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         P.KR.nr.321/16 

     NË EMËR TË POPULLIT  

 GJYKATA THEMELORE – Departamenti për Krime të Rënda në Gjilan,  
sipas gjyqtares Emine Salihu, si kryetare e trupit gjykues, me pjesëmarrjen e  
sekretares juridike Fatmire Sermaxhaj, në lëndën penale të akuzuarit B. H.nga 
Kamenica ,për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi,  kontroll, ose posedim 
të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-ës, sipas aktakuzës së 
Prokurorisë Themelore – Departamenti për Krimet të rënda në Gjilan, , PPH/I.nr. 
307/16 i dt. 23.1.2.2016,  pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar oral dhe publik, më 
dt.29.05.2017, në prani të Prokurorit të shtetit Mr.sc.Isiuf Sadiku dhe të 
akuzuarit  më dt. 29.05.2017, shpalli këtë  
 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari  B. H., pa pseudonim dhe emër të rrejshëm, nga i ati  F. dhe e ëma M.   
e lindur M., i lindur më dt. ..., në K., ku edhe jeton, në rr. “...” – në objektin banesor 
të ..., ... martuar ,  ka të kryer..., ... punë, i gjendjes së ... ekonomike, shqiptar, 
shtetas i R. të Kosovës, më parë i pa gjykuar dhe nuk udhëhiqet procedurë për 
vepër tjetër penale. 
 

ËSHTË FAJTORË 
Sepse: 
 
  Në kohën e pa vërtetuar më parë, pa autorizim e në shkelje të ligjit të 
zbatueshëm për armët në Kosovë, ka siguru dhe mbajte në pronësi armë të 
zjarrtë edhe atë një pushkë automatike ... me numër serik ..., me ... karikator dhe 
... fishke e cila armë i edhe më dt. ... .2016, me rastin e basisjes së shtëpisë dhe 
objekteve plërcjellëse e njëjta armë i gjendet dhe i konfiskohet.  

 
 -me çka ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi në kontroll, ose 

posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-ës. 
  
Andaj gjykata duke u bazuar në dispozitat e cituara ligjore nenin 4, 

41,42,43,46, 62 parag. 1,2 pika 2.7, 73, 74,75  të KPRK, si dhe nenin 365 të KPPK-
ës.  
 
 
 

E  GJ Y K O N 
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Me dënim gjobë në shumë prej 200 (dyqind) €, të cilin dënim i akuzuari ka 

për ta paguare pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 

  Nëse i akuzuari dënimin me gjobë nuk e paguan në afatin e caktuar, i 
njejti do ti zëvendësohet me dënim me burg, ku një ditë e  burgut do ti llogaritet 
me 20 €, të gjobës. 
 

I akuzuarit obligohet ti paguajë të gjitha shpenzimet e procedurës penale 
sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe në emër të paushallit gjyqësorë 
shumën prej 25 €. 
 

Ndaj të akuzuarit , ne konform te nenit 62 parag. 1, 2 pika 2.7 te KPRK-es, 
konfiskohet  arma e zjarrtë  dhe atë :  pushkë automatike AK-47 me numër serik 
25619, me një karikator dhe 2 fishke. 

 
A r s y e t i m 

 
Prokuroria Themelore – Departamenti për Krime të rënda në Gjilan, me 

aktakuzën PP/I.nr.307/16 i dt.23.12.2016, e ka akuzuar të akuzuarin  B. H.,  për 
shkak të veprës penale mbajtja në pronësi,  kontroll, ose posedim të 
paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-ës. 

 
 Në shqyrtimin fillestar të mbajtur pran kësaj gjykate më dt.29.05.2017, i 

akuzuari B. H.,  e ka pranuar fajësinë për veprën penale mbajtja në pronësi,  

kontroll, ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të  

KPRK-ës, i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, 

pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare nga i akuzuari pas këshillimit 

të mjaftueshëm me mbrojtësin, i cili pranim mbështetet në faktet e çështjes që 

përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit, siç 

është dëshmia e dëshmitarëve dhe provat materiale, dhe siç aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, me të cilin pranim të 

fajësisë u pajtua edhe prokurori i shtetit,  e me këtë, sipas vlerësimit të gjykatës 

gjendja faktike është vërtetuar, atëherë shqyrtimi gjyqësor konform nenit 248 

par.4 të KPPK-ës, vazhdoi me shqiptimin e dënimit. 

 

 Me rastin e përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata i pati 

parasysh të gjitha rrethanat sikurse ato lehtësuese dhe rënduese të cilat 
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ndikojnë në përcaktimin e dënimit në pajtim me nenin 73 të KPRK-ës, dhe kështu 

si rrethana veçanërisht  lehtësuese të akuzuarit gjykata ia mori për bazë 

pranimin e veprës penale, sjelljen e tij korrekte gjatë seancës së shqyrtimit të 

mbajtur fillestar,  i pa gjykuar si dhe nuk udhëhiqet procedurë për vepër tjetër 

penale, i gjendjes ... ekonomike, ... punë, pendohet për veprën e kryer penale  për 

të cilën e ka pranuar fajësinë, i premton gjykatës se në të ardhmen nuk do të  bie 

ndesh me ligjin,  ndërsa si rrethanë rënduese gjykata i mori për bazë peshën e 

kryerjes së veprës penale si dhe rrezikshmërinë shoqërore të veprës, andaj edhe  

të akuzuarit në fjalë i shqiptoi dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi me 

bindje se edhe me dënimin e shqiptuar do të arrihet  qëllimi i dënimit  i paraparë 

me nenin 41 të KPRK-ës, ashtu që të parandalon të akuzuarin  nga kryerja e 

veprave penale në të ardhmen  dhe të bëjë rehabilitimin e tij ,  të parandalojë 

edhe persona të tjerë  nga kryerja e veprave penale. 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale është marrë në bazë të nenit  

450 të KPPK-ës.  

Ndaj të akuzuarit  B. H., ne konform te nenit 62 parag. 1, 2 pika 2.7 te 
KPRK-es, i shqiptohet dënimi plotësues i  konfiskimit të armës së zjarrtë  dhe atë 
: pushkë automatike ... me numër serik ..., me ... karikator dhe ... fishke. 
                                                                                                      
 Nga të cekurat e mësipërme e në bazë të nenit 365 të KPPK-ës, u vendos si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

                 GJ Y K A T A  TH E M E L O R E  
                 Departamenti për Krime të Rënda në Gjilan  
                                                     Më dt. 29.05.2017 
Sekretare juridike                                                   Kryetarja e trupit –gjyqtarja  
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 marrjes së këtij 
aktgjykimi. Ankesa ushtrohet në dy ekzemplar përmes kësaj gjykate.  

 


