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Numri i lëndës: 2020:016391 

Datë: 11.03.2020 

Numri i dokumentit:     00891936 

 

      PKR.nr.24/20 

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, dhe me sekretaren juridike Adelina Sallahu, në çështjen penale kundër të akuzuarit 

J.K nga Hani Elezit, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, në kontroll ose në posedim 

të pa autorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së dhe vepres penale kanosje nga neni 

181 par.4 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë së Themelore në Ferizaj PP/I.nr.30/20 të 

datës 20.02.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit  fillestar me dt. 11.03.2020, në pranin e 

përfaqësuesit të aktakuzës Prokurorit të Shtetit Shukri Jashari, të akuzuarit J.K dhe mbrojtësit 

të tij të caktuar sipas detyres zyrtare av. B.S, të dëmtuarit N.C, të njejtën ditë mori dhe 

publikisht komunikoi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

   Ndaj të akuzuarit: 

J.K, nga babai M... dhe nëna N..., mbiemri i vajzërisë L..., i lindur më ... në fshatin ... 

Komuna Hani i Elezit, ku edhe jeton, shqiptar, shtetas i  Republikës së Kosovës, ka të kryer 

shkollën e mesme, me gjendje të mesme ekonomike, i martuar, prind i dy fëmijëve, ka të kryer 

shkollën e mesme, me numë personal të letërnjoftimit ..., ka qenë në arrest shtëpiak nga 

dt.04.02.2020 deri me dt. 11.03.2020. 
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ËSHTË FAJTOR 

 

I. 

 

       Sepse: me date 04.02.2020 në Han të Elezit, nga njësiti I hetimeve me rastisin e ndaljes 

dhe kontrollit, të pandehurit I është gjetur amra me gas e markës “Zoraki Mod 917-B”, me 

numer serik …, të cilën I pande huri e ka poseduar pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjim 

e zbatueshëm lidhur me armët në Kosovë, me çrast e njejta është sekuestruar nga ana e 

policies.,  

 

   - Me qka kreu vepren penale mbajtja në ponësi, në kontrollë, ose në posedim të pa 

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

 

II. 

 

 Sepse: me dt. 04 s hkurt 2020, rreth ores 01:00h në rrugen … në Han të Elezit 

përkatsisht në restorant “Sh…”, I pandehuri me përdorimin e armës ka kanosur seriozisht të 

dëmtuarin N.C, në atë mënyrë që pas një fjalosje të ndodhur aty, fillimisht ka shkuar në shtëpi 

dhe e ka marr armën me gas të markës “ Zorki Mod 917-B” dhe është kthyer përsëro, ashtu që 

me të afruar tek I dëmtuari ka nxjerr nga brezi armën dhe e ka rapërtitur (mbushur) dhe ia ka 

drejtuar në afërsi rreth (1)m afër gjoksit duke iu drejtuar me fjalët “ A e din se të vras”, ashtu 

që kjo kanosje ka shkaktua shqetësim dhe ankth tek I dëmtuari, 

 

- Me këtë ka kryer vepren penale kanosje nga neni 181 par.4 të KPRK-së. 

 

Në bazë të dispozitës së sipërcituar dhe neneve 4,7, 17, 21, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 

49, 69, 70  dhe 76 të KPRK-së si dhe në bazë të nenit 365 të KPPK-ës, të pandehurin e : 

 

GJYKON 

        

Për veprën penale të përshkruar në dispozitivin I të aktakuzës me dënim me gjobë në 

shumë prej 800 (tetëqind) euro në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në arrest 

shtëpiak nga dt. 04.02.2020 deri me dt. 11.03.2020. 
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Për veprën penale të përshkruar në dispoaitivin II të aktakuzës me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 1/një/viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri në periudhën 

kohore prej 1/një/viti nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Konform nenit 76 par.1 dhe 2 nënpar.2.5 të KPRK-së të pandehurit i 

 

SHQIPTON 

 

DENIM UNIK burgimi në kohëzgjatje prej 1/një/ viti i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i pandehuri në periudhën kohore prej një viti nuk kryen vepër tjetër 

penale dhe dënim me gjobë në lartësi prej 800/tetëqind/euro të cilin dënim i pandehuri 

është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. Në dënimin e shqiptuar me gjobë të pandehurit do të i llogaritet edhe koha e kaluar 

në arrest shtëpiak nga data 04.02.2020 deri me dt. 11.03.2020. 

 

Ne rast se dënimi me gjobe nuk mund të ekzekutohet në format tjera të parapara me 

nenin 46 par. 3 të KPRK-së, dënimi i caktuar me gjobe, do ti shndërrohet ne dënim burgu, 

ashtu që për çdo 20  euro do ti llogaritet një dite burgu. 

 

Konform nenit 367 par.1 nënpar. 1.2  të KPPK-së, gjykata me aktvendim të veçantë të 

pandehurit i ndërpreu masën e arrestit shtëpiak. 

 

Konform nenit 366 par.3, të KPRK-së, konfiskohen në mënyrë të përhershme: ama me 

gas e markës “ Zoraki Mod 917-B”. 

 

I dëmtuari N.C në shqyrtimin fillestar është tërhequr nga ndjekja penale dhe nuk ka 

parashtruar kërkesë pasuroro juridike. 

  

           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/ditëve, nga data kur 

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

 

 



 Numri i lëndës: 2020:016391 
 Datë: 11.03.2020 
 Numri i dokumentit: 00891936 
 

4 (6)  

   
2
0
2
0
:0
2
5
5
4
3

 

A r s y e t i m i 

 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda, ka paraqitur 

aktakuzën PP/I.nr.30/20 të datës 20.02.2020, kundër të pandehurit J.K, për shkak të veprës 

penale mbajtja në pronësi, në kontroll, ose në posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 366 

par.1 të KPRK-së dhe vepren penale kanosje nga neni 181 par.4 të KPRK-së. 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj- Departamenti për Krime të Rënda duke vepruar sipas  

kësaj  çështje  penale mbajti shqyrtimin fillestar me dt. 11.03.2020 në të cilën, prokurori i 

shtetit Shukri Jashari mbeti në tërësi pranë Aktakuzës duke i propozuar gjykatës që i akuzuari 

të shpallet fajtorë dhe ti shqiptohet një dënim i paraparë me ligj. 

          

          I pandehuri J.K në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën 

penale, për të cilën e ngarkon aktakuza në të gjitha pikat e saj, duke shtuar se për kryerjen e 

këtyre veprave penale është penduar dhe premton se në të ardhmen nuk do të përsëris vepra të 

tilla apo të ngjashme. 

           

Mbrojtësi i të pandehurit J.K av. B.S deklaron se e mbështet deklarimin e të mbrojturit 

të tij rreth pranimit të fajësisë pasi që një pranim i tillë është brenda kornizave ligjore të nenit 

248 të KPRK-së dhe ka propozuar që të aprovohet pranimi i fajësisë  nga ana e të mbrojturit 

tim. 

 

          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 është bërë vullnetarisht nga i pandehuri,  pas konsultimeve të 

mjaftueshme me mbrojtësin e tij av. B.S. 

-i cili pranim mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga prokurori i shtetit siç janë: vërtetimi mbi konfiskimin e sendeve, raporti i 

oficerit, fotografitë dhe shkresat e tjera të gjendura në lëndë dhe se   

        -aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 
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Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit formësohen të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive  te veprave penale mbajtja në pronësi, në kontroll ose 

posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, dhe vepren penale kanosje 

nga neni 181 par.4 të KPRK-së. 

        

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

cilat ndikojnë në llojin dhe lartësin e dënimit në kuptim të nenit 69 të KPRK-së, si rrethanë  

veçanërisht lehtësuese mori faktin se i pandehuri e ka pranuar fajësinë për këtë vepër penale, 

kurse si rrethana lehtësuese mori faktin se i pandehuri është penduar thellë, premtimin se nuk 

do te kryej vepra të tilla penale, ndersa në mungesë të rrethanave veçanërisht rënduese gjykata 

vlerësoi shkallen e përgjegjësisë penale të pandehurit dhe rrezikshmerinë konkrete të veprave 

penale dhe mbi bazen e rrethanave të tilla Gjykata konform nenit 76 par.1 të KPRK-së të 

pandehurit I shqiptoj denim unik burgimi në kohëzgjatje prej 1/një/viti I cili denim nuk do të 

ekzekutohet nëse I pandehuri në periudhen kohore prej 1/një/viti nuk kryen veper tjeter penale 

dhe denim me gjobë në lartësi prej 800/tetëqind/euro, në të cilin denim llogaritet edhe koha e 

kaluar në arrest shtepiak nga dt. 04.02.2020 deri me dt. 11.03.2020, me bindjen se në rastin 

konkret edhe përmes këtij dënimi do të arrihet qëllimi i dënimit me kusht dhe me gjobë dhe 

qëllimi i përgjithshëm i dënimeve, në kuptim të preventives speciale dhe asaj gjenerale duke 

konsideruar se 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.  

 

Konform nenit 367 par.1 nënpar. 1.2  të KPPK-së, gjykata me aktvendim të veçantë të 

pandehurit i ndërpreu masën e arrestit shtëpiak. 

 

Konform nenit 366 par.3, të KPRK-së, arma me gas e markës “ Zoraki Mod 917-B”, 

është konfiskuar në mënyrë të përhershme. 

 

I dëmtuari N.C në shqyrtimin fillestar është tërhequr nga ndjekja penale dhe nuk ka 

parashtruar kërkesë pasuroro juridike. 

 

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

parasysh ndërlikueshmërinë e procedurës dhe gjendjen financiare të të akuzuarit, ndërsa 
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vendimi për pagesën në Fondin për Kompensimin e Viktimave të dhunës bazohet n’ nenin 39 

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

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-DEPARTAMENTI PER KRIME TE RENDA, 

PKR.nr.24/20 e dt. 11.03.2020 

 

Sekretarja 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, Gjykates së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 


