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Numri i lëndës: 2018:052090 

Datë: 04.12.2020 

Numri i dokumentit:     01320199 

 

 

P.700/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ- DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM-si gjykatë e shkallës së parë, me gjyqtarin Adem Shabani, dhe zyrtaren 

ligjore Kadishe Shabani, në lenden penale kundër të pandehurit  B.B., me vendbanim në fshatin 

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

shfrytëzim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK-së , dhe veprës penale 

Kanosja nga neni 185 paragrafi 2 të KPK-së sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Ferizaj PP/I.nr.126/15 të datës 21.07.2016, pas mbajtjes se shqyrtimit fillestar me 03.12.2020, 

ne prani te Prokurores së shtetit Ajtene Zoni, të pandehurit B.B., shpallë dhe publikisht 

komunikon me datën 04.12.2020  përpiloi  këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I pandehuri B.B., me vendbanim në fshatin ...., Komuna Ferizaj, i lindur me ...., nga i ati ...., e 

ëma ....., e vajzërisë .... , shqiptar, shtetas i R. Kosovës,  i martuar, prind i katër fëmijëve, i 

gjendjes së mesme ekonomike, me nr.Personal ..... 

 

Ë S H T Ë  F A J T O R 

 Sepse: 

 

1. - nga data e pavërtetuar deri me datë 23 Gusht 2015 ne shtëpinë e tij ne fshatin ....  

komuna e Ferizajt, ka mbajtur ne posedim armën në kundërshtim me ligjin mbi armët, ne atë 

mënyrë qe pas kontrollit ne shtëpinë e tij nga ana e policisë është gjetur një revole e markës 

TT-M57, e kalibrit 7.62mm, një karikator me 30 fishek te kalibrit 7.62mm, një gëzhojë e 

pushkës automatike, dy fishek te pushkës automatike, një fishek i pistoletës e kalibrit 7.65mm, 

një fishek i pistoletës 7.62mm dhe një shufër metalike te cilat i sekuestrohen përkohësisht nga 

policia. 

 

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

të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par 1 të KPRK-së . 
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 Andaj gjykata ne baze te neneve 3, 7, 17, 41,46,73 dhe 74 te KPRK-së, si dhe neneve 

365 dhe 450 te KPPK-së të pandehurit i 

 

S H Q I P T O N 

 

Dënim gjobe në shumë prej 350 ( treqind)) euro të cilin dënim është i obliguar që ta 

paguaj ne afat prej 15 ditësh, pasi aktgjykimi te merr formën e prere.  

Ne rast se dënimi me gjobe nuk mund te ekzekutohet ne format tjera te parapara me 

nenin 43 par.3 të KPRK-së, dënimi i caktuar me gjobe do ti shndërrohet ne dënim burgu, ashtu 

qe për çdo 20 euro të pandehurit do ti llogaritet një dite burgu.  

Obligohet i akuzuari të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej nga 20 (njëzetë) 

€uro, dhe taksën në shumën prej 30 €uro, konform nenit 39 paragrafi 3 nen paragrafi 3.1 të 

Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

Konform nenit 374 par 3 të KPRK-së të akuzuarit në mënyrë të përhershme i 

konfiskohen një revole e markës TT-M57, e kalibrit 7.62mm, një karikator me 30 fishek te 

kalibrit 7.62mm, një gëzhojë e pushkës automatike, dy fishke te pushkës automatike, një 

fishek i pistoletës e kalibrit 7.65mm, një fishek i pistoletës 7.62mm dhe një shufër metalike.  

    Në bazë të nenit 389 par.1 pika 1 të KPPK-së 

Kundër B.B. 

REFUZOHET AKUZA 

 2. Se me datë 23 Gusht 2015 rreth orës 10:30, ne restorantin e pompës se benzinës   

‘’ ....’’ ne fshatin .... komuna e Ferizajt ka kanosur seriozisht P.... dhe A.R., ne atë mënyrë qe 

deri sa te dëmtuarit dhe  i pandehuri ishin takuar ne restorant , pas një konflikti verbal lidhur 

me disa mosmarrëveshje te mëhershme, i pandehuri ne fillim ka nxjerre shufrën metalike e 

pastaj revolen e markës TT M57 e kalibrit 7.62mm te cilën e ka drejtuar kah te dëmtuarit me 

qellim te frikësimit, e pastaj është larguar ne drejtim te shtëpisë se tij. 

- Me të cilën do të kryente veprën  penale Kanosja nga neni 185 paragrafi 2 të 

KPK-së, pasi që ka arrit parashkrimi absolut. 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën 

PP/.I.nr.126/15 e dt.21.07.2016, kundër të akuzuarit B.B., nga fsh. ....  K.Ferizaj, për shkak të 

veprës penale mbajtja në  pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 

par 1 të  KPRK-së dhe veprës penale Kanosja nga neni 185 paragrafi 2 të KPK-së. 
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Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale konform nenit 245 par.1 të KPPK-së 

me dt.03.12.2020, ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë prokurori i shtetit 

Ajtene  Zoni dhe i akuzuari B.B.. 

 

Gjykata në këtë çështje penale ka ndërmarr veprime procedurale, dhe ka caktuar  seanca 

gjyqësore me datën 12.10.20917, me dt.12.10.2017, me dt.08.05.2019 me datën 11.09.2019, 

me dt.10.02.2020, por nga fletë kthesa për dorëzim personal shpërndarësi i ftesave ka theksuar 

se marrësi gjendet jashtë Kosovës. 

 

 Gjykata me datën 06.07.2020 ka kërkuar nga Policia e Kosovës-Stacioni Policor në 

Ferizaj që të bënë verifikimin për të pandehurin pandehurit  B.B., me vendbanim në fshatin ...., 

Komuna Ferizaj, se a gjinden në  Kosovë apo jashtë vendit, ku nga Stacioni Policor me numër 

të Referencës 04/1-05F-1019/20 të datës 28.08.2020, ka pranuar njoftimin se i pandehuri 

gjendet në shtetin e Gjermani. 

 

Me datën 03.12.2020, pasi i njëjti ishte kthyer në Kosovë bazuar në urdhëresat të 

gjykata i njëjti është arrestuar dhe është sjell në gjykatë, ku gjykata ka njoftua prokurorin e 

shteti dhe pasi janë plotësuar kushtet ka mbajtur shqyrtimin fillestar. 

 

Në fillim të shqyrtimit fillestar gjyqtari i vetëm gjykues ka bërë shikimin në shkresat e 

lëndës dhe për pikë 2 të aktakuzës PP/I.nr.126/15 të datës 21.07.2016 veprës penale Kanosja 

nga neni 185 paragrafi 2 të KPK-së, ka vërtetuar se  ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes 

penale për këtë vepër penale për të cilën është paraparë dënimi me gjobë  ose  me burgim deri 

në 1 (një) vjet.   

 

Në fillim të shqyrtimit fillestar të akuzuarit B.B. gjykata i dorëzon një kopje të 

aktakuzës dhe është  udhëzuar në kuptim të nenit 246.1 të KPPK-së pastaj gjyqtari gjykues  ka 

çmuar se të drejtat e të akuzuarit janë respektuar, e më pas prokurorja e shtetit, i ka lexuar 

aktakuzën ndaj të akuzuarit dhe pasi që gjyqtari është bindur se i njëjti e ka kuptuar në tërësi 

aktakuzën me të cilën është akuzuar, të njëjtit i ka dhënë mundësi të deklarohet mbi fajësinë 

apo pafajësinë e tij lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

I akuzuari B.B., në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën 

penale për te cilën e ngarkon aktakuza, dhe me të dëmtuarit ka pasur mosmarrëveshje i kërkon 

falje është pendua për veprën penale nga ky rast me të dëmtuarit nuk ka pasur diçka të keqe 

pasi qe një kohë të gjatë jeton dhe vepron ne Gjermani, është i martuar baba i katër fëmijëve  

mbajtës i familjes, i kërkon gjykatës qe te merr parasysh te gjitha rrethanat lehtësuese   dhe me 

rastin e shqiptimit të dënimit  t’i shqiptoje një dënim sa me te butë. 

 

 Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit gjyqtari në kuptim të nenit 248 par.2 të 

KPPK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit lidhur me pranimin e fajësisë. 

 

Prokurori i shtetit Ajtene Zoni, ka theksuar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e 

të akuzuarit pasi pranimi  i fajësisë është bërë konform ligjit dhe pranimi  i fajësisë mbështetet 
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edhe me provat materiale që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale dhe i ka propozuar 

gjykatës  që arma që iu është konfiskuar të pandehurit ti konfiskohet në mënyrë të përhershme. 

 

Gjyqtari në kuptim nenit 248 par.1 nën.par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4  dhe par.4 të KPPK-së  

është e bindur se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e 

ka bërë vullnetarisht duke e mbështetur  në provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale 

dhe atë në : raportin e bastisjes i datës 23.08.2015  i përpiluar nga njësia e Forenzikës e 

Stacionit Policor ne Ferizaj, vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve i datës 23.08.2015 si dhe 

fotografitë qe gjenden ne lende. 

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit manifestohen të 

gjitha elementet e veprës penale  mbajtja në  pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par 1 të  KPRK-së. 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 73 dhe 74  të KPRK-së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit, si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin mori pranimin e fajësisë, pendimin e kryerjes së 

veprës penale, nuk ka mundur deri me tani të paraqitet në gjykatë pasi ka qenë jashtë vendit, ka 

qenë korrekt në procedurën penale, mbi bazën e këtyre rrethanave gjykata vlerësoi shkallën e  

përgjegjësisë penale të  akuzuarit dhe rrezikshmërinë konkrete të kësaj vepre penale, dhe në 

kuptim të  gjitha këtyre, i shqiptoj dënim të kushtëzuar, si në dispozitiv  të aktgjykimit duke 

qenë e bindur se një dënim i tillë  është  në proporcion  dhe raport me peshën e veprës konkrete 

penale, rrethanave të kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit dhe me te arrihet qëllimi 

ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që i akuzuari të mos kryejë vepra penale si dhe 

në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të kësaj vepre penale në shoqëri 

konform nenit 41 të KPRK-së. 

 

Konform nenit 374 par 3 të KPRK-së të akuzuarit në mënyrë të përhershme i 

konfiskohen një revole e markës TT-M57, e kalibrit 7.62mm, një karikator me 30 fishek te 

kalibrit 7.62mm, një gëzhojë e pushkës automatike, dy fishke te pushkës automatike, një 

fishek i pistoletës e kalibrit 7.65mm, një fishek i pistoletës 7.62mm dhe një shufër metalike.  

 

Për veprën penale që akuzohet  i akuzuari në pikën dy të aktgjykimit Vepra penale  

Kanosja nga neni 185 paragrafi 2 të KPK-së, ku thuhet “ Kushdo që seriozisht i kanoset 

personit tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do ta privojë nga jeta ose do të dëmtoj me armë 

zjarri, me shpërthim ose me mjete të tjera të rrezikshme, dënohet me gjobë ose me burg deri në 

një viti “, e veprën penale  e ka kryer me datën 23.08.2015 e deri ne shqyrtimin e sotëm 

gjyqësorë kanë kaluar më shumë se katër vite, bazuar në nenin 106 par.1 nën par 1.6 dhe nenin 

107 paragrafi 8, ndjekja penale ndalohet ne çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës të afatit 

te parashkrimit dhe Gjykata ne vazhdim i njofton palët se duke u bazuar në nenin 363 par.1 nën 

par 1.3 ne këtë çështje penale do te sjelle Aktgjykim refuzues për shkak te kalimit të afatit të 

parashkrimit absolut te ndjekjes penale. 
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Vendimi mbi kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale- paushallit gjyqësor 

është sjell në bazë të nenit 450 par.2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453  par.1 të  KPPK-së . 

dhe nenit 39 parag.1 nën par. 3.1 të Ligjit për Kompensimin e viktimave të krimit 

Nr.05/L-036.  

  

 Vendimi mbi kompensimin  e taksës për Kompensimin e viktimave të krimit është sjell 

në bazë të nenit39 parag.1 nën par. 3.1 të Ligjit për Kompensimin e viktimave të krimit 

Nr.05/L-036.  

 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.700/16  me datë 04.12.2020 

 

 

   Zyrtarja ligjore                                                                                                     Gjyqtari 

   Kadishe Shabani                                               Adem Shabani 

 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


