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PA1.nr.1473/2019 

                                                                                               

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Përgjithshëm, në kolegjin penal të 

përbërë nga gjyqtarët Gani Zabeli, kryetar i kolegjit, Afrim Shala dhe Shqipe Qerimi, 

anëtarë të kolegjit, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Kimete Veseli, si 

procesmbajtëse, në çështjen penale ndaj të pandehurve D.K. dhe V.K., që të dy nga fshati 

..., Komuna e Vushtrrisë, secili veç e veç për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur sipas ankesës së të pandehurve, të 

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

P.nr.620/2019, të datës 16 tetor 2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datën 26 shkurt 

2020, mori këtë: 

 

 

 

A K T V E N D I M 

 

 

 

Me rastin e ankesës së të pandehurve e sipas detyrës zyrtare, ANULOHET aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Mitrovicë, Dega në Vushtrri, P.nr.620/2019, i datës 16 tetor 2019 

dhe kjo çështje penale i kthehet të njëjtës gjykatë në rigjykim dhe vendim. 

Ankesa e të pandehurve tani për tani është jolëndore. 

 

 

A r s y e t i m  

 

 

Gjykata Themelore në Mitrovicë, Dega në Vushtrri, me aktgjykimin e lartcekur, 

përkatësisht me aktgjykimin e ankimuar, të pandehurit D.K. dhe V.K., secilin veç e veç, i 

ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve, nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK.  

Ndaj të pandehurit D.K., për shkak të veprës penale të lartcekur është shqiptuar dënimi me 

gjobë në shumë prej 700 € (shtatëqind Euro), të cilin dënim i pandehuri është detyruar në 
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afat prej 7 (shtatë) muajve, nga dita kur aktgjykimi të bëhet i formës së prerë dhe atë në 7 

(shtatë) këste prej 100 € (njëqind Euro) në muaj, duke e paguar në ditën e parë të punës së 

çdo muaji vijues. Në rast se i pandehuri refuzon të paguaj këtë dënim me gjobë, atëherë ky 

dënim me gjobë do të zëvendësohet në dënim me burgim, duke ja caktuar të pandehurit për 

çdo 20 € (njëzet Euro) të dënimit me gjobë nga 1 (një) ditë burgim.  

Ndaj të pandehurit V.K., për shkak të veprës penale të lartcekur është shqiptuar dënimi me 

gjobë në shumë prej 400 € (katërqind Euro), të cilin dënim i pandehuri është detyruar në 

afat prej 4 (katër) muajve, nga dita kur aktgjykimi të bëhet i formës së prerë dhe atë në 4 

(katër) këste prej 100 € (njëqind Euro) në muaj, duke e paguar në ditën e parë të punës së 

çdo muaji vijues. Në rast se i pandehuri refuzon të paguaj këtë dënim me gjobë, atëherë ky 

dënim me gjobë do të zëvendësohet në dënim me burgim, duke ja caktuar të pandehurit për 

çdo 20 € (njëzet Euro) të dënimit me gjobë nga 1 (një) ditë burgim.  

Gjithashtu, ndaj të pandehurit D.K. është shqiptuar edhe dënimi plotësues, konfiskimi i 

armëve në mënyrë të përhershme dhe atë i armës-pistoletës SMITH&WESSON e kalibrit 

38 special, me numër serik S-66996, tre plumba të kalibrit 7.62x51mm dhe dy sprej, ndërsa 

ndaj të pandehurit V.K. është shqiptuar dënimi plotësues konfiskimi në mënyrë të 

përhershme i dy shufrave të gomës (pendrek).  

Janë detyruar të pandehurit, secili veç e veç, që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumë prej nga 30 € (tridhjetë Euro) dhe për kompensimin e viktimave të krimit shumën 

prej nga 30 € (tridhjetë Euro), të gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita 

kur aktgjykimi i ankimuar të bëhet i formës së prerë, nën kërcënimin e ekzekutimit të 

dhunshëm.  

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor kanë paraqitur ankesë të pandehurit D.K. dhe V.K., 

për shkak të mos ndriqimit të fakteve relevante në këtë çështje penale, aplikimit të gabuar 

të provave materiale dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, duke i propozuar 

Gjykatës së Apelit të Kosovës që ta aprovoj ankesën si të bazuar, ndërsa ta anuloj 

aktgjykimin e ankimuar dhe kjo çështje penale t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim apo që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe ndaj të pandehurve të shqiptohen 

dënime më të buta.  

Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA/II.nr.1485/2019, të datës 5 shkurt 

2020, ka propozuar që të refuzohet si e pabazuar ankesa e të pandehurve, ndërsa aktgjykimi 

i ankimuar të vërtetohet. 

Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës, pasi mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj 

shkresat e lëndës, vlerësoj pretendimet ankimore dhe analizoj aktgjykimin e ankimuar në 

kuptim të nenit 394 paragrafi 1 të Kodit të Procedurës Penale (KPP), konstatoj se :  
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- me rastin e ankesës së të pandehurve e sipas detyrës zyrtare duhet që të anulohet 

aktgjykimi i ankimuar. 

Me rastin e ankesës së të pandehurve dhe sipas detyrës zyrtare, kolegji penal i Gjykatës së 

Apelit të Kosovës duke u bazuar në nenin 394 paragrafi 1 të KPP, konstatoj se aktgjykimi i 

ankimuar duhet të anulohet dhe kjo çështje penale duhet që t’i kthehet gjykatës së shkallës 

së parë në rigjykim dhe vendim. Kjo për faktin se aktgjykimi i ankimuar është përfshirë me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 paragrafi 1 nën-paragrafi 

1.1. të KPP, për shkak se përbërja e gjykatës së shkallës së parë nuk ka qenë në pajtim me 

ligjin, përkatësisht kjo çështje penale është gjykuar nga departamenti i përgjithshëm, edhe 

pse është dashur që të gjykohet nga departamenti për krime të rënda. Në nenin 19 paragrafi 

1 të Ligjit për gjykatat (Ligji nr.06/L-054, i datës 23 nëntor 2018) është parashikuar se 

“Departamenti për Krime të Rënda i Gjykatës Themelore i gjykon veprat penale të 

dënueshme mbi dhjetë (10) vite, si dhe veprat penale që konsiderohen krime të rënda sipas 

Kodit Penal apo Kodit të Procedurës Penale”. Ndërsa, në nenin 22 të KPP janë 

parashikuar veprat penale që konsiderohen krime të rënda, ku përveç tjerash, në paragrafin 

1  nën-paragrafi 1.75. të këtij neni është përcaktuar se edhe vepra penale “Armbajtja pa leje 

në pajtim me nenin 374 të Kodit Penal”, konsiderohet krim i rëndë. Andaj edhe duke u 

bazuar në këtë fakt, vepra penale për të cilën janë akuzuar të pandehurit D.K. dhe V.K., 

konsiderohet krim i rëndë, kështu që edhe për ta gjykuar këtë vepër penale është kompetent 

Departamenti i Krimeve të Rënda i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, e jo Departamenti  i 

Përgjithshëm, siç është vepruar në këtë rast. Në këtë mënyrë, sipas vlerësimit të kolegjit 

penal të Gjykatës së Apelit të Kosovës kjo përbën shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, e cila aktgjykimin e ankimuar e bënë juridikisht të paqëndrueshëm dhe 

e cila domosdoshmërisht edhe ka kushtëzuar anulimin e aktgjykimit në fjalë, ngase kjo 

shkelje nuk kanë mundur që të evitohet me ndryshimin e aktgjykimit të ankimuar nga ana e 

kolegjit penal të Gjykatës së Apelit të Kosovës. 

Duke u bazuar në të gjitha këto shkelje të evidentuara, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të 

Kosovës vendosi që ta anuloj aktgjykimin e ankimuar dhe çështja t’i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë për rigjykim dhe vendim. 

Në rigjykim, kjo çështje penale duhet që t’i dërgohet në procedurë të mëtejme 

Departamentit të Krimeve të Rënda në kuadër të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, si 

departament që ka kompetencë lëndore, në mënyrë që më pastaj të vazhdohet me 

ndërmarrjen e veprimeve përkatëse ligjore. 

Meqë aktgjykimi i ankimuar është anuluar sipas detyrës zyrtare për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, atëherë ankesa e të pandehurve tani për tani 

është jolëndore. 
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 Duke u bazuar në këto që u cekën më lart dhe në bazë të nenit 402 paragrafi 1 nën-paragrafi 

1.1. të KPP, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

Departamenti i Përgjithshëm  

PA1.nr.1473/2019, më datën 26 shkurt 2020 

 

Bashkëpunëtorja profesionale,               Anëtarët e kolegjit:                  Kryetar i kolegjit,                                                    

          Kimete Veseli                                   Afrim Shala                             Gani Zabeli  

      ________________                          ________________                 _______________ 

                                                                   Shqipe Qerimi                                

                                                               ________________                                                                 

  


