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PKR.nr.48/2020 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – Departamenti i Krimeve 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 S.V nga fshati ..., Komuna e 
Kamenicës, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të armëve nga 
neni 366 paragrafi 1  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe për shkak të veprës penale 
kanosje nga neni 181 parag.1 të KPRK-së të cilin sipas autorizimit e mbron av. Burim Islami 
nga Gjilani, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan – Departamenti për Krime të 
Rënda PP.I. nr. 51/2020 të datës 12.05.2020, të cilën e përfaqësoj prokurori i shtetit Agron 
Uka, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik më datën 16.06.2020, edhe atë duke pasur 
parasysh marrëveshjen për pranimin e fajësisë, nxjerr dhe në prani të prokurorit të shtetit, të të 
pandehurit me mbrojtësin tij sipas autorizimit, në të njëjtën ditë publikisht shpalli dhe më datën 
19 06 2020 përpilon këtë, 
  

A K T GJ Y K I M 
 
 
I. I  pandehuri  S.V nga babai A... dhe nëna N... – e lindur B...., i lindur më ...., nga fshati ...., 
Komuna e Kamenicës, me vendbanim në Gjilan, rr.”….” ndërtesa .. nr. .., i martuar, baba i tre 
fëmijëve ,ka të kryer  Fakultetin Ekonomik, me profesion ekonomist drejtor i “E.... shpk” i 
gjendjes së mesme ekonomike, me nr.të tel. cel. …., me nr.personal …., shqiptar, shtetas I 
Republikës së Kosovës. 
 

Ë sh t ë   f a j t o r 
 

1.sepse në kohë të papërcaktuar më parë, i pandehuri pa autorizim dhe në kundërshtim me 
ligjin e zbatueshëm lidhur me armët, ka mbajtur në pronësi armë të zjarrtë, ashtu që më datë 
06.05.2020 rreth orës 11:45 gjatë punës operative të zyrtarëve policor gjatë bastisjes-kontrollit 
në shtëpinë e tij-në fsh. ...., Komuna e Kamenicës, është gjetur dhe sekuestruar një armë e llojit 
TT, ngjyrë e zezë, e kalibrit 7.61 mm M57 me numër serik c-89879, një (1) karikator me 9 
(nëntë) fishekë të kalibrit 7.62mm. 
 
- me çka ka kryer vepër penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 
armëve nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-së 
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2.më datën 06.05.2020 rreth orës 09:45min, në rrugën magjistrale Gjilan-Kamenicë, 
konkretisht te pompa e karburantit “Hip Petroll”, i pandehuri ka kanos të dëmtuarin I.B me 
fjalët “tash e sheh se kush jam unë”, a e din se kush jam unë”, se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe 
me qëllim të frikësimit apo shkaktimit të ankthit, ashtu që të dëmtuarit ia bënë me dije se mund 
ta godas një e keqe, dhe këtë i dëmtuari duke marrë seriozisht tek i njëjti krijohet një bindje se 
do të realizohet një e keqe e tillë e bërë me dije, njëkohësisht duke e fyer, sharë me shprehjet 
“shka k… kie”, ashtu që tek i dëmtuari krijon një pasiguri për një kohë të vazhdueshme dhe të 
gjatë,  
 
-me çka ka kryer veprën penale kanosje, nga neni 181 parag.1 të KPRK-së. 
 
Gjykata në kuptim të nenit 76 parag.1 të KPRK-së, të pandehurit në fjalë për veprën penale në 
pikën I.1. i cakton dënim me gjobë në shumën prej 500 Euro e po ashtu edhe për veprën 
penale në pikën I.2. i cakton dënim me gjobë në shumën prej 500 Euro.  
Andaj gjykata në bazë të dispozitave të cituara, nenit 76 parag.2. nënparagrafi 2.4, nenit 4, 7, 
17, 21, 38, 43, 69, 70, 71 parag.1 nënparagrafi 1.3 lidhur me nenin 72 parag.1, nënparagrafi 1.7 
të KPRK-së si dhe nenit 233 - 247 dhe 365 të Kodit të procedurës penale ( KPP-s ) të 
pandehurin në fjalë, 
 
 

E GJYKON 
 
 

Me dënim unik me gjobë në shumën prej njëmijë (1,000) Euro, të cilën shumë detyrohet i 
njëjti që ta paguaj në katër këste të barabarta, edhe atë në shumat prej nga 250 Euro, duke 
filluar nga dita pasuese e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 
 
mirëpo, në kuptim të nenit 43 paragrafi 3 të KPRK-s nëse i pandehuri në fjalë eventualisht nuk 
dëshiron ose nuk mund të paguaj dënimin me gjobë, atëherë të njëjtit dënimi me gjobë  
 
I ZËVENDËSOHET me dënim me burgim në kohëzgjatje prej pesëdhjetë ( 50 ) ditëve, të 
cilin dënim detyrohet që të filloj ta mbaj sipas aktit shkresor të Sektorit për ekzekutimin e 
sanksioneve penale të kësaj gjykate, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm.  
 
II. Të pandehurit në fjalë në kuptim të nenit 366 paragrafi 3 të KPRK-s i konfiskohet edhe 
ate: një armë e llojit TT, ngjyrë e zezë, e kalibrit 7.61 mm M57 me numër serik c-89879, një 
(1) karikator me 9 (nëntë) fishekë të kalibrit 7.62mm, të cilat pas plotëfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi duhet të shkatërrohen përmes komisionit kompetent të cilin duhet ta formoj kryetari 
i kësaj gjykate, ndërsa sektori për ekzekutimin e sanksioneve penale të kësaj gjykate këtë duhet 
ta konstatoj me procesverbal i cili duhet t’i bashkëngjitet lëndës, po qe se konform dispozitave 
të Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale (LESP), nuk vendoset ndryshe nga ky komision 
i autorizuar gjatë ekzekutimit të sendeve të lartcekura. 
 
III. DETYROHET i pandehuri në fjalë që kësaj gjykate t’ia paguaj shpenzimet e procedurës 
penale përkitazi me paushallin gjyqësor në shumën prej pesëdhjetë ( 50 ) Euro, ndërsa në 
emër të taksës për kompensimin e viktimave shumën prej pesëdhjetë ( 50 ) Euro, e të 
gjitha këto në afat prej pesëmbëdhjetë ( 15 ) ditëve, nga dita pasuese e plotëfuqishmërisë së 
këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 
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A r s y e t i m 
 

 
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 për të cilën 
parashihet dënimi me gjobë ose dënimi me burgim deri gjashtë muaj. Pra, sipas kësaj dispozite 
për të dy dënimet alternative është paraparë maksimumi i veçantë edhe atë : për dënimin me 
gjobë deri në 7,500 Euro, kurse për atë me burgim deri në pesë vjetë. Në kuptim të nenit 42 të 
KPRK-s pasi që minimumi i veçantë i dënimit me burgim nuk është paraparë atëherë zbatohet 
minimumi i përgjithshëm prej 30 dite, kurse sipas nenit 43 të KPRK-s minimumi i 
përgjithshëm i dënimit me gjobë është 100 Euro. 
 
Gjykata Themelore në Gjilan, për këtë lëndë penale sipas rendit të lëndëve ka caktuar 
shqyrtimin fillestar duke i ftuar palët dhe pjesëmarrësit tjerë, lidhur me të cilën edhe kësaj 
aktakuze i është bashkëngjitur edhe marrëveshja për pranimin e fajësisë.  
 
Palët kanë mbetur në tërësi pranë marrëveshjes lëndore. 
 
Gjykata pas vlerësimit të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë si dhe të deklaratave të palëve 
ka vërtetuar se janë plotësuar kushtet ligjore në kuptim të nenit 233 paragrafi 18-22 lidhur me 
nenin 247 dhe 248 paragrafi 1 të KPP-s për të vendosur që dënimin e rekomanduar ta aprovoj. 
  
Andaj edhe ka vendos që rekomandimin e arritur mes palëve lidhur me dënimin me gjobë sipas 
marrëveshjes ta aprovoj, me bindje se edhe me një dënim të tillë mund të arrihet qëllimi i plotë 
dënimit në kuptim të nenit 38 të KPRK-s, duke e rehabilituar dhe parandaluar edhe të 
pandehurin edhe qytetarët potencial që në të ardhmen mos të kryejnë vepra të tilla apo të 
ngjashme penale. 
 
Pala e dëmtuar gjatë seancës së shqyrtimit fillestar ka deklaruar se nuk ka kërkesë pasurore 
juridike por nga i pandehuri kërkon që mos të përsërisë veprime të tilla. I mbetet gjykatës për të 
vendosur pasi që si i dëmtuar nuk do të ankohet. 
I pandehuri në mënyrë publike i ka kërkuar falje të dëmtuarit për veprimin e pamatur të tij, e 
këtë edhe në mënyrë direkte e ka bërë ndaj të dëmtuarit. 
 
Gjykata pas shpalljes së aktgjykimit në kuptim të nenit 368 të KPP-s palët i ka udhëzuar për të 
drejtën në ankesë, kurse palët shprehimisht kanë hequr dorë nga e drejta në ankesë andaj edhe 
në kuptim të nenit 485 paragrafi 2 të KPP më datën 16.06 të vitit  2020 ky aktgjykim është 
bërë edhe i plotfuqishëm. 
 
I pandehuri është njoftuar lidhur me rëndësinë dhe kushtet që duhet t’i plotësoj lidhur me 
dënimin me gjobë, i cili në të kundërtën mund edhe të zëvendësohet me dënim me burgim në 
kuptim të nenit 43 paragrafi 3 të KPRK-s, nëse eventualisht nuk dëshiron ose nuk mund ta 
paguaj dënimin me gjobë. 
 
Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale përkitazi me paushallin gjyqësor por edhe 
për taksën për kompensimin e viktimave vendosi në kuptim të nenit 450 lidhur me nenin 453 të 
KPP si dhe nenit 39 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, Ligji nr.05/L-036. 
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Nga të cekurat e më lartë, në kuptim të nenit 233 dhe 365 të KPP është vendosur si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- Departamenti i Krimeve të Rënda 

PKR.nr. 48/2020, më dt.16 qershor të vitit  2020 
 

Sekretarja juridike,                                                           Kryetari i trupit gjykues, 
Kadrije Zymberi                                               Aziz Shaqiri  
 

  
 
 
                                     

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 ekzemplarit të këtij aktgjykimi. Ankesa në kopje të mjaftueshme  dorëzohet përmes kësaj 
Gjykate.  
 
VËREJTJE: Pasi që palët kanë heqë dorë nga e drejta në ankesë shprehimisht në 
procesverbal, aktgjykimi lëndor bëhet i plotfuqishëm – formës së prerë më datën 16 qershor të 
vitit 2020. 
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