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                         P.nr.526/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA  THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm Penal, si 

gjykatë e shkallës së parë penale, në përbërje nga gjyqtari i vetëm Ilir Bytyqi, me 

procesmbajtësen, Qendresa Meha, praktikante, në çështjen penale kundër të pandehurit I.H nga 

....., për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj 

PP.I.nr.185/15 te datës 13.06.2016, në pranin e përfaqësuesit të akuzës-prokurorit të shtetit 

Albert Zejnullahu, si dhe te pandehurit I.H, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik më 

datën 21.12.2018 morri dhe publikisht shpalli, kurse me datë 04.01.2019 përpiloi me shkrim 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I akuzuari I.H i lindur me ..... me vendbanim në rrugëm .... nr..... në ..... nga i ati .... 

nëna .... e gjinisë ....., shqiptar, shtetas i Republikes së Kosovës, i martuar, babë i tre fëmijëve, 

ka te kryer shkollën e mesme, i gjendjes së dobët  ekonomike.  

 

ËSHTË FAJTOR 

 

 Se qe nga data e pavërtetuar e deri me datën 01 dhjetor 2015, rreth orës 07:00, në 

shtëpinë e tij në ...... në kundërshtim me ligjin mbi armët, ne mënyrë të paautorizuar ka  ka 
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poseduar armën - revolen e tipit “TT”, me numër serik TE1185X1946, në atë mënyrë që gjatë 

kontrollit të policisë në shtëpinë e tij është gjetur revolja e cila i është sekuestruar përkohësisht 

nga policia. 

 

me të cilën kreu veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 

të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në bazë të neneve 4,7, 17,21,41,43,46, 73 dhe 74 të KPRK-së si dhe nenin 365  

dhe  359 par. 2 të  KPRK –së, të  pandehurin e  

                                           

  GJ Y K O N 

 

 Dënim me gjobë, në lartësi prej 500 €uro /pesëqind/, të cilin gjobë është i obliguar 

që ta paguaj në afat prej tre /3/ Muaj, në tri /3/ këste nga 166.66 €uro /njëqind e 

gjashtëdhjetë e gjashtë/ për Muaj, pasi që aktgjykimi e merr formën e prerë, nën 

kërcënim të ekzekutimit me dhunë. 

 

 Nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as në mënyra të tjera të parapara 

me nenin 46 të KPRK-ës, i njëjti do të ekzekutohet në atë mënyrë që i akuzuari 

për çdo 20 €, do të vuaj  një ditë burgimi. (Neni 46 par.3 i KPRK-se). 

 

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

arma-revolja “TT”, me numër serik TE1185X1946. 

 

 Në bazë të nen. 450 par.1 dhe par. 2  të KPPK-së, obligohet i pandehuri që në 

emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 € /njëzetë/ në afat prej 15 

ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

 Obligohet i akuzuari që të paguajë shumën prej 30 /tridhjete/ eurove në Fondin 

për Kompensimin e Viktimave te Krimit, brenda afatit prej pesembedhjete (15) 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nen kërcënimin e 

përmbarimit me dhune. 
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A r s y e t i m i 

 

Historiku i procedures 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj- Departamenti për Krime të Rënda, me aktakuzën  

PP.I.nr.185/15 te datës 13.06.2016, ka ngarkuar të pandehurin I.H, për veprën penale mbajtja 

në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të 

KPRK-së. 

 

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

datë 21.12.2018, në të cilin shqyrtim të pranishëm ishin prokurori i shtetit Albert Zejnullahu si 

dhe i akuzuari I.H (i sjell në bazë të urdhëresës). 

  

           Deklarimet e palëve dhe provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor. 

        

           Ne shqyrtimin gjyqësor te datës 17.12.2018, pasiqe gjykata e ka udhëzuar te akuzuarin 

ne kuptim te nenit 323 par.2 te KPPK-se dhe pasi që i akuzuari ka deklaruar se i ka kuptuar ne 

tërësi udhëzimet e dhëna nga gjykata, shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar me leximin e aktakuzës 

nga ana e prokurorit te shtetit. Pasi që gjykata është bindur se i akuzuari e ka kuptuar ne tërësi 

aktakuzën, konform nenit 325 par.1 te KPPK-se i ka ofruar mundësinë  qe te deklarohet lidhur 

me fajësinë apo pafajësinë për veprën penale për te cilën është akuzuar. 

 

         I akuzuari I.H me rastin e deklarimit lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën  penale 

për të cilën është akuzuar ne shqyrtimin gjyqësor ka theksuar se  e pranon  fajësinë për veprën 

penale për te cilën e ngarkon aktakuza sipas te gjitha pikave te saj. 

  

Meqë i akuzuari ka pranuar fajësinë ne shqyrtimin gjyqësor, gjyqtari i vetëm gjykues 

duke vepruar ne pajtim me nenin 326 par. 1  te KPPK-se ka konstatuar se janë plotësuar të 

gjitha kerkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 par.1 te KPPK-se:  i pandehuri  ka 

kuptuar  natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga i 

pandehuri, pranimi i fajit mbështetët në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga prokurori i shtetit, dhe në provat materiale të cilat gjenden ne shkresën e 

lëndës siç janë: procesverbali mbi marrjen në pyetje te të pandehurit I.H i datës 07.12.2015 dhe 

19.05.2016, Raporti i Agjencisë Kosovare për Forenzike i datës 15.12.2015, raporti i oficerit i 
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datës 22.09.2014, procesverbali mbi bastisjen e pronës dhe personave i datës 01.12.2015  si  

dhe fotografitë dhe shkresat tjera që gjenden në dosjen e lëndës. 

 

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

përshkruara më lartë,   konform nenit 326 paragrafit 4 të KPPK-së, shqyrtimi gjyqësor ka 

vazhduar me fjalën përfundimtare te palëve. 

 

          Prokurori i shtetit Albert Zejnullahu në fjalën e tij përfundimtare ke deklaruar se 

meqenëse i akuzuari e ka pranuar fajësinë për veprën penale për te cilën është akuzuar, me 

këtë vërtetohet gjendja faktike si në dispozitiv të aktakuzës, duke i propozuar gjykatës që të 

akuzuarin ta shpalle fajtor dhe ta denoje sipas ligjit, se pranimin e fajësisë i pandehuri e ka 

bere ne mënyrë vullnetare, ndërsa sa i përket matjes se dënimit ka kërkuar nga gjykata qe si 

rrethane lehtësuese te merr faktin se i akuzuari e ka pranuar fajësinë, ndërsa i ka propozuar 

gjykatës qe te konfiskohet revolja e tipit TT me numër serik TE1185C1946. 

 

          I akuzuari I.H ne fjalën e tij përfundimtarë ka deklaruar se i vjen keq për këtë vepër 

penale, ndihet thelle i penduar, ka shfrytëzuar rastin te kërkojë falje publike si dhe ka kërkuar 

nga gjykata qe te merr parasysh te gjitha rrethanat lehtësuese dhe t’i shqiptoje nje dënim sa 

me te bute. 

 

          Të gjeturat e gjykatës, matja dhe shqiptimi i dënimit 

 

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

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprave penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim 

ose shfrytëzim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, ashtu siç është 

theksuar në dispozitiv të këtij aktgjykimi, të përshkruar në datën, vendin, kohën dhe mënyrën 

apo rrethanat e kryerjes. 

 

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

ne kuptim te nenit 73 dh 74 të KPRK-së dhe gjeti si rrethanë lehtësuese se në shqyrtimin  

gjyqësor i akuzuari e ka pranuar fajësinë, duke e shprehur pendimin e sinqertë dhe real për 

veprat penale të kryera, sjelljen e tij korrekte gjate gjykimit, faktin se i akuzuari  ka kërkuar 

falje publike, se nuk rezulton te jete i dënuar me pare per ndonjë vepër penale, se është hera e 
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parë që bie ndesh me ligjin, ndërsa sa u përket rrethanave rënduese gjykata nuk gjeti ndonjë 

rrethane rënduese veçanërisht rënduese përveç se vlerësoi peshën e veprës penale dhe shkallen 

e përgjegjësisë penale te te akuzuarit, prandaj duke marrë parasysh tërësinë e këtyre rrethanave, 

të pandehurit i shqiptoi dënim ashtu siç është theksuar edhe në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

me bindjen se në rastin konkret do të arrihet qëllimi i dënimit ne kuptim të preventives speciale 

dhe asaj gjeneralë, ku një dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të drejtë në raport me 

peshën e veprave penale, rrethanat e kryerjes së veprave penale, shkallën e përgjegjësisë penale 

dhe personalitetin e të pandehurit.  

 

Kërkesa pasurore juridik edhe shpenzimet procedurale 

 

Vendimi mbi shpenzimet paushalle është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 1 

lidhur me nenin 450 par. 2, nenpar. 2.6 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë konform nenit 39 par 3 pika 

3.1, Nr. 05/L-036 të ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

Vendimi mbi konfiskimin e armës-revoles TT me numër serik TE1185C1946 eshte marre 

ne mbështetje te nenit 374 par.3 te KPRK-se. 

                 Në bazë të së theksuarës më lartë u vendos  si në dispozitivit të këtij aktgjykim 

               

                                    GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

                                            P.nr.526/16 datë 04.01.2019 

 

Procesmbajtëse,                              Gjyqtari, 

Qendresa Meha                       Ilir Bytyqi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

prej 15 ditëve,  pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 


