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Numri i lëndës: 2020:081161 

Datë: 18.09.2020 

Numri i dokumentit:     01123479 

 

 

 PKR.nr.150/2020 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti për krime të rënda, gjyqtari njëherë 

edhe kryetari i trupit gjykues Xheladin Osmani, me sekretaren juridike Teuta Spahija, 

duke vendosur në lëndën penale kundër të akuzuarit V.D, nga fshati ..., Komuna e 

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

paautorizuar të armeve nga neni 366 par.1 të KPRK, duke vendosur sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, PP/I.nr.110/2020 e 

dt.21.08.2020 dhe marrëveshjes për pranimin e fajësisë PP/I.nr.110/2020 e dt. 

20.08.2020, pas mbajtjes së seancës për shqyrtimin e marrëveshjes mbi pranimin e 

fajësisë, me datën 17.09.2020, në prezencën e prokurorit të shtetit Ervehe Gashi, të 

akuzuarit dhe mbrojtësi av. M.Q, në të njëjtën ditë muar dhe publikisht shpalli këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari V.D, nga i ati Gj. dhe nëna K., e gjinisë L. i lindur në dt. ... në Gjakovë, me 

vendbanim në fshatin ..., Komuna e Gjakovës, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të 

kryer shkollën e mesme, kuzhinier, i martuar, babai i ... fëmijëve, i gjendjes së mesme 

ekonomike. 

 

ËSHTË  FAJTOR  

 

Deri më datën 02.04.2020, ka mbajtur në pronësi dhe në posedim armën e gjuetisë 
të tipit “Churchill-8151239”, një tytëshe së bashku me 4 copë fishekë të gjuetisë në 
kundërshtim me ligjin e zbatueshëm për armët, të cilën policia ia ka sekuestruar nga 
automjeti Mitchubishi L200 në fshatin ..., Komuna e Prizrenit, për të cilën armë nuk ka 
pasur leje nga organi kompetent. 
 

Me këtë ka kryer veprën mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të paautorizuar 
të armëve nga neni 366 par. 1 të KPRK-së. 
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PRANOHET marrëveshja për pranimin e fajësisë e lidhur në mes të Prokurorit të 

Shtetit pranë Prokurorisë Themelore në Prizren-Departamenti për Krime të Rënda, 

mbrojtësit dhe të akuzuarit V.D nga fshati ..., Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës 

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

366 par.1 të KPRK. 

 

          Andaj, Gjykata në bazë  të nenit 3, par.1,7,8,9,10,43,69,70,71,72 të KPRK-së 

 

GJ Y K O N 

 

Të akuzuarin V.D, për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose në posedim 

të paautorizuar të armeve nga neni 366 par.1 të KPRK, me dënim me gjobë në shumën 

prej 500 (pesëqind) €. 

 

I akuzuari është i obliguar që shumën prej 500 (pesëqind) €, ta paguajë në afatin 

prej 15 ditëve, duke filluar nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron apo nuk mundet ta paguajë dënimin e lartëcekur me 

gjobë,  gjykata për çdo 20 euro nga shuma e dënimit do t’ ia caktojë një ditë burgim. 

 

Të akuzuarit i konfiskohet arma e gjuetisë të tipit “Churchill-...”, një tytëshe së 

bashku me 4 copë fishekë të gjuetisë. 

 

Obligohet i akuzuari të paguaj paushallin gjyqësor në shumën prej 30 (tridhjetë) 

euro, në afatin prej 15 ditëve, nga dita e formës së prerë të aktgjykimit. 

 

Në bazë të Qarkores së Gjykatës Supreme të Kosovës për zbatimin e Ligjit nr.05/L-

36, për kompensimin e viktimave të krimit të dt.30.01.2018, obligohet i akuzuari që 

konform nenit 39 të Ligjit të lartcekur të paguaj shumen prej 50 (pesëdhjetë) euro në 

Fondin për Kompensimin e Viktimave të Krimit.                    

                   

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti për krime të rënda ka ngritur 

aktakuzë, PP.nr.110/2020, e dt. 21.08.2020, kundër të akuzuarit V.D, nga fshati ..., 

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

paautorizuar të armeve nga neni 366 par.1 të KPRK,  

 

Në Prokurorinë Themelore në Prizren – Departamenti për krime të rënda, sipas 

aktakuzës, PP.nr.110/2020, e dt. 21.08.2020, prokurori i shtetit, mbrojtësit e të akuzuarit, 

av. Miftar Qelaj si dhe i akuzuari V.D, me datën 20.08.2020, kanë hyrë në marrëveshje për 

pranimin e fajësisë në bazë të nenit 233 të KPP, duke i numëruar të gjitha pikat e 

marrëveshjes të nënshkruar nga Prokurorja e shtetit  dhe kryeprokurori i shtetit nga i 

akuzuari si dhe nga mbrojtësi i tij.  
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Aktakuzën në fjalë dhe marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë Prokuroria e shtetit ia 

ka dërguar Gjykatës Themelore në Prizren, Departamenti për krime të rënda dhe ka 

kërkuar që marrëveshja pranohet konform nenit 233, e që në seancën për pranimin e 

marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, prokurori i çështjes, deklaroj që marrëveshja të 

pranohet nga gjykata ashtu që të akuzuarit V.D, mbajtja në pronësi, kontroll ose në 

posedim të paautorizuar të armeve nga neni 366 par.1 të KPRK dhe në marrëveshje ka 

rekomanduar dënimin me gjobë në shumën prej 400-600 €. 

 

Gjykata për datën 17.09.2020 ka caktuar dhe ka mbajtur seancën lidhur me 

pranimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, gjykata konform nenit 233 ka vlerësuar 

marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, ka dëgjuar prokuroren e shtetit e cili ka 

përfaqësuar aktakuzën dhe marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, të akuzuarin në 

prezencën e mbrojtësit të tij dhe ka vlerësuar se i pandehuri ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi është bërë vullnetarisht nga të pandehurit pas 

konsultimeve me mbrojtësin e tij, ka vlerësuar se  nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar 

në asnjë mënyrë që ta pranojë  fajësinë.  

 

Gjithashtu gjykata ka vlerësuar se pranimi mbështetet në faktet dhe provat 

materiale të rastit konkret të cilat janë paraqitur në aktakuzë dhe në provat materiale të 

paraqitura nga prokurori të pranuar nga i pandehuri si dhe me dëshmitë tjera të 

paraqitur nga prokurori i shtetit .  

 

Gjykata është bindur se janë përmbushur të gjitha kushtet e parapara në  nenin 233 

të këtij kodi, ka pranuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë dhe pas përfundimit të 

dëgjimit në seancë ka shqiptuar edhe dënimin me gjobë në shumen prej 500 (pesëqind) 

euro. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin, gjykata pati parasysh rrethanat lehtësues si 

dhe ato rëndues. Si rrethanë renduese gjykata pati parasysh rrezikshmërinë e veprës 

penale, rrezikimin e vlerave shoqërore, ndërsa si rrethanë lehtësuese pati parasysh se i 

akuzuari ka pasur qëndrim korrekt ndaj gjykatës, është familjar dhe baba i tre fëmijëve, 

është mbajtës i vetëm i familjes dhe gjerë më tani i padënuar, dhe me dënimin e shqiptuar 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi gjykata është e bindur se do të arrihet qëllimi i dënimit.  

 

Vendimi mbi konfiskimin u muar në kuptim të nenit 366 par.3 të KPRK.  

   

Vendimi mbi  paushallin gjyqësor u muar në kuptim të nenit 450 par.2.6 të KPP.-së. 

 

Vendimi mbi kompensimin e viktimave të krimit është marrë në bazë të Qarkores së 

Gjykatës Supreme të Kosovës për zbatimin e Ligjit nr.05/L-36, për kompensimin e 

viktimave të krimit të dt.30.01.2018,   

 

 

 



 Numri i lëndës: 2020:081161 
 Datë: 18.09.2020 
 Numri i dokumentit: 01123479 
 

4 (4)  

   
2
0
2
0
:1
0
0
9
7
9

 

 

Andaj, nga të cekurat si më lartë është vendosur si në shqiptim të aktgjykimit. 

   

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti për krime të rënda 

PKR.nr.150/2020, me date:17.09.2020 

 

  

        Sek.juridike,                                                                        Kryetari i trupit gjykues, 

        Teuta Spahija                                                           Xheladin Osmani 

 

 

        KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimit palët e pakënaqur kanë  te 

drejtë ankese ne afat prej 15 ditëve, pas marrjes se te njëjtit, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, e nëpërmjet3të kësaj gjykate.    

 

 

                   

 


