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Numri i lëndës: 2021:020332 

Datë: 08.06.2022 

Numri i dokumentit:     03108603 

 

           P.nr.79/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, gjyqtarja Raima 

Elezi, si kryetare e trupit  gjykues, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Kujtesa Uka, në 

lëndën penale kundër të akuzuarit V.C.,, për shkak të  veprës  penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 KPRK, duke vendosur sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, PP/I 

nr.136/22 të datës 17. 05.2022, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar në praninë e Prokurorit të 

Shtetit në Prizren Arijana Shajkovci dhe të akuzuarit, më datën 07.06.2022, publikisht morri 

dhe shpalli këtë  

 

A K T G J Y K I M 

 

    I akuzuari  

 

V.C.,, nga i ati ........e ëma ........, e lindur ........, i lindur më ........në fshatin ........komuna 

e Suharekës, ku edhe jeton, i martuar, babai i 4 fëmijëve, i papunë, ka të kryer shkollën mesme, 

i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, numri personal ........, më herë 

i padënuar.  

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Se me dt.30.01.2021, në bjeshkët e fshatit ........komuna e Suharekës, në vendin e 

ashtuquajtur “Cer”, ka poseduar armë në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë 

të tilla, në atë mënyrë që pasi aksidentalisht kishte lënduar këmbën e vet të majtë, me pushkën 

e gjuetisë të llojit “Zastava” me nr. serik 75762, ka arritur policia në vendin e ngjarjes dhe ia 

kanë sekuestruar armën bashkë me 16 fishekë të kalibrit 16 mm, dhe një leje për armën e 

gjuetisë, nr.GB83201412210776 me afat të skaduar më 29.09.2020. 

  

- Me këtë ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

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

  

 Andaj gjykata në bazë të neneve 7, 8, 9, 10, 21, 38, 39, 43, 69, 70, 71 par.1 nën par.1.3, 

72 të KPRK dhe nenet e përmendur më lartë, e   
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G J Y K O N 

 

- me dënim me gjobë në shumë prej 300 € (treqind euro), të cilin dënim është i obliguar 

të paguajë në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron apo nuk mund të paguajë dënimin me gjobë, i njëjti do të 

zëvendësohet me dënim me burg, ashtu që për çdo 20 € të dënimit me gjobë do të llogaritet 

1(një) ditë burg. 

Prej të akuzuarit konfiskohet një pushkën e gjuetisë të llojit “Zastava”, me nr. serik 

75762, 16 fishekë të kalibrit 16mm, dhe një leje për armën e gjuetisë, nr.GB83201412210776, 

me afat të skaduar më 29.09.2020. 

Obligohet i akuzuari që në emër të paushalit gjyqësor të paguajë 50 € (pesëdhjetë euro), 

dhe në emër të Fondit për kompensimin e viktimave të krimit, shumën prej 50 € (pesëdhjetë 

euro), të gjithë këto në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur 

aktakuzën PP/I nr.136/22 të datës 17. 05.2022,  kundër të akuzuarit V.C., nga fshati ........, 

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

paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1  i KPRK. 

 

Pas pranimit të shkresave të lëndës kryetarja e trupit gjykues ka caktuar shqyrtimin 

fillestar për datën 07.06.2022, gjatë seancës pas udhëzimeve të mjaftueshme nga kryetarja e 

trupit gjykues, i akuzuari duke kuptuar të dhënat nga aktakuza dhe të drejtat të cilat i takojnë 

sipas ligjit, ka deklaruar se nuk dëshiron mbrojtës dhe pasi ka deklaruar se ka kuptuar natyrën 

dhe pasojat e pranimit të fajësisë, vullnetarisht ka pranuar fajësinë për veprën penale për të 

cilën është akuzuar.  

 

Prokurori i shtetit nuk ka kundërshtuar pranimin e fajësisë nga i akuzuari. Në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se meqenëse i akuzuari që në fillim të hetimeve dhe në shqyrtimin 

kryesor ka pranuar fajësinë për veprën penale si në dispozitiv të aktakuzës, si dhe në bazë të 

provave në shkresat e lëndës është vërtetuar se në veprimet e tij janë formuar elementet e 

veprës penale për të cilën është akuzuar me propozim që  i njëjti të shpallet fajtor dhe të 

dënohet sipas ligjit, si dhe të konfiskohet pushka, fishekët dhe leja për të njëjtën me afat të 

skaduar si objekt i aktakuzës, ndërsa pushka e gjuetisë, si në propozim të akuzës,  t’i kthehet.  

 

I akuzuari V.C., në fjalën përfundimtare ka deklaruar se ka gabuar, është penduar për 

gabimin, nuk ka ditur për pasoja, është babë i katër fëmijëve të mitur ku  më i madhi është 17 

vjeç, i gjendjes së varfër, i vetmi mbajtës i familjes me punë private herë pas herë, lejen për 

pushkën e gjuetisë nuk e ka vazhduar për shkak të pandemisë,  ka premtuar se në të ardhmen 

nuk do të bie ndesh me ligjin. 

  

 Kryetarja e trupit gjykues pas dëgjimit të palëve, e bindur se i akuzuari ka kuptuar 

aktakuzën dhe të drejtat e tij, ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, se pranimi i 

fajësisë është bërë vullnetarisht pas këshillimeve të mjaftueshme, se pranimi i fajit mbështetet 

në faktet e çështjet që e përmban aktakuza dhe provave të propozuar nga Prokurori i Shtetit dhe 

aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, ka pranuar pranimin e 

fajësisë prej të akuzuarit, për shkak të veprës penale për të cilën është akuzuar. 
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Në bazë të pranimit të fajësisë së të akuzuarit dhe provave materiale në shkresat e 

lëndës është vërtetuar kjo gjendje faktike: 

 

Ditën kritike, në bjeshkët e fshatit ........komuna e Suharekës, në vendin e ashtuquajtur 

“Cer”, ka poseduar armë në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, në atë 

mënyrë që pasi aksidentalisht kishte lënduar këmbën e vet të majtë, me pushkën e gjuetisë të 

llojit “Zastava” me nr. serik 75762, ka arritur policia në vendin e ngjarjes dhe ia kanë 

sekuestruar armën bashkë me 16 fishekë të kalibrit 16 mm, dhe një leje për armën e gjuetisë, 

nr.GB83201412210776 me afat të skaduar më 29.09.2020. 

 

Duke pasur parasysh se në shqyrtimin fillestar i akuzuari vullnetarisht ka pranuar 

fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet, në  pajtim me nenit 248 KPPK, i cili pranim 

ka të bëjë si me tërë përshkrimin e ngjarjes, nga rrjedhin elementet e veprës penale e cila i 

vihen në barrë me aktakuzë, prandaj gjykata nuk ka administruar provat dhe ka pranuar 

pranimin e fajësisë së të akuzuarit duke mos gjetur se ekzistojnë provat e papranueshme dhe 

duke konsideruar se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet  dhe provat e prezantuara, të  cilat 

prova udhëzojnë në ekzistimin e veprës penale e cila i vihen në barrë me aktakuzë.  

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69, 70, 71, 72 të KPRK të cilat ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej  rrethanave rënduese ka marrë parasysh se i 

akuzuari ka dalë për gjueti me armën me leje të skaduar, e prej rrethanave lehtësuese janë 

marrë sjellja korrekte gjatë tërë procedurës, se është i gjendjes së dobët ekonomike, rrethanat 

familjare, baba i katër fëmijë të mitur, pendimi dhe premtimi se në të ardhmen nuk do të kryejë 

vepra të tilla e po ashtu edhe pranimi i fajësisë, prandaj gjykata, duke marrë parasysh edhe 

nenin 71 par.1 nënpar.1.3 të KPRK e ka gjykuar me dënim me gjobë, duke konsideruar se edhe 

me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit. 

 

 Vendimi mbi paushallin gjyqësor  është marrë në bazë të nenit 450 të KPP. 

 

 Vendimi mbi dënimin plotësues është marrë në bazë të nenit 366 par.3 të KP. 

 

 Vendimi mbi kompensimin e viktimave të krimit është marrë në bazë të nenit 39 par. 3 

nënpar. 3.2 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Nga të cekurat më lartë është vendosur si në dispozitivi të këtij aktgjykimi.  

 

    

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

       Departamenti për Krime të Rënda  

 P.nr.79/22 të dt.07.06.2022 

 

 

Sekretarja juridike                Përkthyesi gjyqësor             Kryetari i trupit gjykues 

Kujtesa Uka                             Asnije Berisha                     Raima Elezi 

 

 

UDHËZIM JURIDIKË: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej l5 dite pas 

marrjes së aktgjykimit, nëpërmjet kësaj gjykata, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 


