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Numri i lëndës: 2020:101794 

Datë: 08.12.2020 

Numri i dokumentit:     01325838 

 

 

PKR. nr. 123/20 

                                                NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI  PËR KRIME TË 

RËNDA, me Kryetarin e trupit gjykues Mustaf Tahiri dhe zyrtare ligjore Gentiana Hoxha, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit B.B., për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës 

së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/I.nr.119/20 të datës 28.08.2020, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar publik me datë 08.12.2020, në praninë e përfaqësuesit të akuzës – 

Prokurorit të Shtetit Sebahate Sinani, të akuzuarit B.B., shpalli dhe publikisht komunikoi, këtë 

: 

A K T GJ Y K I M 

 I akuzuari B.B., nga i ati .... dhe nëna ...., e gjinisë ...., i lindur më ...., në fshatin ...., 

Komuna Ferizaj, me vendbanim në të njëjtin vend, me vendqendrim të perkohshem në 

Gjermani,  i martuar, prind i katër fëmijëve, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me 

numër personal ...., me gjendje të mesme ekonomike. 

ËSHTË  FAJTOR 

 Sepse me datë 13 korrik 2020, rreth orës 21:00h, në fshatin ...., Komuna Ferizaj, i 

pandehuri pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët në 

Kosovë, ka mbajtur në kontrollë dhe posedim 35 copë fishekë të pushkës automatike 7.62 mm 

dhe dy thika, të cilat me rastin e kontrollit në shtëpinë e tij nga ana e policisë së Kosovës i 

gjenden dhe sekuestrohen,- 
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  - me të cilën ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

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

        Andaj Gjykata në bazë dhe neneve 4, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 38, 39, 40, 43, dhe 69 të 

KPRK-ës, dhe nenit 365 të KPPK-ës, e 

G J Y K O N 

 DËNIM ME GJOBË NË SHUMË PREJ 300 /treqind/ euro të cilin dënim është i 

obliguar ta paguaj në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) dite nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

 Nëse dënimi i shqiptuar nuk mund të ekzekutohet as në mënyra të tjera të 

parapara me nenin 43 par. 3 të KPRK-së, do të ekzekutohet në atë mënyrë që i akuzuari 

për çdo 20 (njëzet) Euro do të vuaj nga një ditë burgimi. 

 Konform nenit 366 par.3 të KPRK-së konfiskohet në mënyrë të përhershme 35 

copë fishekë të pushkës automatike 7.62mm si dhe dy thika. 

  Obligohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 30/tridhjetë/€, si dhe shumën prej 50/pesëdhjetë/€ në emër të fondit për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, të cilat obligohet që ti paguaj në afatin prej 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 

1. Historiku procedural 

Prokuroria e Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda me aktakuzën 

PP/I.nr.119/20, të datës 28.08.2020, ka akuzuar B.B. për veprën penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së. 

Kryetari i trupit gjykues duke vepruar sipas kësaj akuze ka mbajtur seancën e 

shqyrtimit fillestar me datë 08.12.2020, në të cilën i pandehuri është deklaruar fajtor për veprën 

penale për të cilën e ngarkon akuza dhe se këto fishekë i kishin mbetur nga arma të cilën më 

parë e ka dorëzuar në polici dhe se armën, fishekët dhe thikat nuk i kishte poseduar për ndonjë 

qëllim të caktuar.   
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Prokurori i shtetit lidhur me këtë ka deklaruar se pranimi i fajësisë nga ana e të 

pandehurit mbështet në provat dhe faktet e çështjes dhe përputhet në tërësi me përshkrimit 

faktik ashtu që janë plotësuar kriteret ligjore për pranimin e fajësisë të parapara në nenin 248 të 

KPP-së dhe nga kjo i propozon Gjykatës që të pranoj pranimin e fajësisë. Gjykatës i propozoj 

që pranimin e fajësisë ta merr si rrethanë lehtësuese si dhe mbetet pranë propozimit që të në 

bazë të nenit 366 par.3 të konfiskohen në mënyrë të përhershme fishekët dhe thikat e 

përshkruara si në aktakuzë.  

2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

Pasi i akuzuari ka pranuar fajësinë që në fillim të shqyrtimit fillestar, Gjykata shqyrtoi me 

kujdes faktet e përcaktuara nga neni 248 par.1 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi: 

- I akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit 

-  Pranimi është bërë vullnetarisht nga ana e të pandehurit 

- Pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret dhe atë me provat 

e paraqitura nga Prokurori i shtetit përkatësisht: Raporti i oficerit i dt.15.07.2020, 

zingjiri i ruajtjes së dëshmive, deklarata e të pandehurit e dhënë me datë 13.07.2020 si 

dhe fotografit të cilat gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto prova të mbledhura 

gjatë procedurës hetimore 

- Si dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje 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, andaj gjyqtari konform nenit 248 paragrafit 4 

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

3. Vlerësimi i veprimeve të të akuzuarit 

         Kryetari i trupit gjykues vlerësoi se në veprimet e të pandehurit formësohen të gjitha 

tiparet subjektive dhe objektive të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, meqë të akuzuarit në kohën, vendin e 

përshkruar si në aktakuzë dhe pas kontrollit nga ana e policisë së Kosovës tek i pandehuri janë 

gjetur 35 copë fishekë të pushkës automatike 7.62mm dhe dy thika, të cilat i pandehuri i ka 

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

të cilat janë sekuestruar nga ana e policisë. 
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4. Vlerësimi i dënimit të shqiptuar 

 Gjykata me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, vlerësoi të gjitha rrethanat 

në kuptim të nenit 69 të KPK-së. Si rrethanë veçanërisht lehtësuese mori, pranimin e fajësisë 

që në seancën fillestare, se është mbajtës i familjes, prind i katër fëmijëve,  pendimin e thellë, 

premtimin se më nuk do të përsëris vepra të tilla apo të ngjashme, ndërsa nuk gjeti ndonjë 

rrethanë rënduese, përveç që vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si dhe 

rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. 

Gjykata është e bindur se edhe me dënimin e shqiptuar është e pritshme të arrihet 

qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPK-ës,  se edhe me anë të këtij 

dënimi do të arrihet qëllimi i dënimit në kuptim të preventivës speciale dhe do të ndikoj në 

parandalimin e kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen si dhe njëkohësisht do të 

arrihet edhe qëllimi tjetër që ti përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprës penale pra në 

kuptim të preventivës gjenerele. 

4. Konfiskimi dhe shpenzimet procedurale 

 Konform nenit 366 par.3 të KPRK-së konfiskohet në mënyrë të përhershme 35 copë 

fishekëtë të pushkës automatike 7.62mm dhe dy thika. 

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

KPPK-së, ndërkaq vendimi për pagesën në Fondin për Kompensimin e Viktimave të Krimit 

është i bazuar në nenin 39 par. 3 nën par. 3.2 të LKVK-së. 

Nga arsyet e lartpërmendura është vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ- DEPARTAMENTI PËR KRIME TË 

RËNDA, PKR. nr. 123/20,  më 08 dhjetor 2020. 

 

Zyrtare Ligjore,                      Kryetari i trupit gjykues,        

Gentiana Hoxha                                                                          Mustaf Tahiri 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

dite, pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 

Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 


