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                                                                                                                         PKR 252/14 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - DEPARTAMENTI PËR KRIME TË 

RËNDA, në trupin gjykues të përbërë nga gjyqtari Ibrahim Idrizi, kryetar i trupit gjykues, dhe 

gjyqtarëve Mustafë Tahiri e Habib Zeqiri, anëtarë të trupit gjykues, me  sekretaren juridike 

Qëndresa Bobi – Neziri , në  çështjen  penale kundër të  akuzuarit  M.A., për shkak të veprave 

penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim apo shfytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 

328 par. 1 dhe veprës penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 291 par.1 loidhur me 

par. 4 të KPK-së, sipas aktakuzës të ish Prokurorisë së Qarkut në  Prishtinë,PP.nr 459-5/2007 

të datës 13.03.2009, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, më 18 nëntor  2020, shpalli dhe 

publikisht komunikoi këtë:  

 A K T GJ Y K I M  

 I akuzuari M.A. i biri i .... dhe nënës .... e gjinisë ...., i lindur me .... (me numër 

personal ....)me vendbanim ne fshatin K.... ,,Komuna Ferizaj, shqiptar,shtetas i Republikës së 

Kosovës,  ka te kryer shkollën fillore, i pa punësuar ,i martuar, prind i dy fëmijëve, me gjendje 

te dobët ekonomike, mbrohet ne liri,   

 

          Ë s h t ë    F a j t o r 

                    I. 

Sepse me datë 25.06.2007 rreth orës 19:30, në fshatin ...., komuna Ferizaj, për shkak te 

një zënke lidhur me disa drunjë për ndezje të stufës në mes të vajzës së tani të pandehurit R.... , 

S.A. me të dyshuarin M.... , me ç’rast i pandehuri R.... ka marr revolen e markës TT të kalibrit 
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7.62 mm, me numër serik C-42083, të cilën e mbante pa leje valide të lëshuar nga organi 

kompetent , ka dal në oborr të tij dhe me të njejtën ka shtënë në ajër 6 here, me qëllim të 

frikësimit të të pandehurit M.... , nderkaq i pandehuri M....  gjithashtu merr pushkën automatike 

AK-47 të kalibrit 7.62 mm, me numer serik 3108874 të cilën po ashtu e mbante pa leje valide 

të lëshuar nga organi kompetent , me të cilën shtënë 4 herë në ajër me qëllim që ta frikësoj të 

pandehurin R.... e me ç’rast kanë rrezikur jetën e njerëzve përreth tyre,  

- me këtë ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim apo shfytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par.  të KPK-së, 

       Andaj Gjykata bazuar në nenet  2, 3,6, 11,15, 34, 42, 43,64, e 328 par.1 të KPK-së, dhe të 

nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës(KPPK-së),  

 

                                                                      E GJYKON 

Me dënim burgimi në kohëzgjatje prej  gjashtë (6) muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet me kusht që i akuzuari në periudhen prej një  (1) viti, nuk kryen vepër tjetër penale 

(koha e verifikimit).    

Konfiskohet në mënyrë të përhershme   një kallashnikov AK-47,prodhim kinez,kalibër 

7.62 mm. me numër serik 3108874,një karikator për pushhkën automatike AK 47 dhe 12 fishek 

të kalibrit të njejtë.Pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë, arma e konfiskuar karikatori dhe 

fishekët,   bazuar në nenin 282 par. 3 të KPPK-së,  të shkatërrohet,   ashtu që fotografitë e 

armës   apo ekspertiza për krahasimin nga libraria e rasteve të hapura do të ruhen.  

Obligohet i akuzuari që Gjykatës të i’a paguaj shumën prej 50/pesëdhjetë/€,për 

shpenzimet e paushallit gjyqësor dhe shumën prej 50€ (pesëdhjetë euro) në Fondin për 

Kompensimin dhe Mbrojtjen e Viktimave të Krimit, në afatin prej 30 ditësh pasi që aktgjykimi 

të merr formën e prerë nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë.  

Në bazë të nenit 363 par.1 nën par.1.3 të KPPK-së, ndaj të akuzuarit M.A. me të dënat 

personale si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit,  

                                               REFUZOHET AKUZA 

                                                              II. 
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Sepse me datë 25.06.2007 rreth orës 19:30, në fshatin Komogllavë, komuna Ferizaj, për 

shkak te një zënke lidhur me disa drunjë për ndezje të stufës në mes të vajzës së tani të 

pandehurit R.... , S.A. me të dyshuarin M...., me ç’rast i pandehuri R.... ka marr revolen e 

markës TT të kalibrit 7.62 mm, me numër serik C-42083, të cilën e mbante pa leje valide të 

lëshuar nga organi kompetent , ka dal në oborr të tij dhe me të njejtën ka shtënë në ajër 6 here, 

me qëllim të frikësimit të të pandehurit M.... , ndërkaq i pandehuri M.... gjithashtu merr 

pushkën automatike AK-47 të kalibrit 7.62 mm, me numer serik 3108874 të cilën po ashtu e 

mbante pa leje valide të lëshuar nga organi kompetent , me të cilin shtënë 4 herë në ajër me 

qëllim që ta frikësoj të pandehurin R.... e me ç’rast kanë rrezikur jetën e njerëzve përreth tyre,  

- me këtë ka kryer veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 291 

par.1 lidhur me par. 4 të KPK-së. 

Shpenzimet e procedurës penale për pjesën e aktgjykimit lirues biejn në barrë të 

mjeteve bugjetore. 

                                                     A r s y e t i m i 

 

1.Historiku i procedurës dhe aktakuza 

Ish Prokurorisë së Qarkut në  Prishtinë, me aktakuzen PP.nr 459 - 5/2007 të datës 

13.03.2009, e ka akuzuar M.A.  për veprat penale  mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 dhe të vepres penale shkaktimi i rrezikut të 

përgjithshem nga neni 291 par. 1 lidhur me par. 4 te KPK-së, 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze, ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor më datë 18 

nëntor 2020. 

Në shqyrtimin gjyqësor, trupi gjykues konstatoi se për veprën penale shkaktimi i 

rrezikut të përgjithshem nga neni 291 par. 1 lidhur me par. 4 te KPK-së, parashihet dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 3 muaj deri në 3 vite, nderkaq në bazë të nenit 90 nën par. 1 nën 

par. 5 të KPK-së, për veprat penale ku parashihet dënim burgimi më tepër se 1 vit, parashkrimi 

i ndjekjes penale arrihet në afat prej 3 viteve nga koha e kryerjes së veprës penale, kurse në 

bazë të nenit 91 par. 6 nuk mund të vazhdohet ndjekja penale kur kalon dyfishi i kohës të afatit 

për parashkrim relativ e që në rastin konkret Gjykata konstatoi se vepra penale është kryer me 
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25.06.2007 dhe më këtë ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale, andaj edhe refuzoi 

akuzën për këtë vepër penale si ne  pikën II të dispozitivit.  

Prokurori ka mbetur në tërësi si pran akuzës për veprën penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të KPK-së,dhe ka 

propozuar që i akuzuari të shpallet fajtor dhe ti nshqiptohet dënimi i merituar me aplikimin e të 

gjitha rrethanave. 

I akuzuari në mbrojtjen e tij e ka pranuar kryerjen e veprës penale nga neni 328 par. 1 

dhe të KPK-së, i akuzuari është deklaruar fajtor për veprën penale për të cilat akuzohet me 

aktakuzën e prokurorit të shtetit. Në fjalët përfundimtare të paleve i ka propozuar Gjykatës që ti 

shqiptoj një dënim më të butë duke pas parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese , gjendjen e 

dobët ekonomike si dhe pranimin e fajësisë dhe pendimin për kryerjen e kësaj vepre penale.  

Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

Trupi 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  

 

  Trupi Gjykues vlerësoi se në veprimet e të akuzuarit M.A.,  ekzistojnë të gjitha tiparet 

subjektive dhe objektive të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim apo shfytëzim 

të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.  të KPK-së, për të cilën  vepër  i  akuzuari është 

penalisht përgjegjës dhe fajtor, andaj edhe u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit.  

Trupi gjykues nuk e ndryshoi kualifikimin juridik të veprës penale ,bazuar në zbatimin 

e ligjit më të favorshëm për të akuzuarin dhe të drejtat e tijë edhe pse Ligji Penal në kohën kur 

është kryer vepra penale është ndryshuar me dy Ligje Penale të cilat veprimet e të akuzuarit i 

kualifikojnë në dy vepra penale të veqanta me denueshmëri po ashtu të veqantë,e që për të 

akuzuarin ishin më të pafavorshme,andaj edhe e gjykoi me Lifjin i cili ishte në fuqi në kohën e 

kryerjes së veprës penale si ligj më i favorshëm. 
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4. Vlerësimi i dënimit  

 

 Ttrupi gjykues me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 64 të KPK-së.  

Si rrethanë lehtësuese pati parasysh, se i akuzuari e  ka pranuar fajësinë për veprën 

penale    për të cilën  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 i gjendjes së dobët ekonomike,ka kaluar një kohë mjaft e gjatyë nga 

kryerja e veprës penale,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 34 të KPK-së, se edhe me anë të këtijë 

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  453 të KPPK-së.  

Vendimi për  pagesen e shumës prej 50 euro, Fondin për Mbrojtjen- Kompensimin e 

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

Vendimi për konfiskimin është i bazuar në nenin 328 par. 5 të KPK-së.   

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

 

                          GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ- 

DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

PKR.nr. 252/2014  

Më 18 nëntor  2020  

      Sekretarja juridike ,                                                         Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari, 
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  Qëndresa Bobi - Neziri            Ibrahim IDRIZI   

 

  KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë për sanksionin 

penal, në afat prej 15 ditësh, pas pranimit të kopjes me shkrim të aktgjykimit, Gjykatës së 

Apelit të Kosovës në Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


