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Numri i lëndës: 2020:052391 

Datë: 25.06.2020 

Numri i dokumentit:     00989185 

                                                                                                              PKR.nr. 50/20 
  
 

 NË EMËR TË POPULLIT 
 
                    GJYKATA  THEMELORE NË GJILAN - Departamenti për Krime të Rënda, 
përmes kryetarit të trupit gjykues, Zyhdi Haziri, me sekretaren juridike Naile Neziri, në lëndën 
penale kundër të akuzuarit B.M, nga f. ... Komuna e Kamenicës,  të cilin sipas detyrës zyrtare e 
mbron av. Abdylaziz Sadiku, nga Gjilani,  për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, 
kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 366  paragrafi 1 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës1, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan - Departamenti 
për Krime të Rënda, PP.I. nr. 52/2020, të datës 13.05.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar  
me marveshje për pranimin e fajësisë me datë 22.06.2020, bie dhe publikisht shpall këtë:   
 
 

A K T GJ Y K I M 
 
          I akuzuari  B.M,  me pseodonimin “M...” nga i ati A...., dhe nëna V...., e gjinisë 
K...., i lindur me datë .... me nr. personal ..... në Kamenicë me vendbanim në f. ... Komuna e 
Kamenicës, i pa martuar, i punësuar në KS. “S...” në Kamenicë, ka të kryer shkollën e mesme, 
i gjendjes së mesme ekonomike,  Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë kinse i pa 
gjykuar.  
 
  
  

 
Ë SH T Ë   F A J T O R 

 
 

                 Sepse, që nga  data 12 Qershor 2018, në shtëpinë e tij në fsh. ...., Komuna e 
Kamenicës, i pandehuri pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin e zbatueshmërisë lidhur 
me armët, ka mbajtur në pronësi armë të zjarrtë, ashtu që në datën 11.05.2020 rreth orës 
21.00, në rrugën ‘Lufta e Gjilanit 44’ (afër FSK-së) në Gjilan, gjatë punës operative të 
zyrtarëve policor- kontrollimit të veturës ‘Mercedes’ me targa të regjistrimit .... të cilën e 
drejtonte V.Q, ku në automjet ishin edhe dy pasagjerë M.Sh dhe tani i pandehuri B.M. Në 

                                                
1 Kodi Penal i Republikës së Kosovës (Në tekstin e mëtejmë KPRK), nr.06-L-74, i datës  23.11.2018, i cili ka hyrë 
në fuqi më  14.01.2019. 
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fioskë të veturës është gjetur dhe sekuestruar një pistoletë të markës TT Mod 57 e kalibrit 
7.62mm, me numër serik 1-110727, 7 (shtatë) fishekë të kalibrit 7.62mm, një karikator i 
zbrasur, pronë e të pandehurit B.M. 

   
                - Me çka ka kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar të armëve, nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-së. 

 
      Andaj, gjykata, në bazë të dispozitave të lartcekura ligjore dhe neneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4, 7, 17, 21, 38, 39, 40, 43,  69, 70, 71, dhe 366 par.3.  të KPRK-së, si dhe neni 247, 365 dhe 
451 të Kodit të Procedurës Penale2, i shqipton:                    
                       
 

 DËNIM ME GJOBË  
 

    Të akuzuarit  B.M, për veprën penale sipas dispozitivit  të këtij aktgjykimi, dënim 
me gjobë në shumë prej 400 € (katërqind) euro, i cili do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh 
nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën dënimi me gjobë do të 
zëvendësohet me dënim me burgim, ashtu që 1 ditë burgu do të barazohet me 20 euro të 
dënimit me gjobë.  
 

    Të  akuzuarit i shqiptohet edhe dënimi plotësues Konfiskimi i armës-një pistoletë e 
markës TT, Mod 57, e kalibrit 7,62mm, me numër serik 1-110727, 7 (shtatë) fishekë të kalibrit 
7.62mm, një karikator i zbrasur  

 
    Obligohet i akuzuari  që të  paguajë  paushallin gjyqësor në shumë prej 50 € 

(pesëdhjëtë) euro, si dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të 
gjykatës, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.                                  
 
 

A r s y e t i m 
        
            1.  Ecuria e procedurës 
 

Prokuroria Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda, ka paraqitur 
aktakuzë PP.I.nr. 52/2020, të datës 04,06,2020, ndaj të akuzuarit  B.M, nga f. Topanicë 
Komuna e Kamenicës, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar të armëve, nga neni 366  par.1. të KPRK-së dhe ka kërkuar që i akuzuari të 
shpallet fajtorë dhe të dënohet me dënim meritor sipas ligjit.  

 
  Prokuroria e Shtetit, Agron Uka më datë  13.05.2020, ka arritur marrëveshje për 

pranimin e fajësisë me të akuzuarin  B.M dhe mbrojtësja e tij sipas d.z. av. Abdylaziz Sadiku, 
si dhe lidhur me  sanksionin penal.  
  

2. Vlerësimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 
 

                                                
 
 
2 Kodi i Procedurës Penale (Në tekstin e mëtejmë KPP), nr.04/L-123, i datës 13 dhjetor 2012, i cili ka hyrë në fuqi 
më 1 janar 2013. 
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Në shqyrtimin fillestar dhe publik, të mbajtur më datë  22.06.2020, kryetari i trupit 
gjykues, pas dëgjimit të palëve dhe të mbrojtësit të 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 konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, 
avokatin Abdylaziz Sadikun, 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 nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara në nenin 253 paragrafët 1 dhe 2 
të KPP-së. 
 

3. Gjendja faktike e vërtetuar 
 

Andaj, duke u bazuar në këto që u ceken më lart, kryetari i trupit gjykues e ka vërtetuar 
këtë gjendje faktike:  

se i pandehuri B.M, me dashje e ka kryer vepren penale  mbajtja në pronësi, kontroll  
ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1.të KPRK-së, në kohën, vendin dhe 
mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.    

 
4. Elementet e veprave penale 

 
Në nenin 366 par. 1 të KPRK-së, është parashikuar se kushdo që mban në pronësi, 

kontrollë ose posedon armë në kundështim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla 
denohet gjobë deri në 7.500 (shtatëmijë e pesqind) euro ose me burgim deri në 5. Vite.    
 

 5. Vendimi për shpalljen fajtor të të pandehurit 
 
Kryetari i trupit gjykues e ka shpallur fajtor të pandehurin B.M, për shkak të veprës  

penale mbajtja në pronësi, kontroll  ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1. 
të KPRK-ës,  ngase veprimet e të njëjtit i përmbajnë të gjitha tiparet e këtyre veprave penale 
dhe se për të njëjtat është edhe penalisht përgjegjës.  

 
6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimeve 
 
Kryetari i trupit gjykues, me rastin e shqiptimit të dënimeve, ka vlerësuar se duhet të 

aprovohet rekomandimi i paraqitur në marrëveshjen për pranimin e fajësisë që ndaj të 
pandehurit  B.M, me të cilën është parashikuar shqiptimi i dënimit të lartëcekur dhe mundësia e 
zëvendësimit të dënimit me burgim në dënim me gjobë, ngase ka vlerësuar se duke i marrë për 
bazë të gjitha rrethanat e shënuara më poshtë, të cilat duke i ndërlidhur njëra me tjetrën janë 
vlerësuar rrethana posaçërisht lehtësuese, ky dënim do të jetë dënim i drejtë dhe në harmoni me 
peshën e veprës penale. 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 70, 71 dhe 72, të KPRK. Kështu, si rrethanë posaçërisht lehtësuese, mbi 
bazën e së cilës kryetari i trupit gjykues e ka shqiptuar dënimin, 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 posaçërisht 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 
thellë për kryerjen e kësaj vepre penale; 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 trupit gjykues 
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ja fali besimin, i njëjti është  familjar. Këto janë rrethana, që tregojnë se edhe me një dënim më 
të butë mund të arrihet qëllimi i dënimit dhe i pandehuri me të drejtë mund të pritet që në të 
ardhmen nuk do të kryejë ndonjë vepër tjetër penale.   

   
   7. Shqiptimi i dënimeve në harmoni me peshën e veprave penale dhe me shkallën e 
përgjegjësisë penale të pandehurit dhe qëllimi i dënimeve të shqiptuara  
 

Sipas bindjes së kryetarit të trupit gjykues, dënimet e shqiptuara ndaj të pandehurit  
B.M, duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më lart, janë dënime të drejta, në harmoni 
me peshën e veprave penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. Përveç këtyre, me 
rastin e shqiptimit të dënimit me gjobë, kryetari i trupit gjykues e ka marrë për bazë edhe 
gjendjen pasurore të të pandehurit.   

 
Kryetari i trupit gjykues, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet 

edhe qëllimi i dënimit, nga neni 38 i KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të të pandehurit 
nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të parandalojë 
personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën 
penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 
 

8. Zëvendësimi i dënimit me gjobë 
 
 Kryetari i trupit gjykues duke u bazuar në nenin 44 të KPRK, ka vendosur që nëse i 
pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën, gjykata mund të zëvendësojë dënimin 
me gjobë me dënim me burgim, ashtu që një ditë burgim do të barazohet me 20 (njëzet) euro të 
dënimit me gjobë.    
 
    9. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 
 

Duke e pasur  parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të të 
pandehurit, kryetari i trupit gjykues, duke u bazuar nenin 451 paragrafi 1 të KPP, ka vendosur 
që të pandehurin ta detyrojë ta paguajë paushallin gjyqësor, në shumë prej 50 (pesëdhjet) euro  
në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 

 
  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 
                                                       Pkr.50-20 e dt. 22.06.2020 

 
Sekretare  juridike                                       Kryetari i trupit gjykues 
   Naile Neziri                                  Zyhdi Haziri  
 
 
KËSHIILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi nuk mund të paraqitet ankesë për 

shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, e as për shkak të vendimit për 
dënimin.  
  
 


	A K T GJ Y K I M

