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Numri i dokumentit:     00924615 

 
 
          PKR.nr.246/18 
 

NË EMER TË POPULLIT 
 

 
Gjykata Themelore Gjilan – Deparatamenti i Krimeve të Rënda- kryetari i trupit gjykues, 
Islam Thaçi, me bashkëpunëtorin profesioanl, Baki Sylerjamni- procesmbajtës, në çështjen 
penale kundër të pandehurit A.B, për veprën penale mbajtja në pronësi , kontroll ose posedim 
të paautorizuar të armëve nga neni 374 oaragrafi 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 
Themelore Gjilan- Departamentit të Krimeve të Rënda, PP.I. 259/2018, datë 12.12.2018, në 
shqyrtimin fillestar të mbajtur më 17.05.2020, në prani të prokurores së shtetit, Rabije Jakupi si 
dhe të pandehurit, mori dhe publikisht shpali, ndërsa më datë 18.05.2020, përpiloi këtë:     

 
 

A K T GJ Y K I M 
 

 
 
I pandehuri  A.B, nga babai  S...  dhe nëna Xh...., e  lindur H..., i lindur  me  ..., në Gjilan, me 
vendbanim në fshatin ...,  ka të kryer gjashtë vite të shkollës fillore, i pa punësuar, i martuar, 
baba i dy fëmijëve , i gjendjes  së varfër ekonomike,   shtetas i R. së Kosovës.    

 
                                             

                Ë SH T Ë  F A J T O R  
 

 

 
Sepse me datë 28.11. 2018, rreth orës 19:50 minuta, në Gjilan , në rrugën “....”, në vendin me 
grumbull të madh të qytetarëve, e në kundërshtim  të Ligjit të zbatushëm për armët, ka 
mbajtur në pronësi, kontroll ose posedim njeë thikë flutur, e cila pas kontrollimit nga ana e 
policisë është sekuestruar. 
 
Me çka ka  kryer veprën penale, mbajtja në pronësi , kontroll ose posedim të paautorizuar të 
armëve, nga neni 374 par.1 i KPRK-së. 
 
Andaj, gjykata duke u bazuar në  dispozitën e sipërtheksuar ligjore si dhe neneve:  4, 7, 17, 41,  
46, 73,74,75 dhe 76 të KPRK-ës, si dhe nenit  365 të KPPRK-së, të pandehurin, e                                          

 
GJ Y K O N 
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Me dënim me gjobë në shumën prej 300 € (treqind) Euro, të cilën do ta paguaj në afat prej tre 
(3) muajve   nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 

Pagesa bëhet në tri këste të barabarta mujore, duke përpjesëtuar shumën si më lartë , gjatë javës 
së parë të muajve në vijim, në të kundërtën, mundësia e pagesës me këste të akuzurit do t’i 
revokohet. 
Nëse i pandehuri  nuk mundet apo nuk dëshiron që ta paguaj dënimin me gjobë në shumën si 
më lartë, at’her gjykata  të njëjtit, dënimin me gjobë, do t’i zëvendësohet me dënim me burgim, 
duke i llogaritur 20 euro, gjobë me një ditë burgim.  
 
Detyrohet i pandehuri  që  të paguaj  paushallin gjyqësor në shumën prej 50€, në afat prej 15 
ditësh nga dita e plotfuqishmërisë  së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
 
Gjykata, të pandehurit i shqipton edhe dënimin plotësues, konfiskimin e armës  
  

 
 
  A  r  s  y  e  t  i  m 

 
1.Rrjedha e çështjes 
Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i për Krime të Rënda, pranë kësaj gjykate, ka 
paraqitur aktakuzën, PP.I. nr. 259/2018, të dt. 12.12.2018, kundër të pandehurit A.B,për shkak 
të veprës penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 
374 par. 1 të KPRK-së.  
 
Gjykata ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar me datën 17.05.2020, në të cilën kanë 
prezentuar: Prokurorja  e Shtetit Rabije Jakupi, si dhe i pandehuri A.B, i shoqëruar nga ana e 
policisë, sipas urdhërit të gjykatës. 
 
Pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurores së shtetit, i pandehuri  A.B, ka deklaruar se e ka 
kuptuar në tërësi aktakuzën, përkatësisht veprën  penale për të cilën akuzohet, duke e pranuar 
fajësinë në pajtim me përshkrimin faktik dhe kualifikimin si në dispozitivin e së njejtës, andaj 
kryetari i trupit gjykues pasi konstatoi se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për pranimin e 
fajësisë në pajtim me nenin 248 par.1 nën para. 1.1, 1.2, 1.3 dhe 1.4 të KPPRK-së, ka marrë 
aktvendim me të cilin e ka pranuar fajësinë nga ana e të pandehurit 

 
2.Vlerësimi i pranimit të fajësisë 
Kryetari  i trupit gjykues ka konstatuar se i pandehuri A.B, 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 aktakuza nuk përmban ndonjë 
shkelje ligjore e as gabime faktike.  
 
 
 
3.Gjendja faktike e vërtetuar 
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Duke u bazuar në të lartcekurat, kryetari i trupit gjykues vërtetoi këtë gjendje faktike: se i 
pandehuri i lartëcekur  në kohën dhe vendin e përshkruar si në dispozitv të aktakuzës, ka 
kryer veprën penale,  mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga 
neni 374 par. 1 të KPRK-së, për çka është edhe penalisht përgjegjës dhe fajtor.      
  
4.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

  Kryetari i trupit  gjykues, me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit është mbështetur    
  në nenet 73,74,75 dhe 76 të KPRK-së, me ç’rast  të pandehurin, e ka shpallur fajtor dhe i ka  
shqiptuar  dënim me gjobë  në shumën prej 300 € (treqind) Euro, të cilën gjobë do ta paguaj në 
afat prej tre (3) muajve ditëve  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 
Pagesa e gjobës ne kuptim të nenit 46 paragrafi 2 të KPRK-së, të pandehurit i lejohet që ta 
bëhjë  në tri këste të barabarta mujore, duke përpjesëtuar shumën si më lartë edhe atë gjatë 
javës së parë të muajve në vijim, në të kundërtën, mundësia e pagesës me këste të akuzurit do 
t’i revokohet. 

 
  Nëse i pandehuri  nuk mundet apo nuk dëshiron që ta paguaj dënimin me gjobë në shumën si  
  më lartë, at’her gjykata  të njëjtit, dënimin me gjobë, do t’i zëvendësohet me dënim me 
  burgim,  duke i llogaritur 20 euro, gjobë me një ditë burgim.  
 
  Detyrohet i pandehuri  që  të paguaj  paushallin gjyqësor në shumën prej 50€, në afat prej 15  
 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë  së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
 
 
 
 
5.Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e 
përgjegjësisë penale të pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 
Kryetari i trupit gjykues me rastin e matjes së dënimit ka marrë për bazë rrethanat që ndikojnë 
në llojin dhe lartësinë e dënimit ,ashtu që rrethanë posaçërisht lehtësuese ka marrë faktin se i 
pandehuri A.B e ka pranuar fajësinë për veprën  penale për të cilën akuzohet, se i njëjti  është 
penduar, është i papunësuar , me gjendje të varfur ekonomike , duke  i premtuar gjykatës  se në 
të ardhmen nuk do të kryej vepra të këtilla apo të ngjashme penale. Andaj sipas bindjes 
gjykatës, dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurit, duke i marrë parasysh rrethanat e 
lartpërmendura është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale, me mënyrën e 
kryerjes së veprës penale si dhe shkallën e përgjegjësisë penale së të pandehurit. 

 
Gjykata po ashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit nga 
neni 41i KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave 
penale dhe rehabilitimin e tij, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, 
shprehja e gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit 
për respektimin e ligjit.   

 
6.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale  kryetari i trupit gjykues duke u bazuar në 
nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur që të pandehurin t’a detyrojë t’i paguajë 
shpenzimet procedurale si dhe paushallin gjyqësor në shumën prej 50 € (pesëdhjet) Euro, në 
afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
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7.Vendimi pwr dwnimin plotwsues 
Gjykata duke vepruar në kuptim të nenit 115 pargarfi 2 nën paragrafi 2.1 të KPPRK-së , e në 
lidhje me nenin 374 paragrafi 3 të KPRK-së, të pandehurit i shqipton edhe dënimin plotësues, 
konfiskimin e armës- thikë flutur, e cila do të asgjësohet-shkatrohet, në pajtim me dispozitat e 
ligjit në fuqi. 
 
Më sa u tha më sipër u vendos  si në dspozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
Gjykata Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda  
PKR.nr.246/2018, më 18.05.2020 

 
 

Bashkëpunëtori Profesional                                                        Kryetari i trupit gjykues                              
          Baki Sylejmani                                                     Islam Thaçi 
 
 
 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


