dhe e nëna Xh  e lindur 
B, i lindur më.., në Gjilan ndërsa jeton në fsh. B,  ka të kryer shkollën fillore, i 
pa punë – kohë pas kohe punon si .., i pa martuar, i gjendjes së mesme 
ekonomike, shqiptar, qytetar i Republikës së Kosovës,     
 

JANË  FAJTORË 
I. 
 

Të akuzuarit R. A., I. K: 
 

Sepse gjatë periudhës kohore prej dt. ..deri më dt..., në regjinonin e 
Gjilanit, në shkelje të ligjit të zbatueshëm për armët në Kosovë, vazhdimësi 
janë marrë me shitblerjen e armëve dhe municionit, ashtu që kanë kontaktu 
në mes veti për sigurimin e armëve të zjarrta dhe municionit për çmimet e 
caktuara në atë mënyrë që i pandehuri ...ka sjellë nga R. e S. armë të llojeve të 
ndryshme dhe municion ndërkaq i pandehuri I.K.ka ble me qëllim shitje armë 
të tilla duke komunikuar me celular me kode dhe shifra të caktuara për këtë 
qëllim dhe se me implementimin e masave të fshehta të hetimit dhe vëzhgimit 
me përgjim të telekomunikimeve më dt. 23.06.2016, me rastin e bastisjes së 
shtëpive dhe objekteve përcjellëse të njëjtin kapen dhe arresohen. 

 
- Me çka kanë kryer veprën penale importi, eksporti, furnizimi, 

transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e 
paautorizuar e armëve apo materieve plasëse nga neni 372 par. 1 
lidhur me nenin 31 të KPRK-së 

 
II. 

 
I pandehuri I.K: 
 
Sepse më dt. ..rreth orës ...minuta, me rastin e kontrollimit nga ana e  të 

shtëpisë dhe objekteve përcjellëse në fshatin e tij në Koretin, është vërtetu se i 
njëjti në mënyrë të paatorizuar në shkelje të ligjit për armët në Kosovë ka 
mbajtë në pronësi armë të zjarrtë edhe atë: një revole të markës .. model ...me 
numër serik. ..., municion të llojeve të ndryshme edhe atë ...fishek kal...mm, .. 
fishek kal... mm dhe 2 fishek të tjerë të gjetur në garazhë dhe një pushkë 
gjysmëautomatike e modifikuar me numër serik. ..., me afat të skaduar të cilat 
edhe i konfiskohen. 

 
- Me çka ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, në kontrollë, në 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së. 
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III. 

 
 I pandehuri L.U: 
 
 Sepse më dt...., rreth orës ...minuta, me rastin e kontrollimit nga ana e 
Policisë së Kosovës DHKO në të shtëpisë dhe objekteve përcjellëse në fshatin e 
tij..., është vërtetu se i njëjti në mënyrë të paaturituar në shkelje të ligjit për 
armët në Kosovë ka mbajtë në pronësi armë të zjarrtë dhe atë: një pushkë 
automatike ...fishek kalibër .. . gëzhojë, një thikë ushtarake dhe një shkop 
bejzbolli e të cilat edhe i sekuestrohen. 
 

- Me çka ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, në kontrollë, në 
posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së 

 
  Andaj, trupi gjykues në bazë të dispozitës së lartë cekur ligjore dhe  
neneve 4, 41, 42, 43, 45, 46, 73, 74, 75, 83, 233 të KPRK-ës, si dhe neni 365 të 
KPPK-së.  
 

I  GJYKON 
 

Të akuzuarin R.. A.. për veprën penale  nën pikën  I të dispozitivit të 
aktakuzës (importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, 
ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse, nga 
neni 372 paragrafi 1 lidhur me nenin 31, të KPRK-së,    me dënim burgu në 
kohëzgjatje prej 6  (gjashtë) muajve, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe 
koha e kaluar në arrest shtëpiak nga dt... e deri më dt...., dhe dënim me gjobë 
në shumë prej 400 €. 
 

Me pëlqimin e të akuzuari dënimi i mbetur me burgim në kohëzgjatje 
prej 5 (pesë) muajve i shëndërrohet në dënim me gjobë në shumë prej 1400 €. 
 

I akuzuari ka për ta paguar dënimin me gjobë gjithësejtë në shumën 
prej 1800 €.  
 

I akuzuari I.K. për veprën penale  nën pikën  I të dispozitivit të 
aktakuzës (importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, 
ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse, nga 
neni 372 paragrafi 1 lidhur me nenin 31, të KPRK-së,    me dënim burgu në 
kohëzgjatje prej 6  (gjashtë) muajve, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe 
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koha e kaluar në arrest shtëpiak nga dt.23.06.2016 e deri më dt. 22.07.2016, 
dhe dënim me gjobë në shumë prej 400 €. 
 

Me pëlqimin e të akuzuari dënimi i mbetur me burgim në kohëzgjatje 
prej 5 (pesë) muajve i shëndërrohet në dënim me gjobë në shumë prej 1400 €. 
 

Për veprën penale nën pikën II të dispozitivit të aktgjykimit ( mbajtja në 
pronësi, kontroll, në posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të 
KPRKës), i shqiptohet dënimi me gjobë në shumë prej 400 €. 
 

Në Konform të nenit 80 të KPRK-ës 
 

Të akuzuarit I. K.i shqiptohet dënimi unik me gjobë në shumë prej 1800 
€. 
 

Të akuzuarit L. U. për veprën penale nën pikën III të dispozitivit  
(mbajtja në pronësi, kontroll, në posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 
374 par.1 të KPRK -ës ) i shiptohet dënimi me gjobë në shumë prej 1000 €, në 
të cilin dënim ka për t’iu llogaritur edhe koha e kaluar në arrest shtëpiak nga 
dt. 23.06.2016 gjer më dt. 11.07.2016, si dhe koha e kaluar në paraburgim nga 
dt.11.07.2016 gjer më dt. 12.08.2016.  
 

I akuzuari ka për ta paguar shumën e mbetur me gjobë me gjithësejtë 
40 €. 
 

Të akuzuarit denimin e shqiptuar me gjobë kanë për ta paguar nga 
data e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 

Poqese të akuzuarit nuk dëshirojnë ose nuk mund ti paguajnë gjobat e 
shqiptuara si më lartë, gjykata do t’ua zëvendëson me denim me burg, ku një 
ditë e burgut do t’i llogaritet me 20 € të gjobës. 
 

Obligohen të akuzuarit që të paguajnë shpenzimet e procedurës penale 
sipas llgoarisë përfundimtare të kësaj gjykate dhe paushallin gjyqësorë në 
shumën me nga 30 €. 
 

 
A r s y e t i m  

 
1. Ecuria e procedurës 
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Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Krimeve të Rënda, më 
03.08.2016  ka ngritur aktakuzë  PP.I.nr.144/16  , ndaj të akuzuarve  ...,  për 
shkak të veprës penale importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, 
këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve 
plasëse, nga neni 372 paragrafi 1 lidhur me nenin 31, të KPRK-së,   i 
pandehuri ...edhe për veprën penale: mbajtja në pronësi në kontroll në 
posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 parag.1 të KPRK-së,  dhe të 
akuzuarit dhe .....nga fsh..., për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi në 
kontroll në posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 parag.1 të KPRK-
së. 

 
 Të akuzuarit L.Kpër veprën penale në fjalë secili veç e veç e kanë 
kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi i fajësisë është bërë 
në mënyrë vullnetare nga të akuzuarit pas këshillimit të mjaftueshëm me 
mbrojtësit e tyre, i cili pranim mbështetet në faktet e çështjes që përmban 
aktakuza, në materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit, siç janë provat 
materiale, dhe siç aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose 
gabime faktike me të cilin pranim të fajësisë u pajtuan edhe prokurori i 
shtetit, mbrojtësit e të akuzuarve, e me këtë sipas vlerësimit të gjykatës 
gjendja faktike është vërtetuar, atëherë shqyrtimi gjyqësorë në konform të 
nenit 248 par.4 të KPPK-ës, vazhdoi me shqiptimin e dënimit 

 
        Më datë 20.03.2017, në gjykatë, është dorëzuar edhe një marrëveshje për 
pranimin e fajësisë e lidhur në mes të Prokurorisë Themelore në Gjilan, 
Departamenti i Krimeve të Rënda, në njërën anë dhe të akuzuarve Ruzhdija 
Ajdareviq dhe Ilmi Kosumi dhe mbrojtësve të tyre, av. Ymer Huruglica dhe 
Selami Rexhepi, nga Gjilani, në anën tjetër, për shkak të veprës penale nën 
pikën I të dispozitivit të aktakuzës (importi, eksporti, furnizimi, transportimi, 
prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo 
materieve plasëse, nga neni 372 paragrafi 1 lidhur me nenin 31, të KPRK-së).  
 
Sipas kësaj marrëveshje, kësaj Gjykate, i është rekomanduar që ndaj të 
akuzuarve, për shkak të kryerjes së veprës penale të lartcekur t’iu shqiptohet :  
dënimi me burgim në kohëzgjatje me nga 6 (gjashtë) muajve dhe dënimi me 
gjobë në shumë me nga  400 € (katërqind) €.   
         
     Në shqyrtimin gjyqësorë të dt. 21.03.2017, Prokuroria Themelore në 
Gjilan/Departamenti për Krime të Rënda,  prokurori Afrim Shefkiu,  ka 
mbetur në tërësi pranë aktakuzës së paraqitur si dhe marrëveshjes së lidhur 
ndërmjet prokurorisë, të pandehurit dhe mbrojtësit të tij, duke i propozuar 
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gjykatës që ta pranojë të njëjtën, sikurse edhe dënimin e rekomanduar si  dhe 
konfiskimin e sendeve të propozuara. 
 
       Mbrojtësit e të akuzuarve, av.  Y. H. dhe S.Ri si dhe të  akuzuarit R. A dhe, e 
kanë përkrahur propozimin e prokurorit të shtetit, duke u deklaruar se për të 
njëjtën kanë hyrë në marrëveshje me  vullnetin e tyre, dhe  pajtohen me 
rekomandimin 
 

2. Vlerësimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 
 

Në shqyrtimin gjyqësor dhe publik, të mbajtur më datën 21.03.2017, 
kryetarja e trupit gjykues, pas dëgjimit të palëve dhe të mbrojtësve të të 
akuzuarve, ka marrë aktvendim me të cilin e ka pranuar marrëveshjen për 
pranimin e fajësisë, ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet 
ligjore për një gjë të tillë. Në këtë aspekt, kryetarja e trupit gjykues ka 
konstatuar se të akuzuarit me vullnetin e tyre kanë hyrë në marrëveshje për 
pranimin e fajësisë, se e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 
fajësisë; se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga të akuzuarit, pas 
konsulltimeve të mjaftueshme, me mbrojtësit e tyre, avokatët dhe,  se të 
akzuarit nuk kanë qenë të detyruar ose të shtrënguar në asnjë mënyrë që të 
pranojnë fajësinë; se pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që 
përmban aktakuza dhe se nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanta e parapara në 
nenin 253 paragrafët 1 dhe 2 të KPP. 

 
       Mbrojtësit e të akuzuarve av. si dhe  të akuzuarit dhe Ilmi Kosumi, pas 
aprovimit të marrëveshjes për pranimit të fajësisë ( për veprën penale nën 
pikën I të dispozitivit të aktgjykimit importi, eksporti, furnizimi, transportimi, 
prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo 
materieve plasëse, nga neni 372 paragrafi 1 lidhur me nenin 31, të KPRK-së) 
dhe shqiptimit të dënimit   me burgim në kohëzgjatje prej nga gjashtë muaj 
dhe dënim me gjobë në shumë prej nga 400 euro, i kanë propozuar gjykatës që 
në pajtim me nenin 47 të KPRK-së, dënimi i shqiptuar me burg në kohëzgjatje 
prej nga  gjashtë muaj të zëvendësohet në dënim me gjobë.  
 
 Në shqyrtimin fillestarë të mbajtur më dt. 23.09.2016 dhe më 
dt.12.08.2016, të akuzuarit të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të 
KPRK-ës,  (dispozitivi nën II dhe III i aktgjykimit). 
 
 3. Gjendja faktike e vërtetuar 
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Andaj, duke u bazuar në këto që u ceken më lartë, kryetarja e trupit 
gjykues  e ka vërtetuar këtë gjendje faktike :  

 
Se të akuzuarit, I.L. R.A.me dashje e kanë kryer veprën penale importi, 

eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja 
e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse, nga neni 372 paragrafi 1 
lidhur me nenin 31, të KPRK-së,  si dhe të akuzuarit kanë kryer secili veç e veç 
veprën penale nën pikën II dhe III të dispozitivit (mbajtja në pronësi, kontroll 
ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-ës,) në 
kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin nën I,II dhe III këtij 
aktgjykimi dhe për të njëjtën janë penalisht përgjegjës.  

Kryetarja e trupit gjykues, i ka shpallur fajtor të akuzaurit, për shkak të 
veprave penale importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, 
ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse, nga 
neni 372 paragrafi 1 lidhur me nenin 31, të KPRK-së, si dhe të akuzuarit për 
shkak të veprës penale nën pikën II dhe III të aktgjykimit (mbajtja në pronësi, 
në kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të 
KPRK-ës), ngase veprimet e të njejtëve i përmbajnë të gjitha tiparet e këtyre 
veprave penale të përshkruara më për së afërmi si në dispozitivat e këtij 
aktgjykimi  dhe se për të njejtat janë edhe penalisht përgjegjës. Kjo për faktin 
se siç e kanë pranuar edhe vetë të akuzuarit dhe kanë hyrë në marrëveshje për 
pranimin e fajësisë,  për  veprën penale nën pikën I të dispozitivit të aktakuzës 
si dhe kanë pranuar fajësinë sipas dispozitivit nën II dhe III të aktgjykimit.   

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

Kryetarja e trupit gjykues, me rastin e shqiptimit të dënimit, ka 
vlerësuar se duhet të aprovohet rekomandimi i paraqitur në marrëveshjen për 
pranimin e fajësisë që ndaj të akuzuarve R. A dhe I. K , për veprën penale të 
lartë përmendur,  dhe t’iu shqiptohet dënimi me burg në kohëzgjatje prej 6 
(gjashtë) muajve dhe dënimi me gjobë në shumën 400 (katërqind) euro, i cili 
dënim me burg me propozimin e të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre u 
zëvendësua 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 veprave penale. Me rastin e matjes 
së dënimit ndaj të akuzuarve, kryetarja e trupit gjykues i ka marrë për bazë 
disa rrethana që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, të parashikuara në 
nenet 73 deri 76 të KPRK-së. Kështu, si rrethanë posaçërisht lehtësuese, mbi 
bazën e së cilës kryetarja e trupit gjykues e ka shqiptuar dënimin, është fakti 
se të akuzuarit kanë arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë me 
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Prokurorinë Themelore në Gjilan, Departamenti i Krimeve të Rënda, si dhe 
pranimin e fajësisë të akuzuarve për veprat penale të cekura si më lartë, 
gjithashtu, si rrethana posaçërisht lehtësuese, e ka marrë për bazë edhe faktin 
se të akuzuarit kanë bashkëpunuar me prokurorin e shtetit; se të akuzuarit 
janë  penduar thellë për kryerjen e kësaj vepre penale; se të njëjtit kanë 
premtuar që në të ardhmen nuk do të kryejnë vepra tjera penale; sipas 
deklaratës së të akuzuarve,  gjendjen e tyre të varfër ekonomike, mbajtës të 
familjeve, të martuar – prind me fëmijë, sjelljen e tyre korrekte gjatë 
shqyrtimit gjyqësorë, të cilëve kryetarja e trupit gjykues  iu fali besimin. Këto 
janë rrethana, që tregojnë se edhe me një dënim më të butë mund të arrihet 
qëllimi i dënimit dhe të tek të akuzuarit me të drejtë mund të pritet që në të 
ardhmen nuk do të kryejë ndonjë vepër tjetër penale. Ndërsa, si rrethana 
rënduese, kryetarja e trupit gjykues e ka marrë për bazë faktin se ndaj të 
akuzuarve,  udhëhiqet procedure edhe për një vepër tjetër penale të natyrës së 
njejtë si dhe ndaj të akuzaurit udhëhiqet procedurë edhe një vepër penale nga 
neni 374 par.1 të KPRK-ës.  
 
 
   6. Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me 
shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarve dhe qëllimi i dënimit të 
shqiptuar.  
 

Sipas bindjes së kryetares së trupit gjykues, të akuzuarit R.Ai  ka 
shqiptuar dënim me gjobë  gjithsejtë në shumën prej 1800 (njëmijë e tetëqind) 
€, ndërsa të akuzuarit I, K.i  dënimi unik me gjobë në shumë prej 1800 
(njëmijë e tetqind)€,  ndërsa të akuzuarit L.U për veprën penale nën pikën III 
të dispozitivit të aktgjykimit i shqiptohet dënimi me gjobë në shumë prej 1000 
(njëmijë) €, në të cilin dënim ka me iu llogaritur edhe koha e kaluar në arrest 
shtëpiak   nga dt. 23.06.2016  gjer më dt.11.07.2016 si dhe koha e kaluar në 
paraburgim nga dt.11.07.2016 deri më dt. 12.08.2016, e i cili ka për ta paguar 
shumën e mbetur me gjobë me gjithësejtë 40 €,  e 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 akuzuarve. Përveç 
këtyre, me rastin e shqiptimit të dënimit me gjobë, kryetarja e trupit gjykues  e 
ka marrë për bazë edhe gjendjen pasurore të akuzuarve.   

 
Kryetarja e trupit gjykues, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim 

mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit, nga neni 41 i KPRK, i cili konsiston në 
parandalimin e të akuzuarve nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe 
të bëjë rehabilitimin e tyre; të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e 



 9 

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 burgim në dënim me gjobë 
 

Sipas nenit 47 i KPRK, kur gjykata shqipton dënimin me burgim në 
kohëzgjatje deri në gjashtë muaj, lejon që gjykata njëkohësisht mund të 
vendosë që dënimi me burgim të zëvëndësohet në denim me gjobë me 
pëlqimin e të akuzuarve. Ndërsa në anën tjetër të akuzuarit dhe mbrojësit e 
tyre kanë dhënë pëlqimin dhe kanë propozuar që i njëjti  denim me burgim të 
zëvëndësohet, për çka edhe kryetarja e trupit gjykues ka marrë një vendim të 
tillë  meqenëse sipas aktgjykimit për veprat penale për të cilat e shpalli fajtorë 
sipas dispozitivit I të aktgjykimit, i ka shqiptuar denim me burgim në 
kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, dhe denim me gjobë ë shumën 400 euro,  
dhe në këtë kohëzgjatje të dënimit dispozita ligjore mundëson zëvëndësimin e 
dënimit me burgim në denim  me gjobë.  
 

8. Zëvendësimi i dënimit me gjobë 
 

Kryetarja e trupit gjykues duke u bazuar në nenin 46  të KPRK –së, ka 
vendosur që nëse të akuzuarit e  refuzojnë që të paguajnë dënimin me gjobë 
ose nuk janë në gjendje ta paguajnë atë, atëherë dënimi me gjobë do t’iu 
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 . 

 
 9. Dënimi plotësues 
 
Në pajtim  me nenin  62 par.1 e 2 pika 2.7, nenit 69 par.1 dhe nenit 317 
pararafi 4 dhe 5  të KPRK-së,  ndaj të pandehurit shqiptohet edhe dënimi 
plotësues  konfiskimi I sendeve  dhe ate ;  të akuzuarit I. K një revole të 
markës..., municion të llojeve të ndryshme edhe atë ......fishek kal.... mm dhe  
fishek të tjerë të gjetur në garazhë dhe një pushkë gjysmëautomatike e 
modifikuar me numër serik...., me afat të skaduar, të akuzuarit Liridon Uruqi 
armë të zjarrtë dhe atë: një pushkë automatike ...fishek kalibër ...gëzhojë, një 
thikë ushtarake dhe një shkop bejzbolli e të cilat edhe i sekuestrohen. 

   
 10.Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 
 

Duke e pasur natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të 
të të akuzuarve, trupi gjykues, duke u bazuar nenin 451 paragrafi 1 të KPP, ka 
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vendosur që të akuzuarit ti detyrojë për ta paguar paushallin gjyqësor në 
shumë prej  nga 30 Euro.   

 
 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.nr.186/16 
Më 21.03.2017 

 
Sekretare juridike,                                    Kryetarja e trupit gjykues , 
Fatmire Sermaxhaj,d.v,                     Emine Salihu,d.v, 
                               
KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi mund të  ushtrohet ankesë 
Gjykatës së Apelit në Prishtinë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit   të 
këtij aktgjykimi. Ankesa ushtrohet  në dy ekzemplarë përmes kësaj gjykate.   
 
  

 


