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                     2021:049765 

 

                                                NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI  PËR KRIME TË 

RËNDA,  nga gjyqtarja  Kadrije Goga Lubishtani, me zyrtaren ligjore Teuta Bega, në çështjen 

penale kundër të pandehurit G.F, 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.48/21, te datës 13.04.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar me datë 16.06.2021, në praninë e përfaqësuesit të akuzës – Prokurorit të Shtetit, Rasim 

Maloku, të pandehurit G.F me datën 16.06.2021, merr  dhe shpalli publikisht këtë: 

 

                                                      A K T GJ Y K I M  

 

I pandehuri G.F, i lindur me datën......, në komuna Shtime, me vendbanim ne Shtime, 

nga i ati M. dhe e ëma S., e gjinisë V., me numer personal nr......, i pa martuar, punon ne 

kompaninë e pastrimit “P....”, ka te kryer shkollën e fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar, shtetase e Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

             Nga data e pavërtetuar  deri me datën 12.06.2020 , Komuna Shtime,  ka mbajtur ne 

posedim pa autorizim armën në kundërshtim me nenin 5 të Ligjit mbi Armët 05/L-022, në atë 

mënyrë që pas intervistimit nga ana e policisë i njëjti ka pranuar se posedon armën me gaz e 

tipit “........”, me numër serik: ........, si dhe një karikator të armës „.......” pa municion, të cilat 

janë sekuestruar nga policia. 
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 - me të cilën ka kryen veprën penale mbajtja në  pronësi kontroll ose posedim të 

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

  Andaj, Gjykata në bazë të nenit  366 par. 1 , dhe neneve 4, 6,7,  17, 21, 40, 43, 69  

të KPRK-ës, dhe nenit 365 të KPPK-së: 

G J Y K O N 

 

  DËNIM ME GJOBË NË SHUMË PREJ 200( dyqind) euro, të cilin dënim është e 

obliguar ta paguaj në afat prej 30 (tridhjetë) ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 Nëse dënimi me gjobë 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 pandehuri për 

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

 Konfiskohen në mënyrë të përhershme, arma me gaz e llojit “..........”, me numër serik 

............., dhe një karikator pa municion, e cila pas plotfuqishëmëris së aktgjykimit të 

shkatërrohet. 

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

shumën prej 20 (njëzet) €, si dhe shumën prej 50 (pesëdhjetë) € për fondin për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit,(në zbatim të nenit 39 par.3 nënpar.3.2 të Ligjit Nr. 05/L -036 Për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit)  të cilat është e obliguar që t‟i paguajë në afatin prej 30 

(tridhjetë) ditësh, nga data kur aktgjykimi 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 të Rënda,  me aktakuzën 

PP/I nr.481/21, te datës 13.04.2021, e  ka ngarkuar të pandehurin G.F, për shkak të veprës 

penale mbajtja në  pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të 

KPRK-së. 

 

  Gjykata duke vepruar sipas kësaj çështje penale mbajti shqyrtimin fillestar  më datë. 

16.06.2021,  në të cilin Prokurori i Shtetit, Rasim Maloku, në tërësi mbeti pranë aktakuzës  
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duke i  propozuar gjykatës që të pandehurin të shpallë fajtor dhe ti shqiptoi sanksion penal 

sipas ligjit.   

 

I  pandehuri, G.F  në shqyrtimin  fillestar, me rastin e  njoftimit  për drejtën e tij që të 

pranoj fajësinë apo të deklarohet i pa fajshëm në kuptim të nenin 248 të KPPK-së ka deklaruar 

se: e pranon fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë dhe këtë e ka bërë ne mënyrë 

vullnetare, ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit te fajësisë te shpjeguara nga ana e 

gjykatës, lidhur me këtë ka kërkuar nga gjykata që të i shqipton një dënim sa më të butë. 

  Me që i pandehuri e  ka  pranuar  fajësinë, kryetarja e trupi gjykues ka konstatuar se 

janë plotësuar të gjitha kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 par.1 të KPPK-së: 

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

-pranimi është bërë vullnetarisht nga i  pandehuri,  

-pranimi i fajit mbështetët në shkresat  që janë pjesë e lëndës dhe faktet që përmban 

aktakuza si : raportit i oficerit i dt.13.06.2020, vërtetimit mbi sekuestrimin e sendeve i datës 

13.06.2020, si dhe fotografive që gjenden në shkresat e lëndës. 

 

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

përcaktuara me nenin 248 par.1 të KPPK-së, gjykata komfor nenit 248 par.4 të KPPK-së ka 

vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

       

Vlerësuar në aspektin juridik,  gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit manifestohen  

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

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

 

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

kuptim të nenit 69 të KPRK-së, si rrethanë  lehtësuese mori  pranimin e fajësisë, deri tani nuk 

ka qenë i dënuar me aktgjykim te formës se prere, në mungesë të rrethanave veçanërisht 

rënduese gjykata vlerësoi shkallen e përgjegjësisë penale të të pandehurit  dhe rrezikshmërinë 

konkrete  të veprës penale, andaj duke marrë parasysh tërësinë e këtyre rrethanave te 

pandehurit  i vërtetoi dënim si në dispozitv  te këtij aktgjykimi, në kuptim të preventives 

speciale dhe asaj gjenerale, 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 pandehurës.       
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              Konform nen. 366 par. 3 të KPRK-së, konfiskohen në mënyrë të përhershme arma me 

gaz e llojit “........”, me numër serik ........, dhe një karikator pa municion 

    Konformë nen. 450  të KPPRK-ës, obligohet i akuzuari,  që në emër të paushallit 

gjyqësor te paguaj shumën prej 20€ (njëzet euro),  si dhe në emër të Fondit për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit (në zbatim të nenit 39 par.3 nënpar.3.2 të Ligjit Nr. 05/L -036 Për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit)  shumën prej 50/pesëdhjetë/€ në afat prej 30 ditëve, nga 

data kur aktgjykimi merr formën e prerë nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ- DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA      

    2021:071472   te datës 16.06.2021  

 

Zyrtarja Ligjore,                   Kryetarja e Trupit Gjykues,   

Teuta Bega                                                    Kadrije Goga Lubishtani 

 

 

           

 

KËSHILLA JURIDIKE:Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë në afat prej 15 ditësh  nga dita e pranimit të kopjes me shkrim të këtij 

aktgjykimi, për mes të kësaj gjykate. 

 


