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  PKR. nr. 147/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

GYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - DEPARTAMENTI PER KRIME TE 

RENDA, sipas gjyqtarit Ibrahim Idrizi - kryetar i trupit gjykues, me sekretaren juridike 

Qëndresa Bobi - Neziri, në çështjen penale kundër të akuzuarit M.SH, për shkak të veprave 

penale:mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve neni 366 par. 1 dhe 

kanosje nga neni 181 par.4 lidhur me par. 2 të KPRK-së, i akuzuari sipas aktakuz;s së  

Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda , PP/I.nr. 149/19 të datës 

11.10.2019 pas përfundimit të shqyrtimit fillestar me 30.06.2020 në prani të  prokurorit te 

shtetit, dhe të akuzuarit shpalli dhe publikisht komunikoi kurse më 11 gusht 2020 përpiloi këtë:  

A  K T GJ Y K I M 

I akuzuari M.SH, i biri i I... dhe nënës Rr... e vajzerisë Sh..., i lindur me ...  me numer 

personal ... me banim në fshatin ..., K. Ferizaj, ka të kryer shkollën e mesme , i punësuar në 

shtetin e Francës ku edhe jeton përkohsisht, shqiptar, shtetas i R. Kosovës, i martuar prind i dy 

fëmijëve, me gjendje të mirë ekonomike , mbrohet në liri,  

Ë s h t ë    f a j t o r 

 I. 

Se më datë 09.08.2019, rreth orës 03:50 në rrugën magjistrale Ferizaj – Prishtinë, 

saktësisht në parkingun e restorant “E...” i pandheuri në kundërshtim me dispozitat e ligjit mbi 

armët , ka mbajtur në posedim pa leje dhe autorizim përkatës, armën dhe atë një pistoletë e tipit 
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COLT’S të kalibrit 9mm, me numër serik ..., model amerikan, si dhe një karikator me 13 

fishekë ku pas një kontrolli të kryer nga ana e policisë, arma në fjalë i është konfiskuar,  

- me këtë kreu veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 

të armëve neni 366 par. 1 të KPRK-së, 

                                                              II. 

Në kohën dhe vendin e njejtë të pershkruar si në dispozitivin e parë të këtij aktgjykimi, 

i pandehuri pas një mosmarrveshje me të dëmtuarin H.S, i dyshuaru ka kanosur seriozisht të 

njejtin duke ia drejtuar revolën dhe duke i thënë “ largohu nga vetura ime se nuk kam punë me 

ty”, me ç’rast kjo kanosje ka shkaktuar frikë dhe ankth tek i dëmtuari,  

- me këtë kreu veprën penale kanosja nga neni 181 par.4 lidhur me par. 2 të KPRK-së.  

  Andaj gjykata në bazë të nenit 2, 4, 7, 17, 21, 38, 43, 44, 69, 76,366 par.1 e 181 par.4  

lidhur me par. 2  par.1 të KPRK-së, si dhe të nenit 365 të KPPK-së, përcakton: 

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

neni 366 par. 1 të KPRK-së,të përshkruar si në pikën  1 të dispozitivit dënim gjobe në shumë 

prej 500 ,Euro. 

Për veprën penale kanosja nga neni 181 par.4 lidhur me par. 2 të KPRK-së, të 

përshkruar si në pikën  2 të dispozitivit dënim burgimi në kohëzgjatje prej (katër )4 muaj,por 

që në bazë të nenit 44 të KPRK-së, ky dënim me pelqimin e të akuzuarit do të zevendesohet me 

denim gjobe ashtuqë Gjykata i cakton dënim gjobe në shumë prej 800,Euro. 

Gjykata në bazë të nenit 76 të KPRK-së,si dhe të dispozitave të cekura ligjore, 

E   gj  y  k  o  n 

Me dënim unik gjobe në shumën e dënimeve të shqiptuara prej 1300 euro.  

Në rast dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet në format e parapara në nenin 43 të 

KPRK-së, dënimi  me gjobë do t’i zëvendësohet me dënim burgimi ashtu që për çdo 20€ do ti 

llogaritet një ditë burgimi.  

 Obligohet që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 30€ , si dhe shumën 

prej 50€ në Fondin për Mbrojtjen- Kompensimin e Viktimave të Krimit. 
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 Konfiskohet në mënyrë të përhershme një armë-pistoletë e tipit COLT’S të kalibrit 9 

mm, me numër serik ..., model amerikan, ,pasi aktgjykimi të merr formën e prerë,arma e  

konfiskuar të shkatrrohet. 

A r s y e t i m i 

Historiku i procedurës 

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

PP/I.nr149/19 të datës 11.10.2019  ,e ka akuzuar  M.SHn , për veprat penale mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve neni 366 par. 1 dhe kanosje nga neni 

181 par.4 lidhur me par. 2 të KPRK-së. 

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

shqyrtimit fillestar me 30.06.2020. I akuzuari është deklaruar fajtor për veprat  penale për të 

cilat  akuzohet me aktakuzën e prokurorit të shtetit. Ka deklaruar se është hera e parë që ka 

kryer vepër penale dhe se është  penduar për kryerjen e këtyre veprave,  ka premtuar se nuk do 

të kryen  në të ardhmen vepra të tilla apo vepra tjera penale. 

1. Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

Kryetari i trupit gjykues konstatoi se janë plotësuar kushtet e parapara në nenin 248 të 

par. 1 të KPPK-së  për pranimin i fajësisë, i akuzuari ka  kuptuar natyrën dhe pasojat pranimit 

të fajësisë ,pranimi i fajësisë nga i akuzuari është bërë vullnetarisht, pranimi i fajësisë 

mbështetet në faktet dhe provat e propozuara nga prokurori në aktakuzë, të cilat janë siguruar 

gjatë procedurës hetimore, se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime 

faktike.   

 3.Vlerësimi i veprimeve të të akuzuarit  

 

Kryetari i Trupit Gjykues konstatoi se në veprimet e të akuzuarit Albion Nrecaj 

ekzistojnë të gjitha tiparet subjektive dhe objektive të veprave penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par. 1 dhe   kanosja nga neni 181 

par.4 lidhur me par. 2 të KPRK-së, për të cilat vepra i  akuzuari është penalisht përgjegjës, 

andaj edhe e shpalli fajtor si në dispozitiv të aktgjykimit.  
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4. Vlerësimi i dënimit  

 

Kryetari i trupit gjykues me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, vlerësoi të 

gjitha rrethanat në kuptim të nenit 69 të KPRK-së.  

Si rrethana lehtësuese pati parasysh, se i akuzuari e  ka pranuar fajësinë për veprat  

penale për të cilat  akuzohet  dhe këtë rrethanë e ndërlidhi me rrethana tjera se i akuzuari më 

parë nuk është dënuar me ndonjë aktgjykim të formës së prerë - nuk është  i njohur si kryes i 

veprave penale, është prind i dy fëmijëve të mitur, kurse rrethana rënduese për të akuzuarin 

gjykata nuk ka gjetur në veçanti përpos faktit se veprat e tilla penale janë të përhapura mjaft në 

territorin ku jeton  i akuzuari dhe në kuptimin abstrakt paraqesin një rrezikshmëri të caktuar për 

shoqërinë.  

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

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

dënimi do të arrihet  që i akuzuari të parandalohet 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, duke i shërbyer kështu preventivës gjenerale. 

5. Shpenzimet procedurale dhe konfiskimi  

Vendimi për pagesën e paushallit gjyqësor është i  bazuar  në nenin , 450 par.1 nën 

par.2.6 të KPRK-së,kurse vendimi për pagesën e  shumës prej 50€ në Fondin për Mbrojtjen- 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, është i bazuar në nenin 39 par.3 nën par.3.2 të LKVK-së. 

Vendimi mbi konfiskimin është i bazuar në nenin 366 par. 3 të KPRK-së. 

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

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI  PËR  KRIME TË RËNDA 

PKR.13/20 

Më 7 korrik  2020 

Sekretare juridike,                                                   Kryetari i trupit gjykues- gjyqtari,       

 Qëndresa Bobi - Neziri                                                           Ibrahim Idrizi 
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KESHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kan të drejtë ankese në drejtim të 

sanksionit. Ankesa paraqitet në afat prej 15 ditësh,pas pranimit të aktgjykimit,Gjykatës së 

Apelit të Kosovës në Prishtinë,përmes kësaj Gjykate. 

 

 


