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NË  EMËR  TË  POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët, Gani Zabeli 

kryetari i kolegjit, Shqipe Qerimi dhe Ferit Osmani, anëtar, me pjesëmarrjen e zyrtarit 

ligjor, Shaban Prekalla, në çështjen penale kundër të akuzuarit R.XH. nga fshati ..., 

Komuna e Mitrovicës, për shkak të veprave penale përdorim i armës apo mjetit të 

rrezikshëm nga neni 375 par. 1  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) dhe 

mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 374 par. 1 

të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me ankesën e Prokurorit të Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë, P.nr.430/2017 të datës 27.06.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur, më 

22.08.2019, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, P.nr.430/2017 të datës 

27.06.2019, vërtetohet. 

 

A r s y e t i m i 

 

Gjykata Themelore në Mitrovicë, me aktgjykimin, P.nr. 430/2017 të datës 27.06.2019, të 

akuzuarin R.XH., e ka shpallur fajtor për shkak të veprave penale përdorim i armës apo 

mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par. 1 të KPRK-së dhe mbajtja në pronësi, kontroll 

ose posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 374 par. 1 të KPRK-së dhe e ka 

gjykuar për veprën e parë penale, përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm, me dënim 

me burgim të kushtëzuar në kohëzgjatje prej 9 (nëntë) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale gjatë periudhës së verifikimit, 

në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit të ankimuar 

dhe për veprën tjetër penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 

të armëve, gjykata e shkallës së parë, i caktoi dënim me gjobë në shumën prej 550 

(pesëqind e pesëdhjetë) €. Gjithashtu, në kuptim të nenit 80 të KPRK-së, të akuzuarit i 

shqiptoi dënim unik me gjobë në shumë prej 550 (pesëqind e pesëdhjetë) € të cilën 

gjobë është i obliguar ta paguaj në afat prej 3 muajve nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit të ankimuar dhe atë në 3 këste të barabarta, e cila mund të revokohet nëse i 

akuzuarin nuk e paguan këstin me kohë. Po ashtu, nëse i akuzuari nuk e paguan 

dënimin me gjobë në afatin e caktuar, gjykata e shkallës së parë do të veproj në bazë të 

nenit 46 të KPRK-së, ashtu që dënimin me gjobë mundë tia zëvendësojë me dënim me 
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burg, ku një ditë burgimi do të llogaritet me 20 € gjobë. Në mbështetje të nenit 374 par. 

3 lidhur me nenin 69 të KPRK-së dhe nenit 282 par. 2 nën par. 2.1 të KPP-së të 

akuzuarit i është shqiptuar dënimi plotësues – Konfiskimi is endeve dhe atë : një pushkë 

e gjuetisë modeli “Bolt Rifle” prodhim kinez me nr. serik 273178 të kalibrit 7.62 mm, një 

pushkë të gjuetisë modeli “Over Under” prodhim turk me nr. serik 143391 të kalibrit 12 

GA, një pistoletë m57 me nr. serik 215930 kalibri 7.60x25, dy karikator, 18 fishek dhe 

një fotroll si dhe dy leje të armëve të gjuetisë me afat të skaduar dhe nj revole me ngjyrë 

të bardhë të markës “M47” me nr. serik 215930 të kalibrit 7.62x25mm. Po ashtu është 

urdhëruar Policia e Kosovës që armët e konfiskuara ti shkatërrojë sipas procedurave 

dhe standardeve ligjore. I akuzuari është obliguar që të paguaj shpenzimet e 

procedurës gjyqësore sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, në emër të paushallit 

gjyqësor të paguaj shumën prej 20 €, ndërsa në emër të taksës për kompensimin e 

viktimave të krimit shumën prej 30 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë se aktgjykimit të ankimuar. I dëmtuari S.D., për realizimin e kërkesës 

pasurore-juridike, është udhëzuar në kontest të rregullt civilo-juridik. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë Prokurori i Prokurorisë 

Themelore në Mirovicë, për  shkak të vendimit mbi dënimin, me propozim që Gjykata e 

Apelit në Prishtinë, ta anulojë dhe ti’a kthej lëndën gjykatës së shkallës së parë në 

rivendosje ose të njëjtën ta ndryshojë, ashtu që të akuzuarit R.XH., ti shqiptohet një 

dënim më i rëndë në pajtim me argumentet e theksuara në ankesë.  

 

Prokurori i Apelit, me shkresën PPA/II.nr.1018/2019 datë 19.08.2019, ka 

propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet sa i përket vendimit mbi dënimin 

dhe ndaj të akuzuarit të  shqiptohet një dënim më i rëndë. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës pasi që shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështje 

juridiko-penale, studioi aktgjykimin e kundërshtuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 

të KPP, dhe pasi vlerësoi pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 

 

- Ankesa nuk është e bazuar 

 

Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk kundërshtohet për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, Gjykata e Apelit të njëjtin sipas detyrës 

zyrtare e shqyrtoi në këtë aspekt konform dispozitës së nenit 394 të KPPK-së dhe 

konstatoi se ai nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të 

cilat do të kushtëzonin anulimin e tij dhe as shkelje të ligjit penal në dëm të akuzuarit. 
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Po ashtu, as gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj Gjykate, në fakt me 

ankesë as që ka mund të kontestohet ngase i akuzuari në shqyrtimin gjyqësor e ka 

pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë me anë të aktit 

akuzues dhe gjyqtari individual është pajtuar me një pohim të tillë, prandaj aktgjykimi i 

kundërshtuar u vlerësua  vetëm në drejtim të pretendimeve të paraqitura ne ankesë. 

 

Sa i përket vendimit mbi dënim, në ankesë prokurori thekson se, gjykata e 

shkallës së parë, në rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin, të akuzuarit i ka shqiptuar 

dënim të butë në krahasim me veprën penale të kryer, konkretisht kur është në pyetje 

vepra penale, përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm, ku është i paraparë dënimi me 

burgim në kohëzgjatje prej një deri në tetë vite, derisa për veprën penale mbajtja në 

pronësi , kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 374 par. 1 parashihet 

dënim me gjobë në lartësi deri më 7.500 €, me mundësi të dënimit alternativë me 

burgim në kohëzgjatje deri në pesë vite. Prokurori në ankesë thekson se në rastin e 

shqiptimit të sanksionit penal gjykata e shkallës së parë kryesisht ka marr parasysh 

rrethanat lehtësuese, por jo në proporcion me ato rënduese sipas rregullave të 

përgjithshme nga neni 73 i KPRK-së dhe pretendon se me këtë lloj dhe lartësi të dënimit 

nuk është arritur synimi respektivisht qëllimi i përgjithshëm i dënimit në kuptim të 

preventivës speciale dhe të përgjithshme. Po ashtu prokurori në ankesë thekson se 

kryesi ka qenë i vetëdijshëm për veprën penale të cilën e ka kryer dhe se e kupton 

rëndësinë e asaj vepre, ashtu që me një dënim me të ashpër në të ardhmen do të kishte 

qëndrim tjetër ndaj veprimeve të kundërligjshme, e po ashtu dënimi më i ashpër do të 

ndikonte edhe te kryesit e tjerë potencial të veprave penale, pra pesha e kësaj vepre 

penale dhe dënimet e parapara , si dhe dashja e kryesit tregojnë faktin se gjykata e 

shkallës së parë ka caktuar dënim të butë, me çka sipas prokurorit nuk do të arrihet 

qëllimi i dënimit.   

  Duke vlerësuar çështjen përkitazi me vendimin mbi dënimin, Gjykata e Apelit 

vlerëson se pretendimet e prokurorit në ankesë, që ta anulojë aktgjykimin dhe çështjen 

ti’a kthej gjykatës së shkallës së parë në rivendosje ose të njëjtën ta ndryshojë, ashtu 

që të akuzuarit ti shqiptojë dënim më të rëndë, nuk janë të bazuara. Gjykata e shkallës 

së parë me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit në mënyrë të plotë dhe 

gjithë përfshirëse i ka konstatuar  dhe drejtë i ka vlerësuar të gjitha rrethanat në pajtim 

me nenin 73 të KPRK-së, gjykata e shkallës së parë, me rastin e caktimin e llojit dhe 

lartësisë së dënimit me ç’ rast  si rrethana lehtësuese nga ana e të  akuzuarit ka gjetur, 

pranimin e fajësisë në tërësi, faktin se i njëjti ka shprehur keqardhje dhe është penduar 

për ndodhjen e rastit, gatishmëria e të akuzuarit për tu përgjigjur për veprën, se është 

mbajtës i familjes, se është prind, se është penduar thellë për këtë vepër dhe premton 

se në të ardhmen nuk do të kryej ndonjë vepër tjetër penale, faktin se për disa armë ka 

pasur leje mirëpo i kanë skaduar dhe se është hera e parë që ka rënë ndesh me ligjin, 

ndërsa si rrethana rënduese gjykata e shkallës së parë gjeti shkallën e përgjegjësisë 
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penale, gjë që nga provat rezulton se i pandehuri këtë vepër e ka kryer me dashje , si 

dhe numri i armëve të gjetura. 

 

Kjo gjykatë, vlerësimin e këtillë të rrethanave relevante të vlerësuara nga gjykata 

e shkallës së parë e pranon si të drejtë dhe të bazuar në ligj, prandaj duke pas 

parasysh të gjitha rrethanat që i ka konstatuar dhe drejtë i ka vlerësuar gjykata e 

shkallës së parë, duke vlerësuar faktin se i akuzuari ka pranuar në tërësi fajësinë për 

veprat të cilat i janë vënë në barrë me anë të aktit akuzues, e po ashtu në ankesën e 

prokurorit nuk ceket asnjë rrethanë që nuk është vlerësuar më parë nga gjykata e 

shkallës së parë, e që sipas vlerësimit të kësaj gjykate do të ndikonte që të akuzuarit ti 

shqiptohet një dënim me të rëndë se dënimin të cilin i ka shqiptuar gjykata e shkallës së 

parë, po ashtu, kjo gjykatë vlerëson se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit nga gjykata 

e shkallës së parë, është në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të 

veprës së kryer penale dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si 

ekzekutor dhe se ky dënim duhet t’i shërbej preventivës gjenerale, posaçërisht asaj 

individuale, forcimit të moralit të shoqërisë si dhe përgjegjësisë dhe disiplinës së 

qytetarëve dhe se me dënimin e shqiptuar kryerësi do të parandalohet nga kryerja e 

veprave penale në të ardhmen, do të bëhet rehabilitimi i tij dhe do të ndikoj në 

përmbajtjen e personave tjerë nga kryerja e veprave penale, e duke pasur parasysh se i 

akuzuari është gjykuar me dënim sikurse në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar, kjo 

gjykatë konsideron se me dënimin e shqiptuar të akuzuarit nga ana e gjykatës së 

shkallës së parë do të arrihet qëllimi i ndëshkimit i paraparë me dispozitat e neni 41 të 

KPRK-së. 

 

Nga sa  u tha më lartë në pajtim më dispozitën e nenit 401 të KPP, u vendos si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.            

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PA1.nr.1002/2019 me datë 22.08.2019 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

Zyrtari ligjor                                                                           Kryetari i kolegjit-gjyqtari                                                                                                                                                               

Shaban Prekalla                                                                      Gani Zabeli 

                                             

Anëtarët e kolegjit: 

 

2. Shqipe Qerimi 

 

3. Ferit Osmani 


