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Numri i lëndës: 2018:017531 

Datë: 27.07.2021 

Numri i dokumentit:     02035628 

 

PKR.nr.152/15  

NË EMËR TË POPULLIT 

 

      GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-DEPARTAMENTI PËR KRIME TË 

RËNDA, si gjykatë e shkallës së parë penale, me kryetarin e trupit gjykues-gjyqtarin Sahit 

Krasniqi, Sekretaren juridike Adelina Sallahu, në çështjen penale kundër të pandehurit D.M. 

nga fsh Terrn K. Ferizaj, për shkak të veprës penale përdorimi i armës apo i mjetit te 

rrezikshëm nga neni 375 par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Ferizaj PP/I.nr.100/15 të datës 25.08.2015, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me 

dt.27.07.2021, në pranin e përfaqësuesit të aktakuzës- prokurorit të shtetit Valdet Avdiu, të 

pandehurit D.M., të njëjtën ditë mori  dhe publikisht komunikoi këtë:  

 

A K T GJ Y K I M  

   

I pandehuri D.M., i lindur me dt. ... ne fsh. ... K. Ferizaj, nga i ati Q... dhe e ëma S... e 

vajzërisë B..., shqiptar shtetas i R. Kosovës, me vendbanim ne fsh... K. Ferizaj, me 

vendqëndrim ne shtetin e Zvicrës, me profesion mekanik, i martuar, babe i dy fëmijëve, punon 

ne shtetin e Zvicrës, me numër personal ..., mbrohet ne liri. 

 

ESHTË FAJTOR 

 

Sepse : nga data e pa përcaktuar, gjere me dt. 26.07.2015 ne restorantin “...” magjistrale 

“Ferizaj Prishtinë” i pandehuri ka përdorur ne kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me 

armët dhe gjate nje ahengu ne parkingun e restorantit ka shtene dhe disa here ne ajër me 

pistoletën EKOL SPECIAL 9mm ngjyre hiri me te zezë, dy karikator dhe 15 gezhoja, e cila 

pistolet ju ka konfiskuar nga ana e policisë.  
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- Me këtë ka kryer veprën penale  përdorimi i armës apo i mjetit te rrezikshëm nga 

neni 375 par.1 te KPRK-së. 

 

Në bazë të dispozitiës së sipërcituar dhe neneve  4, 7, 17, 21, 41, 49, 50, 51, 52, 73  

dhe 75 par.1 nenpar 1.2 të KPRK-së si dhe nen. 365 të KPPK-së të pandehurit i ,            

 

                                                                    SH Q I P T O N 

                                 DENIM ME KUSHT 

 

Dënim burgimi në kohëzgjatje pre j 1/një/viti, i cili nuk do të ekzekutohet nëse i 

pandehuri në periudhën kohore prej 1/një/viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

nuk kryen vepër tjetër penale 

 

           Konform nenit 374 par.3 të KPRK-së, konfiskohen në mënyrë të përhershme pistoleta 

EKOL SPECIAL 9mm ngjyre hiri me te zezë, dy karikator dhe 15 gëzhoja. 

 

            I pandehuri, obligohet që  në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumen prej 30 

(tridhjetë) Euro, si dhe të paguaj shumen prej 50/pesëdhjetë/euro në Fondin për kompensimin e 

viktimave të dhunës, të gjitha këto në afat prej 15/pesëmbëdhjetë/d itëve, nga data kur 

aktgjykimi të merr formën e prerë,  nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  

 

                                                          A r s y e t i m i  

  

Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime te renda, me aktakuzën 

PP.I.nr.100/15 të datës 25.08.2015 ka ngarkuar të pandehurin D.M. nga fsh... K. Ferizaj, për 

veprën penale përdorimi i armës apo i mjetit te rrezikshëm nga neni 375 par.1 të KPRK-së, 

 

            Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me 

datë 27.07.2021 në të cilën përfaqësuesi i akuzës prokurori i shtetit Valdet Avdiu mbeti në 

tërësi pranë aktakuzës duke propozuar gjykatës që të pandehurin  të shpallë fajtorë dhe të i 

shqipton një dënim të paraparë me ligj. 
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I pandehuri D.M. me rastin e deklarimit lidhur me pranimin apo mos pranimin e 

fajësisë ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale për të cilat i ngarkon aktakuza, në 

të gjitha pikat e saj, duke shtuar se është penduar thellë për kryerjen e kësaj vepre penale, dhe 

premton se në të ardhmen  nuk do të përsërisë vepra penale të tilla apo të ngjashme.  

 

           Kryetari i trupit gjykues konstaton se janë plotësuar kriteret nga nen. 248 par.1 të 

KPPK-së nga se: 

        - i pandehuri  ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë,  

        - pranimi i fajit bëhet  vullnetarisht  nga i pandehuri,  

        - pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga prokurori i shtetit si dhe në provat tjera që gjenden në shkresat e lëndës, siç  

janë: vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve, dhe foto dokumentacioni që gjendet në shkresat e 

lëndës  dhe se  

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

 

 Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit  manifestohen 

të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale përdorimi i armës apo i mjetit te 

rrezikshëm nga neni 375 par.1 ë KPRK-së, 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat të 

cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit në kuptim të nenit 73 të KPRK-së, si rrethana  

veçanërisht lehtësuese mori faktin se i pandehuri ka pranuar fajësinë, ndërsa si rrethana 

lehtësuese mori parasysh pendimin e shprehur nga i pandehuri për kryerjen e kësaj vepre 

penale, premtimin se në të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla apo të ngjashme penale, 

ndërsa në mungesë të rrethanave veçanërisht rënduese gjykata vlerësoi shkallen e përgjegjësisë 

penale të pandehurit dhe rrezikshmërinë konkrete  të veprës penale, dhe mbi bazën e rrethanave 

të tilla  gjykata konform nenit 75 par.1 nënpar. 1.2 aplikoi institutin e zbutjes se dënimit dhe të 

pandehurit i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje pre j 1/një/viti,  i cili nuk do të 

ekzekutohet nëse i pandehuri në periudhën kohore prej 1/një/viti nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale ,me bindjen se në rastin konkret me këtë lloj 

dënimi, do të arrihet qëllimi i dënimit me kusht dhe qëllimi i përgjithshëm i dënimeve, në 

kuptim të preventives speciale dhe asaj gjernerale, ku një dënim i tillë është adekuat dhe në 

proporcion të drejt në raport me peshën e veprës penale, rrethanave të kryerjes së veprës 

penale, shkallen e përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të pandehurit.  



 Numri i  lëndës : 2018:017531 
 Datë: 27.07.2021 
 Numri i  dokumenti t: 02035628 

 

4 (4)  

   
20
18
:0
17
53
2

 

   

           Konform nenit 374 par.3 të KPRK-së, konfiskohen në mënyrë të përhershme pistoleta 

EKOL SPECIAL 9 mm ngjyre hiri me te zezë, dy karikator dhe 15 gëzhoja.  

 

Vendimi për paushallin gjyqësor është i bazuar në nenin 450 të KPPK-së duke pasur 

parasysh ndërlikueshmërinë e procedurës penale dhe gjendjen financiare të të pandehurit, 

ndërsa vendimi për pagesën në Fondin për Kompensimin e Viktimave të dhunës bazohet në 

nenin 39 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit- Ligji nr.05-L-036. 

    

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-DEPARTAMENTI PER KRIME TE RENDA, 

PKR.nr.152/15  e dt. 27.07.2021 

 

Sek.Juridike,                      Kryetari i trupit gjykues, 

Adelina Sallahu                       Sahit Krasniqi  

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi, lejohet ankesa  në afat prej 15 ditëve nga 

dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate.  

 


