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Numri i lëndës: 2019:099272 

Datë: 11.09.2019 

Numri i dokumentit:     00512820 

 

                                                                                                                      PKR.nr.111/19 

                                     NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti për Krime të Rënda, në 

përbërje me kryetarin e trupit Gjykues Bashkim Hyseni, me asistimin e zyrtares ligjore 

Gentiana Hoxha, në  çështjen  penale kundër të pandehurit F.H, i akuzuar për shkak të veprës 

penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 

paragrafi. 1 të KPRK-së, dhe veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 

paragrafi 1. lidhur me paragrafin. 8 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Ferizaj, të evidentuar si: PP/I.nr.27/19, të datë 15 gusht 2019, në prezencën e Prokurorit të 

Shtetit Burim Çerkini, të pandehurit F.H dhe të dëmtuarit A.H, pas mbajtjes së shqyrtimit të 

hapur gjyqësor, më datë 4 shtator 2019 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më 11 shtator 2019, 

përpiloi këtë: 

                                       A K T G J Y K I M 

I pandehuri F.H nga i ati Sh.... dhe e ëma Sh.... e vajzërisë R...., i lindur më .... në fshatin .... – 

Komuna Ferizaj, me vendbanim në fshatin ..... – Komuna Ferizaj, ka të kryer shkollën e 

mesme, i martuar, baba i tre (3) fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, me profesion 

elektricist, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ..... 
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                                    Ë S H T Ë   F A J T O R 

 

S E P S E 

1. më 31 janar 2019, rreth orës 00:07, në vilën e tij në fshatin ...... – Komuna Ferizaj, ka 

mbajtur në posedim, pa autorizim armën në kundërshtim me nenin 5 të Ligjit mbi Armët 

05/L-022, në atë mënyre që ka poseduar pa autorizim pistoletën e markës Crvena Zastava 

M-70, e kalibrit 9x9 mm, me numër serik ....., një karikatior, e cila i sekuestrohet nga 

policia, 

- me të cilin veprim ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

2. më datë, kohë dhe vend të njëjtë nga pakujdesia ka shkaktuar rrezik të madh për jetën e 

njerëzve me armë të zjarrit, në atë mënyrë që deri sa kanë qenë duke qëndruar në vilë me 

kushërinjtë e tij A..... dhe S.H, i pandehuri ka nxjerrë pistoletën e përshkruar më lartë, me 

të cilën ka filluar të manipuloj në mënyrë jo profesionale, me ç’rast ka shkrepur dy (2) 

fishek nga arma e përmendur, duke e goditur të dëmtuarin A.H në pjesën e vithes së majtë 

duke i dëmtuar testistin e djathtë dhe zorrën e trashë, të cilat i kanë shkaktuar dëmtime të 

rënda trupore – dobësim të përkohshëm esencial të shëndetit me humbjen e tërësishëm të 

një organi – testistit të djathtë, 

- me të cilin veprim ka kryer veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm 

nga neni 365 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 8 të KPRK-së. 

Andaj gjykata në bazë të dispozitës së lartë shënuar dhe nenit 7, 8, 17, 21, 41, 42, 43, 46, 50, 

51, 52, 73 dhe 74 të KPRK-së dhe nenit 365 të KPPRK-së;  
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G J Y K O N 

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

374 paragrafi 1 të KPRK-së, të përshkruar në pikën 1 të dispozitivit DËNIM ME GJOBË në 

shumë prej tetëqind (800) euro.  

Në rast se dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as me detyrim sipas nenit 43 paragrafi 3 

të KPRK-së, i njëjti do i shndërrohet në dënim burgimi, ashtu për çdo njëzet (20) € do t’i 

llogaritet një (1) ditë burgimi. 

Për veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 paragrafi 1 lidhur me 

paragrafin 8 të KPRK-së, të përshkruar në piken 2 të dispozitivit, DËNIM BURGIMI në 

kohëzgjatje prej dy (2) vjet, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri në kohëzgjatje 

prej tre (3) vjet, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale. 

Obligohet i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej pesëdhjetë (50) 

euro, ndërsa për shpenzimet tjera procedurale të paguaj shumën prej katër dhjetë e tetë (48) €, 

si dhe shumën prej pesëdhjetë (50) për programin për kompensimin e viktimave të krimit në 

afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën 

kanosjen  e përmbarimit të detyruar. 

Bazuar në nenin 374 paragrafi 3 të KPRK-së, konfiskohen në mënyrë të përhershme arma e 

markës Crvena Zastava M-70 e kalibrit 9x9 mm, me numër serik ..... dhe një (1) karikator. 

I dëmtuari A.H, nuk ka paraqitur kërkesë për realizimin e kërkesës pasurore juridike. 

A r s y e t i m i  

1. Historiku i Procedurës dhe aktakuza 
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Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda, më 15 gusht 2019 ka 

paraqitur aktakuzën e evidentuar si: PP/I.nr.27/19, ndaj të pandehurit F.H, për shkak të veprës 

penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 

paragrafi 1 të KPRK-së dhe veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 

paragrafi 1 lidhur me paragrafin 8 të KPRK-së. 

Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda, duke vepruar në këtë 

çështje penale sipas nenit 245 të KPPRK-së ,caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar më 4 shtator 

2019. 

2. Pranimi i fajësisë nga i pandehuri dhe deklarimi i të dëmtuarit  

I pandehuri F.H, në seancën e shqyrtimit gjyqësor fillestar ka pranuar fajësinë për veprat penale 

siç e ngarkon akuza, përkatësisht nuk e ka kontestuar faktin se më 31 janar 2019, ka mbajtur në 

pronësi, kontroll dhe posedim të paautorizuar armën e përshkruar si në aktakuzë, dhe ka 

shkaktuar rrezik të përgjithshëm, duke shtuar se ndihet keq për atë që ka ndodhur dhe se me të 

dëmtuarin janë kushërinjtë dhe ajo çfarë ka ndodhur ka qenë aksidentale, duke shtuar se është 

hera e parë që përgjigjet për ndonjë vepër penale dhe i propozoi gjykatës që ti shqipton një 

dënim sa më të ulët. 

I dëmtuari A.H, në seancën e shqyrtimit gjyqësor fillestar ka deklaruar se me të pandehurin 

janë kushërinjtë dhe gjithmonë kanë pasur raporte të mira, dhe i njëjti në vazhdimësi ka treguar 

interesim dhe kujdes për gjendjen e tij shëndetësore pas incidentit të ndodhur, duke shtuar se 

gjendja e tij shëndetësore pas intervenimeve kirurgjike është përmirësuar dukshëm, ndërsa ka 

deklaruar se nuk paraqet kërkesë pasurore juridike, apo që i pandehuri të ndiqet penalisht. 
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3. Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

Deklarimi i të pandehurit, lidhur me pranimin e fajësisë për veprat penale sipas aktakuzës, 

është vlerësuar se i plotëson kushtet nga neni 248 paragrafi 1 të KPPRK-së,  pasi i pandehuri 

ka kuptuar: 

- natyrën dhe pasojat pranimit të fajësisë; 

- pranimi është bërë vullnetarisht; 

- mbështetet në faktet dhe në provat e çështjes si: mbrojtja e të pandehurit, vërtetimi 

për konfiskimin e armës, të cilat prova janë siguruar gjatë procedurës hetimore; 

- se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.   

 

Meqenëse i pandehuri ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përcaktuara 

me nenin 248 paragrafi 1 të KPPRK-së, kryetari i trupit gjykues konform nenit 248 paragrafit 4 

të KPPRK-së, ka vazhduar me shqiptimin e dënimit.  

Kryetari i trupit gjykues, vlerësoi pranimin e fajësisë nga ana e të pandehuri e cila është bërë në 

shqyrtimin fillestar, konstatoi se i pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë, se pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare, se nuk ka qenë i detyruar ose i 

shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranojë fajësinë, pranimi i fajësisë mbështetet në faktet dhe 

provat materiale të paraqitura në aktakuzë dhe se nuk ekzistojnë asnjëra nga rrethanat e 

parapara ne nenin 253 paragrafi. 1 te KPPRK-së për hudhjen e aktakuzës. 

Gjykata po ashtu vërtetoi se prokurori ka disponuar me prova të mjaftueshme lidhur me 

fajësinë e të pandehurit dhe me këtë edhe në tërësi ka pranuar pranimin e fajësisë së tij. 
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Gjykata konstatoi se në veprimet e të pandehurit ekzistojnë të gjitha tiparet e veprës penale 

mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të 

KPRK-së, pasi që i pandehuri nuk posedonte leje valide të lëshuara nga autoritetet kompetente 

për armën e  përshkruar në dispozitiv,  dhe veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, i 

pandehuri nga pakujdesia duke shkrepur  armën e ka rrezikuar jetën e të dëmtuarit duke i 

shkaktuar lëndime të rënda trupore, andaj në këto veprime plotësohen tiparet e veprës penale 

shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 8 të KPRK-

së nga neni 365 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 8 të KPRK-së, për të cilat vepra  për të cilat 

vepra i pandehuri është penalisht përgjegjës dhe fajtorë.  

4. Vlerësimi i dënimit për të pandehurin 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të pandehurin, gjykata vlerësoj të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 73 të KPRK-së, si rrethanë lehtësuese për të pandehurin vlerësoi 

pranimin e fajësisë për veprat penale të kryera, e cila është bërë në seancën e shqyrtimit  

fillestar, deri më tani i padënuar me aktgjykim të formës së prerë, pendimin real dhe të sinqertë 

duke u interesuar për shëndetin e tij në vazhdimësi, dhe gjendja emocionale tregon se vepra e 

ka goditur edhe të pandehurin për pasojat e shkaktuara te i dëmtuari, respektivisht kushëririt të 

tij, ndërsa me rastin e vlerësimi të rrethanave rënduese gjykata gjeti se lëndimet e shkaktuara, 

janë të natyrës së rëndë dhe me humbjen e tërësishme të një organi. 

Mbi bazën e këtyre rrethanave gjykata është e bindur se dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurit, 

është në harmoni me peshën dhe përgjegjësinë penale të të pandehurit, duke konstatuar se edhe 

me këtë lloj të dënimit do të arrihet qëllimi i paraparë me neni 50 i KPRK-së, i cili përcakton 

se: ”qëllimi i dënimit me kusht është që të mos zbatohet dënimi për vepra te lehta penale, kur 

vlerësohet se tërheqja e vërejtjes me kërcënimin e dënimit është e nevojshme të ndalojë që 

kryerësi të mos kryejë vepër penale”, dhe se edhe me dënimin e  shqiptuar në kohëzgjatjen e  
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përcaktuar si në dispozitiv dhe pa ekzekutimin tij do të ndikojë që i pandehuri në të ardhmen 

mos të kryej vepra penale, dhe mbështetur në tiparet e personalitet të tij nuk vërehen 

predispozita të delikuentit, po ashtu dënimi i tillë do të ndikojë edhe si preventivë gjeneralë, 

duke ndikuar tek personat e tjerë që të parandalohen nga kryerja e veprave të tillë penale dhe 

shkaktimin e pasojave nga këto vepra penale  

Konform nenit 463 paragrafi 2 të KPPRK-së, gjykata ka udhëzuar të dëmtuarin A.H, i cili nuk 

ka paraqitur kërkesë për realizimin e kërkesës pasurore – juridike. 

5. Konfiskimi dhe shpenzimet procedurale 

Bazuar në nenin 374 paragrafi 3 të KPRK-së, konfiskohen në mënyrë të përhershme arma e 

markës Crvena Zastava M-70 e kalibrit 9x9 mm, me numër serik ...... dhe një (1) karikator. 

Obligohet i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej pesëdhjetë (50) 

euro, ndërsa për shpenzimet tjera procedurale të paguaj shumën prej katër dhjetë e tetë (48) €, 

si dhe shumën prej pesëdhjetë (50) për programin për kompensimin e viktimave të krimit në 

afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën 

kanosjen  e përmbarimit të detyruar. 
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 Nga arsyet e lartë shënuara është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ -  

 Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.111/19, më 11 shtator 2019 

 

Zyrtare Ligjore,                   Kryetar i Trupit Gjykues, 

Gentiana Hoxha                     Bashkim Hyseni 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve, pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


