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NË EMER TË POPULLIT 

 

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

gjykues Islam Thaçi, me sekretaren juridike Rafete Syla, në lëndën penale kundër të 

pandehurit, A.E., për shkak të veprës penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 parag.2 i KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Gjilan, PP.I.nr.38/18 të datës 28.02.2018, të cilin e përfaqësonte prokurori i 

shtetit Agron Uka, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar më 14.03.2018, shpalli publikisht ,ndërsa 

më  05.04.2018,  hartoi këtë: 

                                                                                      

          A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I pandehuri A.E., nga babai H. dhe nëna M., e lindur F., i lindur më data e lindjes... në 

fshatin ... K. ..., ku edhe jeton, i martuar, babë i pesë fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i 

pa punësuar, i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

               

                                                            Ë SH T Ë  FAJTOR  

          

Sepse në kohë të pa përcaktuar më parë, i pandehuri pa autorizim dhe në 

kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët, ka mbajtur në pronësi armë të zjarrta 

edhe atë: një pushkë të gjuetisë të markës “Cifsanav Tufekleri”e kalibrit.12, me numër serik 

... dhe katër fishekë të kalibrit 12mm, një shkop gome, një armë – pistoletë e markës “ 

Mauser’ pa numër serik me një karikator, një pistoletë modeli i panjohur i kalibrit 6.35mm, 

me numër serik ..., një karikator dhe katër fishekë të kalibrit të njejtë, një revole e markës 

“Knalipatr Naopater” e kalibrit 9mm pa numër serik dhe një granatë dore, ashtu që me datë 

14.02.2018 në intervalin kohor prej orës 12:00 deri në ora 14:00, në shtëpinë e tij në fsh. ..., 

Komuna e ..., gjatë bastisjes nga zyrtarët e NJHR në Gjilan, janë gjetur armët e lartcekura të 

cilat edhe janë konfiskuar. 

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

paautorizuar të armëve nga neni 374 parag.2 i KPRK-së. 

Andaj gjykata duke u bazuar në  dispozitat e siperthekësuara ligjore si dhe neneve 

4,7, 41, ,46, 47, 73, 74, 75, 76 të KPRK-ës si dhe 365 të KPPRK-së të pandehurit, i shqipton:                                                           

 

 

DËNIM ME BURGIM I CILI DËNIM ME PËLQIMIN E TË PANDEHURIT I 

ZËVENDËSOHET ME DËNIM ME GJOBË 

 

 

Ashtu që të pandehurit A.E., i shqiptohet dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 

(njëqindetetëdhjetë) ditëve, në të cilin dënim, i llogaritet edhe koha e kaluar në arrest shtëpiak, 

prej datës 14.02.2018 e deri më daten 14.03.2018, gjykata me pëlqimin e të pandehurit dhe në 

pajtim me nenin 47 të KPRK-së, dënimin e mbetur me burgim i’a zëvendëson me dënim me 

gjobë në shumë prej 2200€ (dymijë e dyqind) Euro, të cilën gjobë detyrohet që ta paguaj në 

afat prej (6) gjashtë muajve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

 

 



Pagesa bëhet në këste të barabarta mujore edhe atë duke filluar nga java e parë e  

muajit vijues. 

  Nëse i pandehuri në fjalë nuk dëshiron ose nuk mund t’a paguaj gjobën e përcaktuar 

me këtë aktgjykim, atëherë, dënimi me gjobë do t’i revokohet ashtu që  i pandehuri, detyrohet 

që ta mbajë dënimin e shqiptuar me burgim në kohëzgjatje prej 150 (njëqind e pesëdhjetë) 

ditëve.         

 Detyrohet i pandehuri që të paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 30 

€(tridhjetë)Euro, në afat prej 15 ditësh nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës se prerë, 

nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  

Gjykata të pandehurit i konfiskon: një pushkë të gjuetisë të markës “Cifsanav 

Tufekleri”e kalibrit.12, me numër serik ... dhe katër fishekë të kalibrit 12mm, një shkop gome, 

një armë – pistoletë e markës “ Mauser’ pa numër serik me një karikator, një pistoletë modeli i 

panjohur i kalibrit 6.35mm, me numër serik ..., një karikator dhe katër fishekë të kalibrit të 

njejtë, një revole e markës “Knalipatr Naopater” e kalibrit 9mm pa numër serik dhe një 

granatë dore.         

   

        

    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.38/18 të datës 28.02.2018, kundër të pandehurit 

A.E., mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 

parag.2 i KPRK-së. 

Kryetari i trupit gjykues me datë 14.03.2018, ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar 

në të cilën kanë prezentuar  prokurori i shtetit, Agron Uka , i pandehuri A.E., me mbrojtësin  e 

tij av. Sh.P. me autorizim, në të cilën seancë i pandehuri  pas leximit të aktaktakuzës nga ana e 

prokurorit, ka deklaruar se e ka kuptuar në tërësi aktakuzën  dhe veprën penale për të cilën 

akuzohet duke e pranuar fajësinë për kryerjen e veprës penale  mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 parag.2 i KPRK-së.  

 

2.Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

Kryetari i trupit pas dëgjimit të palëve lidhur me pranimin e fajsisë, ka marrë 

aktvendim me të cilin ka pranuar fajësinë e të pandehurit për veprën penale mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 parag.2 i KPRK-së. 

ngase se 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. 

  

Në këtë aspekt 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 mbështet në faktet e çështjes të cilat i përmban aktakuza dhe se njejta nuk 

përmban ndonjë shkelje ligjore e as gabime faktike. 

  

 

3. Elementet e veprës penale 

 



Kryetari i trupit gjykues, pas dëgjimit të dëklaratave te palëve dhe mbrojtesit lidhur me 

dënimin, e ka shpalluar fajtor të pandehurin A.E., për veprën penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 parag.2 i KPRK-së, nga se në 

veprimet e të njejtit ekzistojnë të gjitha tiparet e veprës penale  dhe se për të njejtën është edhe 

penalisht përgjegjës dhe fajtor. 

 

4.Gjendja faktike e vërtetuar 

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

se i pandehuri A.E., ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 parag.2 i KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e 

përshkruar si në dispozitivë të këtij aktgjykimi. 

 

 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 A.E.  dhe të njejtin e ka shpallur fajtor dhe 

i ka shqiptuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 180(njëqindetetëdhjetë) ditëve, në të 

cilin dënim, i llogaritet edhe koha e kaluar në arrest shtëpiak, prej datës 14.02.2018 e deri më 

daten 14.03.2018, gjykata me pëlqimin e të pandehurit dhe në pajtim me nenin 47 të KPRK-së, 

dënimin e mbetur me burgim në kohëzgjatje prej 150 (njëqind e pesëdhjetë) ditëve i’a 

zëvendëson me dënim me gjobë në shumë prej 2200€ (dymijë e dyqind) Euro, të cilën gjobë 

detyrohet që ta paguaj në afat prej (6) gjashtë muajve nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit.  

 

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 posaçërishtë lehtësuese ka marrë faktin se i pandehuri ka pranuar 

fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet, se i njejti është penduar dhe i ka premtuar 

gjykatës që në të ardhmen nuk do të kryej vepra të këtilla apo të ngjajshme penale, pastaj 

faktin se i njejti është i pa punësuar, i gjendjes së varfër ekonomike dhe mbajtës i  

shtatë(anëtarëve të familjes ), pesë fëmijë  deri në moshën  gjashtë vjet. Në bazë të të gjitha 

këtyre rrethanave, gjykata ka ardhur në konkludim se edhe me një dënim më të butë mund të 

arrihet qëllimi i dënimit dhe se i pandehuri mund të pritet që në të ardhmën nuk do të kryejë 

ndonjë vepër tjetër penale. Ndërsa si rrethanë rënduese gjykata pati parasysh shkallën e 

përgjegjësisë penale dhe rrezikshmërin shoqërore të veprë penale. 

 

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

përgjegësisë penale të pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 

Sips bindjes së kryetarit të trupit gjykues dënimi i shqiptuar me burgim në kohëzgjatje 

prej 180 (njëqind e tetëdhjet)ditëve, është zëvendsuar në dënim me gjobë në shumën prej  

2200€ (dymijë e dyqind) Euro, duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më lartë, është 

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

pandehurit. 

 

 Gjykata po ashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i 

dënimit nga neni 41 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e 



veprave penale dhe rehabilitimin e tij, si dhe parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e 

veprave penale.  

 

7.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje 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 ta detyrojë që ta paguajë paushallin gjyqësor në shumën prej 30 € 

(tridhjetë euro), në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

  

8. Dënimi plotësues 

 

Gjykata në kuptim të nenit 69 parag. 1 dhe 2 e në lidhje me nenin 62 parg. 2 dhe nën 

parag.2.6 të KPRK-së, të pandehurit i konfiskohen:  një pushkë të gjuetisë të markës “Cifsanav 

Tufekleri”e kalibrit.12, me numër serik ... dhe katër fishekë të kalibrit 12mm, një shkop gome, 

një armë – pistoletë e markës “ Mauser’ pa numër serik me një karikator, një pistoletë modeli i 

panjohur i kalibrit 6.35mm, me numër serik ..., një karikator dhe katër fishekë të kalibrit të 

njejtë, një revole e markës “Knalipatr Naopater” e kalibrit 9mm pa numër serik dhe një 

granatë dore.         

Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dspozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda  

PKR.nr. 46/18, më 05.04.2018 

  

Sekretare juridike,                                                                Kryetari i trupit gjykues                              

          Rafete Syla, 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. 

 

 

 


