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Numri i lëndës: 2021:042819 

Datë: 14.05.2021 

Numri i dokumentit:     01779388 

 

PKR.nr.59/2021 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – Departamenti për krime të rënda, si gjykatë 

penale e shkallës parë, përmes kryetarit të trupit gjykues Aziz Shaqiri, me sekretaren juridike 

Kadrije Zymberi, në lëndën penale kundër të pandehurit N. M. nga Gjilani, për shkak të 

dyshimit të bazuar mirë se ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 të Kodit penal të Republikës së Kosovës ( në 

tekstin e mëtutjeshëm KPRK-së ) e në bazë të aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan – 

Departamenti për Krime të Rënda PP.I.nr. ../2021 të datës 16 mars të vitit 2021, të cilin e 

përfaqëson prokurori i shtetit Shaban Spahiu, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik më 

datën 23 prill të vitit 2021 nxjerr dhe në prani të prokurorit të shtetit dhe të pandehurit, në të 

njëjtën ditë, publikisht shpall këtë, 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. I  pandehuri N.M. nga i ati F. dhe e ëma F. ,e lindur S., i lindur më ....... në V., me 

vendbanim në Gjilan rr.”.....”, p.n., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,  i papunësuar, ka 

të kryer shkollën e mesme, me gjendje të varfër ekonomike, posedues i lejes së njoftimit me 

numër personal ......, posedues i telefonit mobil me SIM kartele ............, i gjykuar më parë për 

vepra penale si i mitur, ndërsa  nuk zhvillohet procedurë tjetër penale kundër tij, i njoftuar se 

është i detyruar ta lajmëroj gjykatën për çdo ndërrim eventual të vendbanimit përkatësisht të 

vendqëndrimit të tij nën kërcënim të pasojave ligjore 

 

  

Ë sh t ë   f a j t o r 

 

sepse  në kohë të papërcaktuar e deri më datë 23.02.2021, ka siguruar dhe mbajte në pronësi në 

mënyrë të paautorizuar armët e ftohta dhe atë një thikë dhe një sprey me mbishkrimin “A. S. 

N..”, të cilat në rrugën “I. S.” në Gjilan, me datë e sipërshënuar, i janë gjetur dhe i janë 

konfiskuar përkohësisht nga ana e policisë së Kosovës,  
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- me çka ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll dhe posedim të paaurotizuar 

të armëve nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-s. 

 

Andaj, gjykata në bazë të dispozitave të cituara dhe neneve 4, 7, 17, 21, 38, 40, 43, 69, 70, 71 

paragrafi 1 nën paragrafi 1.2 dhe 1.3. dhe nenit 72 paragrafi 1 nën paragrafi 1.8 të KPRK-s, si 

dhe nenit 365 lidhur me nenin  248 të Kodit të Procedurës Penale (në tekstin e mëtutjeshëm 

KPP-s), të pandehurin në fjalë  

 

 

E  GJ Y K O N 

 

 

me dënim me gjobë në shumën prej treqind ( 3 0 0 ) Euro, të cilin dënim duhet ta 

përmbush në afat prej tridhjetë ( 30 ) ditëve, duke filluar nga dita pasuese e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

mirëpo, nëse eventualisht i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj dënimin me gjobë, 

në kuptim të nenit 43 paragrafi 3 të KPRK-s, i njëjti 

 

I ZËVENDËSOHET me dënim me burgim në kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë ( 1 5 ) 

ditëve, të cilin duhet të filloj ta mbaj në afat prej 15 ditëve duke filluar nga dita pasuese e 

pranimit të ftesës së gjykatës për mbajtje të dënimit të tillë, nën kërcënim të ekzekutimit të 

dhunshëm. 

 

II.Në kuptim të nenit 366 paragrafi 3 të KPRK-s të pandehurit në fjalë i konfiskohen një thikë 

dhe një sprey me mbishkrimin “A. S. N.”, të cilat urdhrohet që të shkatërrohen përmes 

komisionit të formuar nga ana e kryetarit të kësaj gjykate, duke u konstatuar me procesverbal. 

 

III. DETYROHET i pandehurit në fjalë që kësaj gjykate t’ia paguaj shpenzimet  e procedurës 

penale përkatësisht paushallin gjyqësor në shumën prej nga pesëdhjetë ( 50 ) Euro, ndërsa në 

emër të taksës për kompensimin e viktimave shumën prej nga pesëdhjetë ( 50 ) Euro, të 

gjitha në afat prej pesëmbëdhjetë ( 15 ) ditëve, duke filluar nga dita pasuese e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

a) Dispozitat përkatëse lidhur me kompetencën lëndore të kësaj gjykate 

 

Sa i përket kompetencës lëndore të Departamentit për Krime të Rënda të kësaj gjykate kryetari 

i trupit gjykues ka konstatuar se: 

 

 -sipas nenit 22 paragrafi 1, nënparagrafi 1.75 të Kodit të Procedurës Penale – lidhur me veprat 

penale që konsiderohen krime të rënda  për qëllime të këtij Kodi parashihet: për qëllime të këtij 

Kodi, nenet në vijim të Kodit Penal konsiderohen krime të rënda në pajtim me nenin 15 të  

 

Ligjit për Gjykatat Ligji nr. 03/L-199... edhe atë sipas nënparagrafit 1.75. armëmbajtja 

pa leje në pajtim me nenin 374 të Kodit penal. 
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-sipas nenit 19 të Ligjit nr. 06/l-054 për Gjykatat “ Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës 

Nr. 22/18 Dhjetor 2018, Prishtinë – ( i cili sipas nenit 45 të këtij ligji ka hyrë në fuqi më datën 

03 janar të vitit 2019 ) parashihet se: 

 

Departamenti për Krime të Rënda i Gjykatës Themelore i gjykon veprat penale të 

dënueshme mbi dhjetë ( 10 ) vite  si  dhe  v e p r a t  p e n a l e që konsiderohen  k r i m e    

t ë   r ë n d a  s i p a s  K o d i t  P e n a l   a p o  K o d i t  t ë  P r o c e d u r ë s   P e n a l e. 

 

Andaj, pasi që me dispozitën e nenit 19 paragrafi 1. të Ligjit për Gjykatat si ligj special që 

rregullon kompetencën lëndore të gjykatave në Republikën e Kosovës, e në këtë rast edhe të 

Departamenteve për Krime të Rënda të Gjykatave Themelore, kryetari i trupit gjykues ka 

ardhur në përfundim se, në rastin konkret Departamenti i krimeve të rënda i kësaj gjykate 

ka kompetencë lëndore për vendosje të kësaj çështje penale.  
 

 

b) Pjesa hyrëse 

 

Organi i ndjekjes penale kundër të pandehurit në fjalë ka paraqitur aktakuzën lëndore, për 

shkak të dyshimit të bazuar mirë, se i njëjti ka  kryer veprën penale lëndore edhe atë sipas 

përshkrimit faktik dhe kualifikimit juridik si në aktakuzën lëndore por edhe në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

Për veprën penale nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-s parashihen dënime alternative edhe atë 

me gjobë deri në 7,500 Euro ose me burgim deri në pesë ( 5 ) vjet. 

 

Kurse sipas paragrafit 3 të nenit 366 shprehimisht parashihet konfiskimi i armëve përkatësisht 

municionit të armëve. 

 

Gjykata menjëherë pas pranimit të lëndës penale, pa shtyrje ka caktuar shqyrtimin fillestar 

duke i ftuar palët. 

 

Pasiqë kryetari i trupit gjykues ka konstatuar se janë plotësuar kushtet ligjore, në kuptim të 

nenit 246 të KPP-s fillimisht të pandehurin e ka udhëzuar për të drejtën e tij për mos me u 

deklaruar përkitazi me çështjen e tij penale ose që të mos përgjigjet në pyetjet e parashtruar, 

mirëpo nëse i njëjti vendos që të deklarohet  lidhur me çështjen penale  nuk ka për detyrë që ta 

inkriminoj vetveten ose të afërmit e tij, as që ta pranoj fajësinë, se mund të mbrohet vetë ose 

me mbrojtës profesional të caktuar sipas autorizimit e nëse eventualisht nuk ka mjete 

financiare, atëherë gjykata mund t’i caktoj mbrojtës profesional, nëse çmon se interesat e 

drejtësisë një gjë të tillë e kërkojnë, mirëpo gjykata para se me i caktuar mbrojtës me 

shpenzime publike sipas nenit 58 të KPP-s  nga i pandehuri kërkon se duhet plotësuar një 

deklaratë  duke cekur pasurinë e tij, dhe se duhet të deklarohet shprehimisht se nuk mund të 

përballoj shpenzimet e mbrojtësit profesional. 

 

I pandehuri ka deklaruar shprehimisht se nuk dëshiron që të mbrohet në prani të mbrojtësit 

profesional sepse konsideron se është i aftë të mbrohet personalisht, meqë ka vendos që ta 

pranoj fajësinë për veprën penale e cila i vihet në ngarkesë.  

 

Po ashtu i pandehuri është njoftuar edhe për beneficionet ligjore nëse deklarohet se e pranon 

fajësinë dhe plotësohen kushtet ligjore për pranim por edhe për pasojat e pranimit të fajësisë 

meqë lënda penale nuk shkon në shqyrtim gjyqësor dhe i pandehuri nuk mund të jap mbrojtjen 
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e tij e as që gjykata ka detyrim ligjor që provat t’i administroj, por vetëm që t’i vlerësoj në 

kuptim të nenit 248 paragrafi 1 të KPP-s. 

 

I pandehuri ka deklaruar me vetëdije të plotë dhe vullnet të lirë se pranon fajësinë për veprën 

penale e cila i vihet në ngarkesë, kurse prokurori i shtetit nuk e ka kundërshtuar pranimin e 

fajësisë nga ana e të pandehurit. 

 

Kryetari i trupit gjykues pasi që ka vlerësuar se nga provat e pa administruara edhe atë të 

secilës prej tyre veç e veç dhe të gjitha të lidhura në mes veti si tërësi, duke vërtetuar se sipas 

nenit 248 paragrafi 1. të KPP-s, janë plotësuar kushtet ligjore andaj edhe ka aprovuar pranimin 

e fajësisë për veprën penale lëndore nga ana e të pandehurit në fjalë, me arsyetim se :  

 

-se nga provat e bashkëngjitura aktit akuzues vlerësohet se pranimi i fajit mbështetet në faktet 

relevante të çështjes penale që përmban aktakuza lëndore, duke vërtetuar përtej dyshimit të 

bazuar mirë se ky i pandehur ka kryer veprën penale lëndore sipas përshkrimit faktik dhe 

kualifikimit juridik të saj e të cilën e përmban akti akuzues lëndor,  

 

-se i pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pramimit të fajësisë për veprën penale lëndore, 

e në anën tjetër ky pranim është bërë vullnetarisht  nga i pandehuri pa u shtyer dhe kërcënuar 

nga askush, 

 

- në anën tjetër akti akuzues lëndor nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore si në pikëpamje 

të përshkrimit faktik të çështjes penale ashtu edhe të kualifikimit juridik të veprës penale  e as 

gabime faktike të cilat kishin me ndikuar përmbajtësisht në joligjshmërinë e aktit akuzues 

lëndor dhe se 

-në kuptim të nenit 113 paragrafu 1. nënparagrafi 40 të KPRK-s thika me këllf dhe boca me 

sprey me mbishkrim “ A.S. N. “ trajtohen armë meqë kanë konstruktim të tillë dhe përbërje sa 

që i bënë të përshtatshme nëse i kanë në posedim personat e paautorzuar si në rastin konkret, 

për kryerjen e ndonjë sulmi fizik ndaj integritetit fizik të njerëzve duke mos përjashtuar as jetën 

e tyre ose ndaj pasurisë së tyre, dhe se mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautoruzuar 

e tyre është e ndalueshme edhe me ligjin për armët. 

   

Më tutje kryetari i trupit gjykues ka vazhduar seancën e shqyrtimit fillestar me deklaratat e 

palëve përkitazi vërtetimin e rrethanave lehtësuese dhe rënduese. 

 

Prokurori i shtetit ka deklaruar se gjykata me rastin e përcaktimit për llojin dhe lartësinë e 

dënimit duhet t’i ketë parasysh të gjitha rrethanat lehëtsuese dhe rënduese, edhe atë ptanimin e 

fajësisë për veprën penale lëndore por edhe rrezikshmërinë shoqërore  të armëve të mbajtura në 

posedim në mënyrë të paautorizuar, duke i konfiskuar armët  lëndore sipas nenit 366 paragrafi 

3. të KPRK-s, me propozim që gjykata të pandehurit t’i shqiptoj dënim sipas Kodit Penal. 

 

I pandehuri ka deklaruar se me vetëdije të plotë dhe vullnet të lirë ka pranuar fajësinë për 

veprën penale lëndore, se është  penduar sinqerisht për veprimin e pamatur të tij duke premtuar 

se në të ardhmen nuk do të përsërisë veprime të tilla apo të ngjashme penale dhe se asnjëherë 

më parë nuk është ndeshur me ligjin e as që zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale kundër 

tij, por edhe se është i papunësuar dhe jeton në një familje me gjendje mjaft të rëndë 

ekonomike, duke i propozuar gjykatës që t’ia shqiptoj një dënim të arsyeshëm.   

 

 

c) Përfundimet e nxjerra nga gjykata 
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Gjykata pas vlerësimit të provave të bashkëngjitura aktit akuzues lëndor ka vërtetuar se në 

veprimet e të pandehurit përmbushen të gjitha elementet e figures së veprës penale nga neni 

366 paragrafi 1 të KPRK-s meqë i njëjti ka mundur me i konstrolluar sjelljet e tij për mos me 

mbajtur armë të ftohta pa autorizim dhe në kundërshtim  me ligjin për armët, andaj edhe të 

njëjtin e ka shpallur fajtor dhe dënuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Me rastin e përcaktimit për llojin dhe lartësinë e dënimit në kuptim të nenit 69 dhe 70 ka pasur 

parasysh rrethanat lehtësuese edhe atë : se i pandehuri ka pranuar fajësinë, është penduar për 

veprimin e pamatur të tij, se seriozisht ka premtuar se në të ardhmen do të kujdeset 

maksimalisht që mos të bie ndesh me ligjin, se ka gjendje jo të mirë financiare meqë nuk është 

i punësuar dhe se mban familjen  me punën e tij të kohëpaskohshme,  ndërsa rrethana rënduese 

nuk ka gjetur,  

 

Andaj gjykata duke pasur parasysh gjendjen faktike të vërtetuar dhe rrethanat lehtësuese të 

cilat ashtu të sublimuara paraqesin rrethana veçanërisht lehtësuese është bindur se edhe me një 

dënim minimal me gjobë sin ë dispozitiv të aktgjykimit, në kuptim të nenit 71 paragrafi 1 

nënparagrafi 1.2 dhe 1.3 lidhur me nenin 72 paragrafi 1 nënparagrafi 1.8 të KPRK-s mund të 

arrihet qëllimi i plotë i dënimit në kuptim të nenit 38 të KPRK-s.me bindje të plotë se i 

pandehuri do të parandalohet që në të ardhmen mos të kryej vepra penale dhe në anën tjetër se 

edhe qytetarët potencial do të parandalohen nga sjelljet eventuale kriminale. Gjykata është e 

bindur se dënimi i shqiptuar i cili anën esencialisht kah minimum i dënimit të paraparë me 

dispozitën lëndore material megjitatë shpreh gjykim adekuat shoqëror për veprën penale 

lëndore, në mënyrë që edhe tek i pandehuri edhe tek qytetarët potencial të ngris moralin dhe 

forcoj detyrimin e tyre për të respektuar të mirat juridike të qytetarëve dhe të shoqërisë si tërësi 

të mbrojtura me të drejtën pozitive penale, e që në rastin konkret konsistojnë në sigurinë 

juridike të përgjithshme por edhe të integritetit trupor dhe jetës së qytetarëve përfshirë edhe 

pasurinë e tyre. 

 

 

ç) Konfiskimi, shpenzimet e procedurës penale, taksa për kompenzimin e viktimve të 

krimit, por edhe zëvendësimi i dënimit me gjobë me atë me burgim sipas dispozitave 

përkatëse ligjore 

 

 

Gjykata në kuptim të nenit 366 paragrafi 3 të KPRK –s ka vendosur për konfiskimin e armëve 

të ftohta të cila i ka pasuir në posedim dhe pronësi i pandehuri në mënyrë të paautorizuar. 

Lidhur me shpenzimet e procedurës penale – përkatësisht paushallin gjyqësor është vendosur 

në kuptim të nenit 450 paragrafi 3 të KPP-s, ndërsa as i përket taksës është vendësur në kuptim 

të nenit 39 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, Ligji nr.05/L-036. 

 

Mundësia ligjore për zëvendësimin e dënimit me gjobë me atë me burgim në rast se i pandehuri 

nuk mund ose nuk dëshiron ta paguaj gjobën, është vendosur në kuptim të nenit 43 paragrafi 3 

të KPRK-s.   

 

Gjykata pas shpalljes së aktgjykimit në kuptim të nenit 368 të KPP-s palët i ka udhëzuar për të 

drejtën në ankesë, duke ia tërhequr vërejtjen të pandehurit se nëse nuk e zbaton urdhrin e 

gjykatës sipas aktgjykimit lëndor, dënimi me gjobë  zëvendësohet me dënim me burgim sipas 

dispozitivit të këtij aktgjykimi. 
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Nga të cekurat e më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- Departamenti i Krimeve të Rënda 

 PKR.nr. 59/2021 më dt.23 prill të vitit 2021 

 

Sekretarja juridike,                                                            Kryetari i trupit gjykues, 
Kadrije Zymberi                                                Aziz Shaqiri d.v 

 

 

  

Udhëzim për mjetin juridik: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë – Departamenti i krimeve të rënda, në afat prej  pesëmbëdhjetë  ( 15 ) ditëve 

nga dita e pranimit të të njëjtit.  

Ankesa në kopje të mjaftueshme  dorëzohet përmes kësaj Gjykate.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


