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Numri i dokumentit:     00965094 

 
 

 
PKR.nr. 56/2020 

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda, duke 
vendosur sipas kryetarit të trupit gjykues Naser Maliqi, me sekretaren juridike 
Fikrete Destani, në çështjen penale të të pandehurit  B.Z nga fshati Pozhoran, 
komuna eVitisë, për shkak të veprës Mbajtja ne pronësi, kontrollë dhe posedim te 
paautorizuar të armëve  nga neni 366 paragrafi 1, të KPRK-së, e sipas aktakuzës 
së Prokurorisë Themelore në Gjilan, Departamenti për Krimet e Rënda, PP. 
I.nr.33/2020 date 26.05.2020,  pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik me 
dt.  10.06.2020, shpall, ndërsa me 11.06.2020 perpilon këtë: 
 

 
AKTGJYKIM 

 
Ndajë të pandehurit  B.Z, nga babai Xh…, nëna Z… ,e lindur Gj… i lindur  me 
datë: …, në fshatin …, Komuna e Vitisë, ku edhe jeton, ka të  kryer shkollen e 
mesme, i pamartuar, i gjendjës së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 
Republikës së Kosovës.  
 

ËSHTË FAJTOR 
 
Sepse në kohë te papërcaktuar e deri me datën 27.02.2020, ka siguruar dhe 
mbajtë ne pronësi në mënyrë të paautorizuar njëzetë fishekë të kalibrit 7.65mm 
dhe një shufër metalike, e të cilat i janë konfiskuar me datën e lartëcekur gjatë 
bastisjës në shtëpinë e tij nga ana e pjesëtarëve te policisë së Kosovës  
 
- me çka  ka kryer veprën penale Mbajtja në pronësi,kontrollë dhe posedim të 
paautorizuar të armëve nga neni 366 par.2 te KPRK-së. 
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Andaj ne baze te nenit 4,41,42,43,46,69,73,74,75,76 dhe nenit 365, 450 te KPPK-
se, e 

 
  E GJYKON 

  
Me denim gjobë në shume prej 200euro(dyqind euro), te cilin denim me gjobe do 
t’a paguaj  ne afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjyikimi, 
në të kundërten ky dënim me gjobë do të shndërrohet në dënim me burg, ashtu që 
për qdo 20euro të dënimit me gjobë do të llogaritet me 1(një) ditë burgim. 
 
Konfiskohen njëzetë fishekë të kalibrit 7.65mm dhe një shufër metalike, te cilat 
pas plotfuqishmeris se ketij aktgjykimi do te asgjesohen. 
 
Obligohet i pandehuri qe ne emer te paushallit gjyqesor, kësaj gjykate ti paguaj 
shumen prej 20 euro, si dhe  shumen prej 50 euro per viktimat e krimit, te gjitha 
keto ne afat prej 15 ditesh nga dita e plotefuqishmeris se ketij aktgjykimi, ndersa 
shpenzimet e procedures do te paguhen sipas llogarise  perfundimtare te ksaj 
gjykate. 
 

A R S Y E T I M I 
 
Prokuroria Themelore ne Gjilan, Departamenti per Krime te Renda, me dt. 
26.05.2020,  ka ngritur aktakuzen PP/I nr. 33/2020, ndaj të akuzuarit B.Z, per 
shkak te vepres penale Mbajtja në pronësi,kontrollë dhe posedim të paautorizuar 
të armëve nga neni 366 paragrafi 2të KPRK-së, ka kerkuar qe i njejti te shpallet 
fajtor sipas ligjit.  
Kryetari i trupit gjykues, me datën  10.06.2020, ka mbajtur seancën e shyrtimit 
fillestar, ku është lexuar aktakuza e prokurorit të shtetit dhe pas leximit të 
aktakuzës i pandehuri B.Z ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën e lexuar, e ka 
pranuar fajsinë per vepren penale e cila i vihet ne barre, duke shprehur keardhje 
dhe pendim per vepren e kryer, duke premtuar se nuk do ta perserise. 
 
Gjatë shyrtimit fillestar dhe publik kryetari i trupit gjykues pas degjimit të të 
pandehurit dhe prokurorit te shtetit, ka marr aktvendim me të cilin ka pranuar 
pranimin e fajësisë, per shkak se ky pranim është bërë në menyrë vullnetare dhe 
është në përputhje me provat që gjenden në shkresat e lëndes: Raporti i oficerit te 
policise me nr. 2020 CG 070 i dates 28.02.2020, fotodokumentacioni nga 
shkresat e lendes, procesverbali mbi bastisjen e baneses, procesverbali mbi 
sekuestrimin  e municionit dhe shufres metalike. 
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Kryetari i trupit gjykues ka konstatuar, se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe 
pasojat e pranimit te fajësisë, pranimi është bërë vullnetarisht nga i pandehuri, 
pranimi i fajit mbështetet ne faktet e çështjës që përmbanë aktakuza dhe se e 
njëjta nuk përmbanë asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 
 
Gjatë matjës dhe shqiptimit të dënimit, gjykata ka marr për bazë rrethanat që 
ndikojn në llojin dhe lartësin e dënimit. Në këtë aspekt kryetari i trupit gjykues si 
rrethane lehtësuese për të pandehurin, ka pas parasysh pranimin e fajësisë, është 
penduar dhe ka kërkuar falje për kryerjën e kësaj vepre penale dhe i premton 
gjykatë që në të ardhmen nuk do të përsëris vepra tjera penale. 
 
Denimi me gjobë në shumën prej 200 euro(dyqind) euro, është ne harmoni me 
peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurit si dhe 
gjendjen financiare të tij, andaj konform nenit 38 të KPRK-se gjykata vlerëson se  
me këtë dënim   me gjobë do të arrihet qëllimi i dënimit i cili konsiston në 
parandalimin e kryesit, qe ne te ardhmen te kryej vepra tjera penale dhe 
rehabilitimin e tij, parandalimin e personave te tjerë ne kryerjen e veprave penale, 
shprehjen e gjykimit shoqëror, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 
respektimin e ligjit. 
 
Kryetarit i trupit gjykues ka detyruar te pandehurin që kësaj gjykate t’ia paguaj 
Shumen paushalle ne vlerë  prej 20 euro, ndersa per viktimat e krimit shumen 
prej 50 euro, kurse shpenzimet e procedures sipas llogaris perfundimtare te kesaj 
gjykate. 
 

GJYKATA THEMELORE NE GJILAN 
DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

Më datë: 11.06.2020 
 
Sekretare juridike,     Kryetari i trupit gjykues 
Fikrete Destani       Naser Maliqi 
 
 
 
KSHILLA JURIDIKE: Kunder ketij aktgjykimi, palet e paknaqura munden te 
ushtrojnë ankesë në afat prej 15 ditesh nga dita e marrjes në Gjykatën e Apelit të 
Kosoves në Prishtinë, nëpermes kësaj gjykate. 
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