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         PKR.nr.28/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

  GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Krimeve të Rënda, 

përmes kryetarit të trupit gjykues Afrim Shala, me sekretaren juridike Fikrete Destani, 

në çështjen penale ndaj të pandehurit B. U., nga fshati N., Komuna e Gj., të cilën sipas 

detyrës zyrtare  e mbron avokati M. S., nga Gj., për shkak të veprës penale mbajtja në 

pronësi, në kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 374 paragrafi 1 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës,
1
 sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Gjilan, Departamenti i Krimeve të Rënda, PP.I.nr.14/2016, e datës 28 janar 2016, të 

cilën e përfaqësonte prokurori Arben Kadriu, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe 

publik, më datën 23 mars 2016, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datën 30 mars 

2016, e përpilojë me shkrim këtë :  

 

 

 

AKTGJYKIM 

 

 

  

 I pandehuri B. U., nga babai R. dhe e nëna M., e lindur Sh., i lindur më ..., në 

fshatin N., Komuna e Gj. ku edhe jeton, shqiptar, qytetar i Republikës së Kosovës, me 

numër personal ..., ... martuar, babë i ... fëmijëve, ka të kryer ..., i gjendjes së varfër 

ekonomike, përfitues i pensionit të veteranit të luftës, nuk ka qenë më parë i dënuar për 

ndonjë vepër tjetër penale,   

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

I. 

 

Sepse me datën 30 dhjetor 2015, rreth orës 19:00 minuta, në fshatin N., 

Komuna e Gj., në oborrin e shtëpisë së tij, ka shkaktuar rrezik të madh për jetën e 

njerëzve dhe pasurinë, në atë mënyrë që me revolen e markës “Z.” me ngjyrë të B., 

kalibër ... mm, ka shtënë disa herë në ajër, ndërsa plumbi i fundit i kishe shkrepur nga 

pakujdesia, me ç’rast predha i depërton në dorën e tij të majtë duke i shkaktuar 

lëndime trupore dhe duke shkaktuar rrezik edhe për persona tjerë, ku i njëjti më pas 

kërkon ndihmën mjekësore në Emergjencën e Spitalit Regjional në Gjilan,  

- me këtë ka kryer veprën penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 

365 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të KPRK. 

 

                                                       II. 

                                                 
1
 Kodi Penal i Republikës së Kosovës (Në tekstin e mëtejmë KPRK), nr.04/L-082, i datës 20.04.2012, i cili ka 

hyrë në fuqi më 01.01.2013. 
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Sepse më datën, kohën dhe vendin si në dispozitivin I të këtij aktgjykimi, është 

vërtetuar se i pandehuri në mënyrë të paautorizuar e në shkelje të ligjit të zbatueshëm 

për armët ka mbajtur në pronësi revolen e markës “Z.”, prodhim jugosllav, me ngjyrë 

të B., me numër serik ..., i kalibrit ... mm dhe ... karikator, e të cilat pas raportimit 

lidhur me rastin e përshkruar si më lartë, i gjenden dhe sekuestrohen nga pjesëtarët e 

Policisë së Kosovës,   

- me këtë ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve, nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK. 

 

Andaj, kryetari i trupit gjykues në bazë dispozitave të lartcekura ligjore dhe 

neneve 4, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 62, 69, 73 dhe 74 të KPRK, si dhe neneve 247 dhe 

365 të Kodit të Procedurës Penale,
2
 të pandehurit i shqipton :  

 

 

DËNIM ME KUSHT  

 

 

Ashtu që të pandehurit B. U., për shkak të veprës penale sipas dispozitivit I të 

këtij aktgjykimi i shqiptohet dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, 

kurse, për shkak të veprës penale sipas dispozitivit II të këtij aktgjykimi, i shqiptohet 

dënimi me gjobë në shumë prej 300 € (treqind Euro), të cilat dënime nuk do të 

ekzekutohen, nëse i pandehuri gjatë periudhës kohore prej 1 (një) viti, nga dita kur ky 

aktgjykim të bëhet i formës së prerë nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale.  

Konfiskohet arma e zjarrit “Z.”, me ngjyrë të B., me numër serik … e kalibrit ... 

mm.  

Detyrohet i pandehuri B. U., që ta paguajnë paushallin gjyqësor në shumë prej 

25 € (njëzetepesë Euro), në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky 

aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 

 

 

ARSYETIMI 

 

1. Ecuria e procedurës 

  

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

aktakuzë e lartcekur ndaj të pandehurit B. U., nga fshati N., Komuna e Gjilanit, për 

shkak të veprave penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, nga neni 365 paragrafi 6 

lidhur me paragrafin 1 të KPRK dhe veprës penale mbajtja në pronësi, në kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK.   

Pas ngritjes së aktakuzës, 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 pandehurit B. U. dhe mbrojtësit të saj, avokatit 

                                                 
2
 Kodi i Procedurës Penale (Në tekstin e mëtejmë KPP), nr.04/L-123, i datës 13.12.2012, i cili ka hyrë në fuqi më 

01.01.2013. 
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M. S., nga Gj., në anën tjetër. Sipas kësaj marrëveshje, kryetarit të trupit gjykues, i 

është rekomanduar që ndaj të pandehurit  B. U., për shkak të kryerjes së veprës penale 

sipas dispozitivit I të këtij aktgjykimi, ndaj të pandehurit të shqiptohet dënimi me 

kusht, kurse, për shkak të veprës penale sipas dispozitivit II të këtij aktgjykimi, ndaj të 

pandehurit të shqiptohet dënim me gjobë në shumë prej 300 € (treqind Euro). 

 

2. Vlerësimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 

 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, të mbajtur më datën 23 mars 2016, kryetari i 

trupit gjykues, pas dëgjimit të palëve dhe të mbrojtësit të pandehurit, 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, 

kryetari i trupit gjykues ka konstatuar se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë; se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i pandehuri, pas 

konsulltimeve të mjaftueshme, me mbrojtësin e tij, avokatin M. S. se i pandehuri nuk 

ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranojë fajësinë; se pranimi i 

fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përbënë 

asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

3. Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Andaj, duke u bazuar në këto që u ceken më lartë, kryetari i trupit gjykues e ka 

vërtetuar këtë gjendje faktike :  

- se i pandehuri B. U., nga pakujdesa e ka kryer veprën penale shkaktimi i 

rrezikut të përgjithshëm, nga neni 365 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të 

KPRK dhe me dashje e ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, në 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 374 paragrafi 1 të 

KPRK, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar sin ë dispozitivin I dhe 

II të këtij aktgjykimi.  

 

4. Elementet e  veprave penale 

 

Në nenin 365 paragrafi 1 të KPRK, është parashikuar se formën themelore të 

veprës penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm  e kryen, “Kushdo që me anë të 

zjarrit, vërshimeve, armëve, eksplozivit, helmit ose gazit helmues, rrezatimit jonizues, 

forcës mekanike, me energji elektrike ose me ndonjë lloj energjie tjetër, ose me ndonjë 

veprim tjetër të rrezikshëm apo mjete të rrezikshme, shkakton rrezik të madh për jetën 

e njerëzve apo dëm të konsiderueshëm pasuror” dhe për këtë formë të kësaj vepre 

penale është parashikuar dënimi me burgim prej 6 (gjashtë) muaj deri në 5 (pesë) vjet. 

Ndërsa, në paragrafin 6 të këtij neni, është parashikuar forma e lehtë e kësaj vepre 

penale, e cila konsiderohet se ekziston nëse “Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. 

i këtij neni kryhet nga pakujdesia” dhe për këtë formë të lehtë të kësaj vepre penale 

është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në 3 (tre) vjet. Ndërsa, në nenin 

374 paragrafi 1 të KPRK, është parashikuar se formën themelore të veprës penale 

mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, e kryen “kushdo që 

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me ligjin e zbatueshëm 
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lidhur me armë të tilla, për të cilën është parashikuar dënim me gjobë deri në 7.500 € 

(shtatëmijë e pesëqind Euro) ose me burgim deri në 5 (pesë) vjet”. Kryetari i trupit 

gjykues, e ka shpallur fajtor të pandehurin B. U., për shkak të veprave penale të cekura 

në dispozitivin I dhe II të këtij aktgjykimi, ngase veprimet e të njejtit i përmbajnë të 

gjitha tiparet e këtyre veprave penale dhe se për të njejtat është edhe penalisht 

përgjegjës.  

 

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 nuk aprovohet rekomandimi i paraqitur në marrëveshjen për pranimin e fajësisë që 

ndaj të pandehurit B. U., të shqiptohet dënimi me gjobë në shumë prej 300 € (treqind 

Euro), dhe dënimi me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet nëse i pandehuri gjatë periudhës kohore brenda një viti nuk kryen vepër 

tjetër penale, ngase ka vlerësuar se duke i marrë për bazë të gjitha rrethanat e shënuara 

më poshtë, edhe me një dënim me kusht do të mund të arrihet qëllimi. Dënimi me 

kusht për të dy këto dënime, do të jetë dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e 

veprave penale. Andaj, 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 73 dhe 74 të KPRK. Kështu, si rrethana lehtësuese, 

është fakti se i pandehuri ka arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë me Prokurorinë 

Themelore në Gjilan, Departamenti i Krimeve të Rënda. Gjithashtu, si rrethana 

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 për kryerjen e kësaj 

vepravepenale dhe 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 trupi gjykues ja ka falur 

besimin, është i martuar është babë i ... fëmijëve; se i njëjti ka gjendje të varfër 

ekonomike; se i njëjti përveç pensionit të veteranit të luftës, nuk realizon të ardhura 

tjera, si dhe faktin se i pandehuri më parë nuk ka qenë i dënuar për ndonjë vepër tjetër  

penale.  

 

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

përgjegjësisë penale të pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar  

           

          Sipas bindjes së kryetarit të trupit gjykues, dënimi me kusht ndaj të pandehurit 

B. U., duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më lartë, është dënim i drejtë, në 

harmoni me peshën e veprave penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. 

Përveç këtyre, me rastin e shqiptimit të dënimit me kusht, kryetari i trupit gjykues e ka 

marrë për bazë edhe gjendjen pasurore të pandehurit, faktin se i njëjti përveç pensionit 

të veteranit të luftës, nuk ka të ardhura tjera.   

Kryetari i 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 pandehurit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e 

saj; të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë 
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gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit. 

 

7. Dënimi plotësues 

 

Përveç dënimit kryesor, duke u bazuar në nenet 62, 69 dhe 374 paragrafi 3 të 

KPRK, ndaj të pandehurit  B. U., shqiptohet edhe dënimi plotësues marrja – 

konfiksimi i armës “Z.”, me ngjyrë të B., me numër serik ..., e kalibrit ... mm.  

 

8. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

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

akuzuarit, kryetari i trupit gjykues, duke u bazuar nenin 451 paragrafi 1 të KPP, ka 

vendosur që të pandehurin ta detyrojë për ta paguar vetëm paushallin gjyqësor në 

shumë prej 25 Euro, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve.   

 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 

Më 30 mars 2016 

Sekretarja juridike,                                Kryetari i trupit gjykues, 

 Fikrete Destani                        Afrim Shala  

                              

 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKR.nr.28/2016 

 

Pas përfundimit të shqyrtimit fillestar , trupi gjykues në emër të popullit mori 

dhe publikisht shpalli këtë :     
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AKTGJYKIM 

 

 I akuzuari B. U., me shënimet tjera si në shkresa të lëndës,  

 

 

ËSHTË FAJTOR 

I. 

 

Sepse me datën 30 dhjetor 2015, rreth orës 19:00 minuta, në fshatin N., 

Komuna e Gjilanit, në oborrin e shtëpisë së tij, ka shkaktuar rrezik të madh për jetën e 

njerëzve dhe pasurinë, në atë mënyrë që me revolen e markës “Z.” me ngjyrë të B., 

kalibër ... mm, ka shtënë disa herë në ajër, ndërsa plumbi i fundit i kishe shkrepur nga 

pakujdesia, me ç’rast predha i depërton në dorën e tij të majtë duke i shkaktuar 

lëndime trupore dhe duke shkaktuar rrezik edhe për persona tjerë, ku i njëjti më pas 

kërkon ndihmën mjekësore në Emergjencën e Spitalit Regjional në Gjilan,  

- me këtë ka kryer veprën penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 

365 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të KPRK. 

 

                                                       II. 

 

Sepse më datën, kohën dhe vendin si në dispozitivin I të këtij aktgjykimi, është 

vërtetuar se i pandehuri në mënyrë të paautorizuar e në shkelje të ligjit të zbatueshëm 

për armët ka mbajtur në pronësi revolen e markës “Z.”, prodhim jugosllav, me ngjyrë 

të B., me numër serik ..., i kalibrit ... mm dhe një karikator, e të cilat pas raportimit 

lidhur me rastin e përshkruar si më lartë, i gjenden dhe sekuestrohen nga pjesëtarët e 

Policisë së Kosovës,   

- me këtë ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve, nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK. 

 

Andaj, kryetari i trupit gjykues në bazë dispozitave të lartcekura ligjore dhe 

neneve 4, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 62, 69, 73 dhe 74 të KPRK, si dhe neneve 247 dhe 

365 të Kodit të Procedurës Penale,
3
 të pandehurit i shqipton :  

 

DËNIM ME KUSHT  

 

Ashtu që të pandehurit B. U., për shkak të veprës penale sipas dispozitivit I të 

këtij aktgjykimi i shqiptohet dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, 

kurse, për shkak të veprës penale sipas dispozitivit II të këtij aktgjykimi, i shqiptohet 

dënimi me gjobë në shumë prej 300 € (treqind Euro), të cilat dënime nuk do të 

ekzekutohen, nëse i pandehuri gjatë periudhës kohore prej 1 (një) viti, nga dita kur ky 

aktgjykim të bëhet i formës së prerë nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale.  

Konfiskohet arma e zjarrit “Z.”, me ngjyrë të B., me numër serik ... e kalibrit ... 

mm.  

                                                 
3
 Kodi i Procedurës Penale (Në tekstin e mëtejmë KPP), nr.04/L-123, i datës 13.12.2012, i cili ka hyrë në fuqi më 

01.01.2013. 
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Detyrohet i pandehuri B. U., që ta paguajnë paushallin gjyqësor në shumë prej 

25 € (njëzetepesë Euro), në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky 

aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 

 

  

 

V ë r t e t o j n ë 

 

Sekretarja juridike,                               Kryetari i trupit gjykues,   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


