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Numri i lëndës: 2018:056426 

Datë: 24.10.2018 

Numri i dokumentit:     00153849 

            PKR.nr.188/2018 

 

NË EMER TË POPULLIT 

 

         Gjykata Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda,  kryetari i 

trupit gjykues Islam Thaçi, me procesmbajtësin Armend Musaj, në lëndën penale kundër të 

pandehurit B. B, për shkak të veprës penale, mbajtja në pronësi, në kontrollë ose posedim 

të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës PP/I.nr. 37/2013  

e dt. 11.02.2013, të cilin e përfaqësonte prokurori i shtetit Shaban Spahiu, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar  më 22.10.2018, shpalli publikisht, ndërsa më 24.10.2018,  hartoi këtë: 

                                                                                      

          A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I pandehuri B. B, nga babai I. dhe nëna M., e lindur G.,  i lindur më ..., në Gjilan me 

vendbanim në Viti, banesat e verdha, ka të kryer shkollën e mesme, i pa punësuar, i  martuar, 

baba i tre fëmijëve,  i gjendjes së varfër ekonomike , shqiptar, shtetas i R. së Kosovës,  si dhe 

nuk udhëhiqet procedurë tjetër penale ndaj tij.  

 

       ËSHTË  FAJTOR 

     
         Sepse më 31.01.2013, ka mbajtë në pronësi, kontrollë dhe posedim 13 fishekë të armës së 

zjarrtë tëllojit kallashnikov të kalibrit PPU 1991, në mënyrë të paautorizuar, të cilët më datë 

31.01.2013 rreth orës 22.00, nga pjesëtarët e policisë së Kosovës, të njejtit i janë gjetur të 

pandehurit nën karrigen e automjetetit të markës Pollo, ku ishte i ulur i njejti e të cilën e 

drejtonte pronari i veturës D. H nga Vitia dhe fishekës në fjalë të pandehurit i konfiskohen nga 

Policia. 

 

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

paautorizuar të armëve nga neni 374 parag. 1 të KPRK-ës ,  

 

Andaj, gjykata në bazë të dispozitave të sipër theksuara ligjore  si  dhe neneve:  4,7,  41, 

49,  50, 51, 52, 73, 74, 75  dhe 76 të KPRK si dhe nenit dhe 365 të KPPRK-ës, të pandehurit, i   
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                  SHQIPTON 

 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 ( njëqind e tetëdhjetë ) ditëve, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet, nëse i pandehuri brenda periudhës verifikuese prej 2 viteve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale, në të kundërtën dënimi me 

kusht ka për t’iu revokuar. 

 

Të pandehurit të sipër theksuar,  gjykata i shqipton edhe dënimin plotësues – 

konfiskimin e 13 fishekëve të armës së zjarrtë të llojit kallashnikov të kalibrit PPU 1991. 

 

Detyrohet i  pandehuri që të paguaj  paushallin gjyqësor në shumë prej  30 €, në afat 

prej 15 ditësh nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm.  

        

      A  r  s  y  e  t  i  m 

 

1.Rrjedha e çështjes 

Prokuroria Themelore në Gjilan-Deparatamenti për Krime të Rënda, pranë kësaj 

gjykate, ka paraqitur aktakuzën PP/I.nr. 37/2013  e dt. 11.02.2013, kundër të pandehurit B. B, 

për shkak të veprës penale, mbajtja në pronësi, në kontrollë ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së. Kryetari i trupit gjykues me datë 22.10.2018, ka 

mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar në të cilën kanë prezentuar prokurori i shtetit Shaban 

Spahiu, si dhe i pandehuri i sipërtheksuar. 

 

2.Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

Kryetari i trupit gjykues në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur më 22.10.2018, 

pas dëgjimit të palëve lidhur me pranimin e fajsisë, ka marrë aktvendim me të cilin ka 

pranuar fajësinë e të pandehurit B. B, për shkak të veprës penale, mbajtja në pronësi, në 

kontrollë ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, ngase janë 

plotësuar gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë në kuptim të nenit 248 paragrafi 1 

nënparagrafi 1.1, 1.2, 1.3 dhe 1.4 të KPPRK-së. 

            Kryetari i trupit gjykues  ka konstatuar se i pandehuri e ka kuptuar drejtë natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht, se i pandehuri nuk 

ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranoj fajësinë, se pranimi i fajësisë 

mbështetet në faktet e çështjes të cilat i përmban aktakuza dhe se e njejta nuk përmban ndonjë 

shkelje ligjore e as gabime faktike. 

 

3. Elementet e veprës penale 

Kryetari i trupit gjykues , pas dëgjimit të deklaratave te palëve lidhur me dënimin , e ka 

shpallur fajtor të pandehurin B. B,, për shkak të veprës penale si në dispozitiv e aktakuzës, 

ngase në veprimet e të njejtit ekzistojnë të gjitha tiparet e veprës penale  dhe se për të njejtat 

është edhe penalisht përgjegjës dhe fajtor, duke i shqiptuar dënimin si në dispozitiv të 

aktgjykimit. 

  

4.Gjendja faktike e vërtetuar 

Duke u bazuar në të lartcekurat, kryetari i trupit gjykues vërtetoi këtë gjendje faktike se 

i pandehuri B. B,, kohën dhe vendin e përshkruar si në dispotivin II të aktakuzës, ka kryer 

veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 

374 par.1 të KPRK-së. 
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 5.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

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

pranohet pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit Bashkim Bajrami dhe të njejtin e ka shpallur 

fajtor dhe ia ka shqiptuar dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Kryetari i trupit gjykues me rastin e matjes së dënimit ka marrë për bazë edhe rrethanat 

që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit duke u bazuar në nenet 73,74,75 dhe 76 të KPRK-

së, ashtu që rrethanë posaqërisht lehtësuese ka marrë faktin se i pandehuri e ka pranuar fajësinë 

për veprën penale për të cilën akuzohet, se i njejti është  penduar, është në gjendje të varfër 

ekonomike, i pa punësuar dhe mbajtës i 5 antaërve të familjes dhe i ka premtuar gjykatës që në 

të ardhmen nuk do të kryej vepra të këtilla apo të ngjajshme penale. 

 Në bazë të të gjitha këtyre rrethanave, gjykata ka ardhur në konkludim se edhe me këtë 

dënim mund të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë në nenin 41 të KPRK-së, dhe se nga i 

pandehuri mund të pritet që në të ardhmën mos të kryej vepra tjera penale.  

Ndërsa si rrethana rënduese gjykata pati parasysh shkallën e përgjegjësisë penale dhe 

rrezikshmërin shoqërore të veprave penale. 

 

6.Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e 

përgjegësisë penale të të pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 

Sipas bindjes së kryetarit të trupit gjykues dënimi i shqiptuar të pandehurit të lartcekur, 

është dënim i drejtë  dhe në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së 

të pandehurit. 

 

7.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

Duke pasur parasysh natyrën e veprave penale dhe gjendjen financiare të të pandehurit, 

kryetari i trupit gjykues  duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPPRK-së, ka vendosur që 

të pandehurin t’a detyroj që ta paguaj paushallin gjyqësor në shumën prej 30 € (tridhjetë euro), 

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

  

8. Dënimi plotësues 

Komform nenit 69 par. 1 dhe 2, neni 62 par. 1 dhe 2 nënpar. 2.6 si dhe neni 374 par.3 të 

KPRK-së, të pandehurit të sipër theksuar,  gjykata i shqipton edhe dënimin plotësues – 

konfiskimin e 13 fishekëve të armës së zjarrtë të llojit kallashnikov të kalibrit PPU 1991. 

 

      Andaj duke u bazuar në të lartcekurat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

Gjykata Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda  

PKR.nr. 188/18, më 24.10.2018 

 

  

Procesmbajtësi,                                                      Kryetari i trupit gjykues                              

Armend Musaj d.v.                                 Islam Thaçi, d.v 

 

 

Këshilla Juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në  afat prej 15 

ditësh nga dita  e marrjes së këtij  aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

gjykate. 


