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Numri i lëndës: 2020:145037 

Datë: 22.12.2020 

Numri i dokumentit:     01363965 

 

 

PKR.nr.129/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

                 GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- Departamenti për Krime të Rënda, 

përmes kryetarit të trupit gjykues – gjyqtarit Agim Ademi, me zyrtaren ligjore Adelina 

Brestovci, në lëndën penale kundër të akuzuarës V.C. nga fshati ..., Komuna e Vitisë,  për 

shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 366 par.1. të KPRK-ës, sipas aktakuzës së  Prokurorisë  Themelore në Gjilan - 

Departamenti për Krime të Rënda PP.I.nr.141/2020, të datës: 29.10.2020, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor dhe publik, më datë  22.12.2020, bie dhe në prezencë të palëve publikisht 

shpalli këtë :  

 

 

                                                            A K T GJ Y K I M 

   

 

               E akuzuara V. C., nga i ati R. dhe nëna A., e lindur Ll., e lindur me datë ...., në  ..., me 

vendbanim në fshatin ...,  Komuna e Vitisë,  e martuar, nënë e tre fëmijëve, e papunësuar, nuk 

din shkrim lexim, e gjendjes së mesme ekonomike, Boshjake, Shtetase i Republikës së 

Kosovës, me numër personal: ...... 

 

 

ËSHTË  FAJTORE                 

 

 

    Se në kohë të papërcaktuar e deri me datë 05.10.2020, ka siguruar dhe mbajtë në 

pronësi në mënyrë të paautorizuar armën e zjarrtë - pushkën e gjuetisë, të markës “Sarsilmaz-

1880 Ben Beri-Cobra”, me numër serik B... dhe 17 fishekë të kalibrit 12 GA, të cilat me datën 

e cekur gjatë bastisjes në shtëpinë e saj në fshatin ..., Komuna e Vitisë, të njëjtat i janë gjetur 

dhe i janë sekuestruar përkohësisht nga ana e policisë së Kosovës. 
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              -Me çka ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim te 

paautorizuar të armëve nga neni 366, par.1, të KPRK-së. 

                     

         Andaj, gjykata  në bazë të neneve neneve 7,17, 21, 38, 39, 40, 43, 69,107 dhe 366 par. 

3  të KPRK-ës, si dhe  neneve  365 dhe 453  të KPPRK-ës.  

  

 

 

                                                           E   GJ Y K O N 

 

 

             Të akuzuarën V. C., me dënim me gjobë, 350 (treqind e pesëdhjetë) euro, të cilën 

gjobë e akuzuara do ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, në të kundërtën Gjykata dënimin me gjobë do të ia zëvendësoj me dënim burgu 

ashtu që do t’ i llogaritet shuma prej 20 euro për një ditë burgimi.  

              Të akuzuarës i shqiptohet edhe dënimi plotësues konfiskimi i  armës së gjuetisë e llojit 

“Sarsilmaz-1880 Ben Beri-Cobra”, me numër serik B...dhe 17 fishekë të kalibrit 12 GA.  

  

              Obligohet e akuzuara që ta paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 40 (dyzet) euro, 

50 (pesëdhjetë) euro për kompensimin e viktimave të krimit 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 

 

 

             Prokuroria  Themelore  në  Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda  ka paraqitur  

aktakuzë  PP.I.nr.149/2020, të datës: 29.10.2020, kundër të akuzuarës V. C., nga fshati ...., 

Komuna e Vitisë, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1, të KPRK-së dhe ka propozuar që e akuzuara 

të shpallet fajtore dhe të dënohet me dënim meritor sipas ligjit. 

 

             Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan -  Departamenti për Krime të Rënda 

Shaban Spahiu, fillimisht mbeti pranë aktakuzës, derisa, lidhur me pranimin e fajësisë deklaroi 

se nuk ka vërejtje në pranimin e fajësisë nga e akuzuara,  pasi që pranimin e fajësisë e njejta e 

ka bërë konfirm dispozitave ligjore. Ndërsa lidhur me dënimin shtoi se gjykata duhet t’i marrë 

parasyshë rrethanat rënduese si dhe ato lehtësuese. Si rrethanë posaçërisht lehtësuese, të marrë 

faktin se e akuzuara në mënyrë vullnetare ka bërë pranimin e fajësisë dhe pendimin në kryerjen 

e kësaj vepre penale, ndërsa si rrethanë rënduese gjykata të ketë parasysh rrezikshmërinë 

shoqërore të kësaj vepre penale. 
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   Mbrojtësi i të akuzuarës V.C., avokat Kadri Sylaj deklaroi se gjendja faktike është 

vërtetuar me pranimin e fajësisë lidhur me veprën penale nga e pandehura, ndërsa sa i përket 

shqiptimit të sanksionit penal, i propozoj gjykatës që me rastin e vendosjes të ketë parasysh 

rrethanat lehtësuese të cilat qëndrojnë në anën e të pandehurës dhe atë se e njëjta e ka pranuar 

fajësinë për veprën penale, e cila rrethanë është vecanërisht lehtësuese e paraparë me ligj, 

qëndrimin e saj pasi që e njëjta veprën e ka pranuar pa kurfarë hezitimi, atë se më parë e njëjta 

nuk ka qenë e gjykuar. Në bazë të këtyre rrethavë i propozoj gjykatës që të njëjtës t’i shqiptoj 

një dënim sa më të butë, përkatësisht dënim me kusht ose me gjobë, i cili dënim do të ndikoj 

pozitivisht tek e pandehura dhe me këtë do të përmbushet qëllimi i dënimit. 

 

              E akuzuara V. C., fillimisht e pranoi fajësinë për veprën penale që i vihet në barrë dhe 

se këtë pranim të fajësisë e bëri vullnetarisht pa u ndikuar nga askush duke shtuar se jam e 

njoftuar për pasojat dhe benifitet e pranimit të fajësisë. E akuzuara në deklarimin e saj lidhur 

me dënimin shtoi se jam penduar për kryerjen e veprës penale, premtoi se në të ardhmen nuk 

do të kryej vepër tjetër penale. Me rastin e caktimit të dënimit mundësisht gjykata të më 

shqiptoj një dënim sa më i butë, për faktin se asnjëherë më parë nuk kam qenë e dënuar dhe 

nuk kam rënë në kundërshtim me ligjin dhe premtoj se në të ardhmen nuk do të kryej vepër 

tjera penale.  

 

               Gjykata analizoi provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës dhe atë: Raporti i oficerit 

të policisë, me numër të rastit 2020-CG-0327, i datës 13.10.2020, fotodokumentacioni nga 

shkresat e lëndës, procesverbali mbi konfiskimin e armës së zjarrtë dhe municionit, deklarata e 

të akuzuarës si dhe vet pranimi i fajësisë nga ana  e të akuzuarës V. C.  në seancën fillestare 

dhe erdhi në përfundim se e akuzuar në kohë të papërcaktuar e deri me datë 05.10.2020, ka 

siguruar dhe mbajtë në pronësi në mënyrë të paautorizuar armën e zjarrtë-pushkën e gjuetisë, të 

markës “Sarsilmaz-1880 Ben Beri-Cobra”, me numër serik B... dhe 17 fishekë të kalibrit 12 

GA, të cilat me datën e cekur gjatë bastisjes në shtëpinë e saj në fshatin tërpezë, Komuna e 

vitisë, të njëjtat i janë gjetur dhe i janë konfiskuar përkohësisht nga ana e Policisë së Kosovës, 

dhe në këtë mënyrë e ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim te 

paautorizuar të armëve nga neni 366, par.1, të KPRK-së. 

 

                Me rastin e caktimit të llojit dhe të lartësisë së dënimit Gjykata pati parasysh 

rrethanat të parapara me nenin 73 të KPK-ës, dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se e akuzuara e ka 

pranuar fajësinë duke shprehur keqardhje të thellë, pati sjellje të mira në Gjykatë, premtimi i 

saj se në të ardhmen nuk do të kryej vepra penale. Ndërsa si rrethanë rënduese pati parasysh 

shkallën e rrezikshmërisë shoqërore duke qenë 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 armës armë të gjuetisë e të markës 

“Sarsilmaz-1880 Ben Beri-Cobra”, me numër serik B10985 dhe 17 fishekë të kalibrit 12 GA, 

është bazuar në nenin 366 par. 3 të KPRK-së   
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                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. 129/2020   Me datë.22.12.2020 

 

 

         Zyrtare ligjore                                                               Kryetari i trupit gjykues 

      Adelina Brestovci                                                                         Agim Ademi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë Departamenti për Krime të Rënda, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të së 

njëjtës, ankesa dorëzohet në dy ekzemplar përmes kësaj Gjykate. 

 


