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Numri i lëndës: 2021:093784 

Datë: 07.09.2021 

Numri i dokumentit:     02148210 

2021:112753 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË 

RËNDA,  me Kryetarin e Trupit Gjykues Mustaf Tahiri, Zyrtaren Ligjore Arbelinda Tahiri 

Rexhepi, në lëndën penale kundër të akuzuarit I.F., për shkak të veprës penale mbajtja në 

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

akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj - Departamenti për Krime të 

Rënda PP/I.nr.95/21 të datës 08.06.2021, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit fillestar me 

16.08.2021 në prezencë të prokurorit të shtetit Rasim Maloku, si dhe të akuzuarit, të njëjtën 

ditë shpalli dhe komunikoi, ndërsa me datë 07.09.2021, përpiloi me shkrim, këtë:  

                                                         A  K T GJ Y K I M 

I akuzuari, I.F., i lindur me dt. ... në Fsh. ..., Komuna Shtime, nga i ati J... e ëma J... e 

vajzërisë R..., me vendbanim të njëjtë, si dhe me vendbanim Rr. “...” nr... Fsh. ..., me numër 

personal: ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, teknik i 

ndërtimit, i martuar, prind i 6 fëmijëve, i punësuar, gjendjes së mesme ekonomike.  

ËSHTË  FAJTOR 

Se nga data e pa vërtetuar e deri më datë 23 janar 2021, në shtëpinë e tij në Fsh... Komuna 

Shtime, ka mbajtur në posedim pa autorizim armën në kundërshtim me nenin 5 të Ligjit mbi 

Armët 05/L-022, në atë mënyrë që me rastin e hetimit të një rasti të vjedhjes të paraqitur nga i 

pandehuri, i njëjti ka pranuar se posedon një revole me gaz, e tipit ekol special 99, me numër 

serik Ev-..., e kalibrit 9 mm, dhe një karikator e cila është sekuestruar nga policia.  
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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, 69, 70, 71 

dhe 72 të KPRK-ës, dhe nenit 365 të KPPK-ës, e 

G J Y K O N 

 Me DËNIM ME GJOBË në lartësi prej 300 € (treqind euro), i cili dënim do të 

paguhet 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 Nëse dënimi i shqiptuar me gjobë 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, konfiskohen në mënyrë të përhershme 

arma e përshkruar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi dhe atë arma revole me gaz, e tipit 

ekol special 99, me numër serik Ev-..., e kalibrit 9 mm, dhe një karikator. 

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

shumën prej 50 /pesëdhjetë/€, shumën prej 50 /pesëdhjetë/€ për fondin 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 

Historiku procedural 

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

PP/I.nr.95/21, të datës 08.06.2021, ka akuzuar I.F. 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 16.08.2021, në të cilën i pandehuri është deklaruar fajtor për veprën 

penale për të cilën e ngarkon akuza duke shtuar se është penduar, armën e ka poseduar vetëm 

pr shkak të sigurisë dhe këtë armë nuk ka pas asnjëherë qëllim që ta përdorë, mirëpo kur e ka 

paraqitur një rast te vjedhjes që i ka ndodhur e që disa persona natën vonë kanë hyrë në pronën 

e tij armën e ka pas me vete dhe se disa herë ka ndodhur vjedhje ne punëtorinë e tij, ashtu që 



 Numri i  lëndës : 2021:093784 
 Datë: 07.09.2021 
 Numri i  dokumenti t: 02148210 

 

3 (4)  

   
20
21
:1
12
75
3

 

armën e ka mbajt për çështje sigurie dhe premton gjykatës se më nuk do të përsërisë vepra të 

tilla apo të tjera penale. 

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

pandehurit mbështetet në provat dhe faktet e çështjes dhe përputhet në tërësi me përshkrimin 

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

KPPK-së dhe nga kjo i propozon Gjykatës që të pranojë pranimin e fajësisë. Gjykatës i 

propozoj që pranimin e fajësisë ta merr si rrethanë lehtësuese.  

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.23.01.2021, 

Vërtetim për sekuestrimin e sendeve e dt.23.01.2021, fotografi 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.              

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 i akuzuari deri më datë 

23.01.2021 në shtëpie e tij në Fsh. ... Komuna Shtime, ka mbajtur në posedim pa autorizim 

armën në kundërshtim me nenin 5 të Ligjit mbi Armët 05/L-022, në atë mënyrë që me rastin e 

hetimit të një rasti të vjedhjes të paraqitur nga i pandehuri, i njëjti ka pranuar se posedon një 

revole me gaz, e tipit ekol special 99, me numër serik Ev-..., e kalibrit 9 mm, dhe një karikator 

e cila është sekuestruar nga policia.  

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

në kuptim të nenit 70 të KPRK-së. Si rrethanë veçanërisht lehtësuese mori, pranimin e fajësisë 

që në seancën fillestare, pendimin e thellë, premtimin se më nuk do të përsëris vepra të tilla apo 

të ngjashme, se është hera e parë që ka rënë ndesh me ligjin, ndërsa nuk gjeti ndonjë rrethanë 

rënduese, përveç që vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale të 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 KPRK-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.  

Konfiskimi dhe shpenzimet procedurale 

 

Konform nenit 366 par. 3 të KPRK-së, gjykata ka konfiskuar në mënyrë të përhershme 

armën e përshkruar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi dhe atë arma revole me gaz, e tipit ekol 

special 99, me numër serik Ev-..., e kalibrit 9 mm. 

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 

2021:112753,  më 07 shtator 2021. 

Zyrtare Ligjore,                       Kryetari i trupit gjykues,        

Arbelinda Tahiri                                                                          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 të Kosovës në 

Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 


