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   PKR.nr.64/2020 

 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
                   GJYKATA  THEMLORE NË GJILAN- Departamenti i Krimeve të Rënda, 
përmes kryetarit të trupit gjykues – gjyqtarit Agim Ademi, me zyrtarne ligjore Xhemile 
Bejtullahu, në lëndën penale kundër të akuzuarit Ç.Xh  nga Kamenica lagjia “...”, për shkak të 
veprës  penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 
paragrafi.1. të KPRK-ës dhe veprës penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 
paragrafi 1 i KPRK-së, sipas aktakuzës së  Prokurorisë  Themelore  në Gjilan - Departamenti 
për Krime të Rënda  PP.I.nr.58/2020, të datës: 08.06.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, 
më datë  26.06.2020, bie dhe në prezence të palëve publikisht shpalli   këtë:  

 
 

 

                                                            AK T GJ Y K I M 
 
 

   
                        I akuzuari Ç.Xh  nga babai  F... dhe e ëma S.... e lindur Th... i lindur më datë 
..., në Gjilan, me vendbanim në Kamenicë, lagjja “... ka të kryer shkollën e mesme, i 
pamartuar, punëtor sezonal, i gjendjes së varfër  ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së 
Kosovës, me numër personal .... .    
   
 

ËSHTË   FAJTOR                     
 

I. 
 

 
                     Se me datë 24.04.2020 rreth orës 00:00 h në Kamenicë, në kundërshtim 
me ligjin  lidhur me armët, pa autorizim, ka siguruar  dhe mbajtur në pronësi armën e 
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zjarrit dhe atë një granatë dore “ Rob M5 “, të cilën më pas e kishte shkatërruar  FSK-ja 
dhe KFOR-i.   
 
                     Me çka  ka kryer veprën  penale mbajtja ne  pronësi, kontroll ose posedim 
të  paautorizuar të armëve nga neni 366  paragrafi . 1 të KPRK-ës.   
 
                                                                   II. 
 
 
                     Më datë 24.04.2020, rreth orës 00:00, në Kamenicë, ka shkaktuar rrezik të 
madh për jetën dhe pasurinë, ashtu që granatën e dorën e dorës “Ron M57”, armë e 
rrezikut të lartë, lehtësisht shpërthyese, e kishte lënë afër stadiumit të qytetit “Agush 
Isufi” në Kamnenicë, vend ku ka qarkullim të madh të qytetarëve, e të cilën armë pas 
angazhimit të policisë, e kishte shkatërruar FSK-ja dhe KFOR-i 
 
                      Me çka ka kryer veprën penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga 
neni 356 paragrafi 1 i KPRK-së  
 
 
                      Andaj, Gjykata në bazë të dispozitave të neneve, 7, 17, 21, 39, 43,  48, 69, 
70, 7, 107 dhe 366. Paragrafi 3 KPRK-së si dhe neneve  365 dhe 453 të KPPRK-ës.   
 
 
  E   G J Y K O N  
                                                                      
 
 
                        Të akuzuarin  Ç.Xh, për veprën penale nën dispozitivin I me dënim me 
gjobë në shumë prej 250 (dyqindepesëdhjetë) euro. 
 
                        Për veprën penale nën dispozitivin II , i shqiptohet dënim i kushtëzuar me 
burgim në kohëzgjatje  prej 7 (shtatë) muajve. 
 
                           Me zbatimin e dispozitave për dënimin unik të akuzuarit i shqiptohet dënim 
me gjobë prej 250 euro, të cilin dënim me gjobë do ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e 
plotfuqishmërisë së aktgjykimit në të kundërtën dënimi me gjobë do ti zëvendësohet me dënim 
burgu duke i ju llogaritur nga 20 euro për një ditë burgimi, si dhe dënim me burgim prej 7 
muajve i cili dënim me burgim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin e verifikimit në 
afat prej 1 viti nuk do të kryej vepër tjetër penale në të kundërtën dënimi me kusht revokohet.  
 
                        Të akuzuarit i shqiptohet edhe dënimi plotësues konfiskimi i armës një granatë 
dore “ Rob M5 “ 
  

          Obligohet i akuzuari që ta paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 30 ( 
tridhjetë) euro si dhe shpenzimet e procedurës sipas llogarisë përfundimtare të Gjykatës  dhe 
50 (euro) për kompensimin e viktimave të krimit. 
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                 A r s y e t i m 
 
 
 
                     Prokuroria  Themelore  në  Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda  ka 
paraqitur aktakuzë  PP.I.nr.58/ 20 të datës: 08.06.2020, kundër të akuzuarit  Ç.Xh nga 
Kamenica, për shkak të veprave penale  mbajtja  në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar  të armëve nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-së dhe veprës penale shkaktimi i 
rrezikut të përgjithshëm, nga neni 356 paragrafi 1 të KPRK-së ka propozuar që i akuzuari të 
shpallet fajtor dhe të dënohet me dënim meritor sipas ligjit. 
 
                      Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan -  Departamenti për Krime të Rënda 
Arben Kadriu, fillimisht mbeti pranë aktakuzës, deri sa pas pranimit të fajësisë nga ana e të 
akuzuarit në deklarimin mbi dënimin shtoi se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është i 
plotë dhe në përputhje me provat materiale si në aktin akuzues si dhe në pajtim me nenin 248 
par.4. të KPRK-ës.  I propozoj  gjykatës që të akuzuarin ta shpallë fajtor  dhe të i shqiptoj 
dënim meritor sipas kodit penal. Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit të i ketë 
parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese.. 
  
                      Mbrojtësi i të akuzuarit  Ç.Xh, av.Flamur Ahmeti lidhur me dënimin  deklaroi se  
meqenëse i mbrojturi im ka pranuar fajësinë , kërkojmë nga gjykata që gjatë shqiptimit të 
dënimit përkatësisht llojit dhe lartësisë të dënimit të marrë parasysh si rrethanë veçanërisht 
lehtësuese pranimin   
 të akuzuarit të ti shqiptohet një dënim i kushtëzuar duke pas parasysh se për një dënim të tillë 
plotësohen kushtet ligjore. 
                   
                      I akuzuari   Ç.Xh fillimisht e pranoi fajësinë për veprat penale që i vihen në barrë 
dhe se këtë pranim të fajësisë e bëri vullnetarisht pa u ndikuar nga askush dhe pranimi i fajësisë  
i është aprovuar me aktvendim nga ana e gjykatës. I akuzuari në deklarimin e tij për dënimin, 
premtoj se në të ardhmen nuk do te kryej vepër penale , më parë nuk kam qenë nuk kam qenë i 
gjykuar për ndonjë vepër penale dhe i propozoj gjykatës që të më shqiptoj një dënim të 
kushtëzuar .  
 
                       Gjykata analizoi provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, raporti fillestar i 
incidentit, me numër të rastit 2020-CB-080, i datës 24.04.2020, fotografitë nga vendi i ngjarjes, 
raporti i oficerit 2020-CB-080, i datës 24.04.2020, informata e kërkuar nga IEDD-ja dhe FSK-
ja, certifikata e lindjes në emër të të pandehurit,  si dhe  vet pranimin e fajësisë nga ana e të 
akuzuarit për veprat e kryera penale erdhi në përfundim se me datë 24.04.2020 rreth orës 
00:00 h në Kamenicë, në kundërshtim me ligjin  lidhur me armët, pa autorizim, ka 
siguruar  dhe mbajtur në pronësi armën e zjarrit dhe atë një granatë dore “ Rob M5 “, të 
cilën më pas e kishte shkatërruar  FSK-ja dhe KFOR-i.  Po ashtu vërtetoi se më datë 
24.04.2020, rreth orës 00:00, në Kamenicë, ka shkaktuar rrezik të madh për jetën dhe 
pasurinë, ashtu që granatën e dorën e dorës “Ron M57”, armë e rrezikut të lartë, 
lehtësisht shpërthyese, e kishte lënë afër stadiumit të qytetit “Agush Isufi” në 
Kamnenicë, vend ku ka qarkullim të madh të qytetarëve, e të cilën armë pas angazhimit 
të policisë, e kishte shkatërruar FSK-ja dhe KFOR-i dhe në këtë mënyrë ka kryer veprat 
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penale: mbajtja ne  pronësi, kontroll ose posedim të  paautorizuar të armëve nga neni 
366  paragrafi . 1 të KPRK-ës dhe shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 
paragrafi 1 i KPRK-së. 

 
                    Me rastin e caktimit të llojit  dhe të  lartësisë së dënimit Gjykata pati parasysh 
rrethanat të parapara me nenin 69 të KPK-ës, dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se i akuzuari e ka 
pranuar fajësinë duke shprehur keqardhje të thellë, pati sjellje të mira në Gjykatë, premtimi i tij 
se në të ardhmen nuk do të kryej vepra penal edhe moshën e tij të re. Ndërsa, si rrethanë 
rënduese pati parasysh shkallën e rrezikshmërisë shoqërore duke qen se posedimi armës pa leje 
paraqet rrezik për popullatën, me bindje se edhe me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i 
dënimit si në kuptim të nenit 38 të KPRK-ës.   
  
                   Vendimi  mbi dënimin plotësues konfiskimi i  e armës edhe atë granatë dore të 
llojit “Rob M 57”,  është bazuar në nenin 366 par. 3 të KPRK-së   

 
                   Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është i bazuar në nenin 453 të 
KPPRK-së.  

 
                    Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  
 
                   GJYKATA THEMELORE NË  GJILAN 
  DEPARTAMENTI I  KRIMEVE TË RËNDA 
                      PKR.nr. 64/20   Me datë.29.06.2020 
 
 

         Zyrtare ligjore                                                   Kryetari i trupit gjykues 
      Xhemile Bejtullahu                                                          Agim Ademi 

 
 
KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në 
Prishtinë Departamenti i Përgjithshëm, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të së njëjtës, 
ankesa dorëzohet në dy ekzemplar përmes kësaj Gjykate.  
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