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Numri i lëndës: 2019:148254 

Datë: 04.09.2019 

Numri i dokumentit:     00513106 

 

                                                                                                                   PKR.nr.113/19 

                                      NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA, 

sipas gjyqtarit  Bashkim Hyseni - kryetar i trupit gjykues dhe me zyrtaren ligjore Gentiana Hoxha 

– procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të pandehurit V.T nga Ferizaj, për shkak të veprës 

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

1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, PP.I.nr.105/19, të datës 14 

gusht 2019, në prezencën e Prokurorit të Veton Shabani, të pandehurin V.T, pas mbajtjes së 

seancës së shqyrtimit fillestar, me datë 4 shtator 2019, mori dhe publikisht komunikoi, këtë: 

 

                                            A K T G J Y K I M 

 

I pandehuri V.T, nga babai I.... dhe nëna S....., e gjinisë A....., i lindur me datën ..... në ...... – 

Republika e Maqedonisë, me vendbanim në Ferizaj, Rr. ......, ka të kryer shkollën e mesme, me 

profesion moler, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me 

numër personal ......., mbrohet ne liri. 

 

 

 

 

                                         ËSHTË FAJTOR 
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Sepse, me datë 8 janar 2019, në rrugën ...... në Ferizaj, njësiti i hetimeve me rastin e kontrollit 

teknik shtëpia e të pandehurit për shkak se disa persona të panjohur me forcë i`u kishin thyer 

derën e hyrjes së shtëpisë, kanë gjetur një armë gjuettije të markës “Semi automatik Alltari 

Magnum”, me numër serik ..... , kalibri 12 mm si dhe 5 copë fishekë, të cilat i pandehuri i ka 

poseduar pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të Kosovë, e 

cila është sekuestruar nga ana e policisë. 

 

- me të cilën ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa 

autorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në bazë nenit 374 par.1 dhe neneve 7, 8, 17, 21, 41, 42, 43, 46, 73, 74 të KPRK-

ës, dhe nenit 365 të KPPK-së, e;  

 

GJ Y K O N 

 

Me dënim me gjobë në shumë prej katërqind e pesëdhjetë (450) €, të cilën shumë është i obliguar 

që të paguaj në afatin prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh pasi që aktgjykimit të merr formën e prerë. 

Në rast se dënimi i shqiptuar me gjobë nuk mund të ekzekutohen në format e parapara në nenin 

46 të KPRK-së, dënimi me gjobë do ti zëvendësohet me dënim burgimi ashtu që për çdo njëzet 

(20) € do ti llogaritet një (1) ditë burgimi.  

Konfiskohen në mënyrë të përhershme arma e markës “Semi Automatik Alltai Magnum”, me 

numër serik: ..... , kalibri 12 mm si dhe 5 copë fishekë të cilat i pandehuri i ka poseduar pa 

autorizim dhe në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët e Kosovës. 

Obligohet i pandehuri qe në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit të paguaj 

shumën prej pesëdhjetë (50) € në Fondin e Kompensimit të Viktimave të Krimit. 

Obligohet i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej katër dhjetë (40) 

€, të cilat duhet ti paguaj në afatin prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh pasi që aktgjykimi të merr 

formën e prerë nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

A r s y e t i m i 
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1. Historiku i Procedurës 

Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda, ndaj të pandehurit V.T ka 

ngritur aktakuzën e evidentuar si PP.I.nr.105/19, të datës 14 gusht 2019, për shkak të veprës 

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

1 te KPRK-së. 

Duke vepruar sipas kësaj aktakuze në këtë gjykatë me datë 4 shtator 2019 është mbajtur 

shqyrtimi fillestar sipas dispozitës së nenit 245 të KPPRK-së. 

2. Pranimi i fajësisë nga i pandehuri 

I pandehuri pas udhëzimeve të marra nga kryetari i trupit gjykues ka kuptuar në tërësi 

përmbajtjen e aktakuzës dhe është pajtuar se ka kryer këtë vepër penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së, i njëjti ka 

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. 

3. Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

Deklarimi i të pandehurit është vlerësuar se i plotëson kushtet nga neni 248 par. 1 të KPPK-së  

pasi që 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 par.1 të KPPK-së, kryetari i trupit gjykues konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-

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 V.T, 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 
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provat materiale të paraqitura në aktakuzë dhe se nuk ekzistojnë asnjëra nga rrethanat e parapara 

ne nenin 253 par. 1 te KPPK-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. 

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, për të cilin vepër i pandehuri është penalisht përgjegjës dhe fajtorë.  

4. Vlerësimi i dënimit për të pandehurin 

Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, Gjykata pati parasysh që të gjitha rrethanat nga 

neni 73 të KPRK-së, si rrethana lehtësuese për të akuzuarin gjykata vlerësoi faktin e pranimit të 

fajësisë e cila është bërë në seancën fillestare, pendimin për kryerjen e kësaj vepre penale, dhe 

se për të pandehurin është hera e parë që bie ndesh me ligjin, ndërkaq nuk gjeti ndonjë rrethanë 

rënduese.  

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 41 i KPRK-së, dhe se dënimi i  shqiptuar do te ndikojë që i pandehuri 

në të ardhmen mos të kryej vepra penale, po ashtu dënimi i tillë do të ndikojë edhe si preventivë 

gjeneralë, duke ndikuar tek personat e tjerë që të parandalohen nga kryerja e veprës së tillë 

penale.  

Vendimi për shpenzimet e procedurës është i bazuar në nenin 450 par. 2 pika 6 të KPPRK-së. 

Vendimi për konfiskimin e armës është i bazuar në nenin 374 par. 3 te KPRK-së. 

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

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 
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PKR.nr.113/19 

4 shtator 2019 

 

 Zyrtare ligjore,            Kryetari i trupit gjykues – gjyqtari,        

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. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 


