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Numri i lëndës: 2020:063857 

Datë: 01.07.2020 

Numri i dokumentit:     01001082 

 

                       PKR.nr.68/20 

 

 
     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 akuzuarit S.R, nga fshati ... Komuna e Kamenicës, të 

cilin sipas autorizimit e mbron avokati Selmon Sadiku nga Kamenica, për shkak të veprës 

penale mbajtja në pronësi, në kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 

par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan - Departamenti për 

Krime të Rënda, PP.I.nr.61/2020, të datës 18.06.2020, të cilën e përfaqëson prokurori Isuf 

Sadiku, pas mbajtjes së seancës mbi pranimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe të 

sanksionit penal, më datë 30.06.2020 mori dhe në prezencën e prokurorit, të akuzuarit dhe 

mbrojtësit të tij publikisht shpalli këtë :   

 

 

 

 

A  K T  GJ Y  K I M 

 

  

 

                    I akuzuari  S.R, nga babai B... dhe e ëma A...., i lindur më datë ..., nga fshati ..., 

komuna e Kamenicës,  i martuar baba i pesë fëmijëve, ka kryer shkollën e mesme me profesion 

bujk, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër 

personal: ... .  

                        

 

 

                                                            Ë SH T Ë    F A J T O R             

 

 

                    Se në kohë të pacaktuar më parë e gjerë më datë 19.05.2020 në fshatin ..., komuna 

e Kamenicës në mënyrë të pa autorizuar e në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm për armët, ka 

mbajt në pronësi pa leje valide armë, ashtu që me rastin e kontrollimit nga ana e policisë në 

trupin e të njëjtit është gjetur armë e zjarrit-pistoletë e llojit TT e prodhimit rus, kalibër 

7x62mm, me numër serik XD7850*1945, me një karikator me shtatë fishekë, të cilat edhe i 

janë sekuestruar. 
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               -  Me çka ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1. të KPRK-ës. 

 

       

             Prandaj, Gjykata duke iu referuar marrëveshjes së arritur me shkrim mbi pranimin 

e fajësisë, të akuzuarit S.R,  në bazë të neneve 7, 17, 21, 38, 39, 43, 69, 107 dhe  366 paragrafi 

3 të KPRK-ës, si dhe  neneve 233, 365 dhe 453  të KPPRK-ës, 

 

 

 

E   GJ Y K O N 

 

 

 

                    Të akuzuarin S.R me dënim me gjobë në lartësi prej 300 (treqind) euro, të cilin 

dënim me gjobë i njëjti do ta paguajë në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, në të kundërtën dënimi me gjobë do t’i zëvendësohet me dënim me burgim, duke 

iu llogaritur 20 euro për një ditë burgimi.   

 

                    Të akuzuarit i shqiptohet edhe dënim plotësues konfiskimi dhe asgjësimi i armës: 

pistoletë e llojit TT e prodhimit rus, kalibër 7x62mm, me numër serik XD7850*1945, me një 

karikator me shtatë fishekë 

 

                    Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 40 

(dyzet)euro dhe shpenzimet tjera sipas llogarisë përfundimtare të Gjykatës, si dhe 50 

(pesëdhjetë) euro për kompensimin e viktimave të krimit, 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 ngritur  

aktakuzë PP.I.nr.61/2020, të datës 18.06.2020, ndaj të akuzuarit S.R nga fshati .... , Komuna e 

Kamenicës, për shkak  të veprës penale mbajtja në pronësi, në kontroll ose posedim të 

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

Isuf Sadiku, në seancën lidhur me marrëveshjen për pranimin e fajësisë dhe sanksionit  penal të 

mbajtur më date 30.06.2020, mbeti në tërësi pranë aktakuzës së ushtruar me shkrim dhe 

marrëveshjes për pranimin e fajësisë të arritur me datë 18.06.2020, e cila i është deponuar në 

Gjykatë më datë 18.06.2020,  bazuar në dispozitën e nenit 233 të KPPRK-ës, duke shtuar se në 

bazë të kërkesës së mbrojtësit të pandehurit dhe pas marrjes së autorizimit nga kryeprokurori, 

me të akuzuarin S.R dhe mbrojtësin e tij është arritur marrëveshja për pranimin e fajësisë për 

veprën penale e cila i vihet në barrë. Po ashtu kemi arritur të dakordohemi edhe sa i përket 

dënimit të rekomanduar si pjesë e marrëveshjes. Andaj, propozoj që marrëveshja si e tillë të 

aprovohet nga gjykata.  
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     Mbrojtësi i të akuzuarit S.R, avokat Selmon Sadiku,  dekalaroi se mbesim pran 

marrëveshjes dhe presim nga gjykata qe ta shqyrtoj dhe ta aprovoj të njëjtën. Njëkohësisht jemi 

pajtuar me një dënim me gjobë të cilin ia kemi propozuar gjykatës, mirëpo për shkak të 

gjendjes ekonomike dhe të pandemisë bagëtitë me të cilat merret i akuzuari nuk janë duke u 

shitur aktualisht, duke u bazuar në nenin 43 par. 2 të KPRK, propozoj qe dënimin ta paguaj në 

gjashtë këste.  

 

     I akuzuari S.R deklaroi, se është e vërtetë se me date 18.06.2020, kemi arritur 

marrëveshje në Prokurorinë e Shtetit në prezencë të mbrojtësit tim avokat Selmon Sadiku për 

pranimin e fajësisë dhe njëkohësisht këtë marrëveshje e kemi arritur vullnetarisht pa u ndikuar 

nga askush, me qe rast jam njoftuar nga mbrojtësi im me pasojat dhe përparësitë e pranimit të 

fajësisë dhe jemi pajtuar edhe sa i përket dënimit të rekomanduar dhe propozoi që kjo 

marrëveshje si e tillë të aprovohet nga gjykata. 

 

    Marrëveshja për pranimin e fajësisë përmbante të gjitha faktet, duke bërë propozim 

për marrëveshjen e pranimit të fajësisë, duke e njoftuar të akuzuarin me të drejtat dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, duke dhënë deklaratë me shkrim se e ka  kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, se këtë marrëveshje e ka bërë në mënyrë vullnetare. 

 

    Gjykata ka gjetur se i akuzuari ka bërë marrëveshje për pranimin e fajësisë dhe 

sanksionit penal mbështetur në nenin 233 të KPPRK, e njëjta marrëveshje ishte në përputhje 

me kushtet e parapara me pikën 12 të këtij neni si dhe janë përmbushur kushtet nga neni 248 

par. 4 të KPRK -së.  

 

                   Gjykata, bazuar në marrëveshjen për pranimin e fajësisë si dhe provat që gjenden 

në shkresat e lëndës, edhe atë: raporti fillestarë I incidentit 2020-CB-116 I datës: 189.06.2020, 

vërtetimi për konfiskimin e armatimit dhe municionit 2020 CV116 I datë 19.05.2020, formular 

i pronës me datë dhe numër si më lart si dhe foto dokumentacioni edhe atë dy foto, lidhur me 

rasti, ashtu që vërtetoi se i akuzuari S.R në kohë të pacaktuar më parë e gjerë më datë: 

19.05.2020nr fshatin Firiqevë, komuna e Kamenicës në mënyrë të pa autorizuar e në 

kundërshtim me ligjin e zbatueshëm për armët, ka mbajt në pronësi pa leje valide armë, ashtu 

që me rastin e kontrollimit nga ana e policisë në trupin e të njëjtit është gjetur armë e zjarrit-

pistoletë e llojit TT e prodhimit rus, kalibër 7x62mm, me numër serik XD7850*1945, me një 

karikator me shtatë fishekë, të cilat edhe i janë sekuestruar, dhe në këtë mënyrë  i akuzuari e ka 

kryer veprën penale  mbajtja në pronësi, në kontrolle, ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 366 par.1. të KPRK-ës.               

 

                 Në seancën për negocimin dhe arritjen e marrëveshjes për pranimin e fajësisë 

përfaqësuesi i akuzës, i akuzuari dhe mbrojtësi i tij janë marrë vesh edhe lidhur me sanksionin 

penal. Gjykata ka aprovuar marrëveshjen si të tillë e njëkohësisht edhe propozimin nga 

marrëveshja për sanksionin penal, ashtu që të akuzuarit S.R, i shqiptohet dënim me gjobë në  

lartësi prej 300 (treqind) euro  të cilin dënim me gjobë i njëjti do ta paguajë në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën dënimi me gjobë do ti 

zëvendësohet me dënim me burgim, duke ju llogaritur 20 euro për një ditë burgimi, duke 

besuar se një denim I tillë është në harmoni pe peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë penale 

të kryerësit të veprës penale dhe se me një dënim si më lartë do të arrihet qëllimi I dënimit 

sikurse parashihet me nenin 38 KPRK-së.   
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                Vendimi për dënimin plotësues konfiskimi armës: pistoletë e llojit TT e prodhimit 

rus, kalibër 7x62mm, me numër serik XD7850*1945, me një karikator me shtatë fishekë, është 

bazuar në nenin 366 par. 3 të KPRK-së.  

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është bazuar në nenin 453 të KPPRK-ës.  

 

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

 

 

                               GJYKATA THEMELORE NË  GJILAN 

       DEPARTAMENTI I  KRIMEVE TË RËNDA 

                PKR.nr. 68/20,  të datë 30.06.2020   

 

 

             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 njëjtit. Ankesa dorëzohet në dy ekzemplar përmes kësaj gjykate. 


