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NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS –Departamenti për Krime të Rënda, në kolegjin e 

përbërë nga gjyqtarët, Mejreme Memaj, kryetare, Have Haliti dhe Driton Muharrremi, anëtar, me 

pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Bujar Balaj, si procesmbajtës, në çështjen penale 

ndaj të akuzuarit D.S. nga fshati ..., Komuna e Novobërdës, për shkak të veprës penale, mbajtje 

në pronësi, kontrollë ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK-së,  si 

dhe veprës penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par. 2 të KPRK-së, 

duke vendosur sipas ankesës së Prokurorisë Themelore- DKR në Gjilan, dhe përgjigjen në 

ankesë të mbrojtësit të akuzuarit av. K.S., të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatë Themelore 

DKR në Gjilan, PKR.nr.280/16 i datës 26.01.2017, në seancën e mbajtur konform dispozitës së 

nenit 390 të KPPK-së, më datë 29.03.2017, mori këtë : 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pabazuar, ankesa e Prokurorisë Themelore- DKR në Gjilan, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore DKR në Gjilan, PKR.nr.280/16 i datës 26.01.2017, vërtetohet. 

 

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore DKR në Gjilan, PKR.nr.280/16 i datës 

26.01.2017, i akuzuari D.S., është shpallur fajtor për shkak të veprës  penale mbajtje në pronësi, 

kontrollë ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK-së,  është gjykuar me 

denim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, kurse për veprën penale përdorimi i 

armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par. 2 të KPRK-së, është gjykuar me denim me 

burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj,si dhe denim me gjobë në shumë prej 300 (treqind) €, 

konform nenit 80 të KPRK-së, është dënuar me denim unik me burgim në kohëzgjatje prej 1 

(një) viti, i cili denim nuk do të ekzekutohet nëse në afat prej 2 viteve, nuk kryen vepër tjetër 

penale, si dhe denim me gjobë në shumë prej 300 (treqind) €, të cilën gjobë është i obliguar të 

paguajë në afat prej 30 ditësh, pas plotfuqishmërisë se aktgjykimit. Në emër të paushallit 

gjyqësor e ka obliguar që të paguajë shumën prej 30 €, në afat prej 15 ditësh, pas 
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plotfuqishmërisë se aktgjykimit, si dhe shpenzimet e procedures penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës. 

Të akuzuarit i është shqiptuar denim plotësues , I është konfiskuar pushka e gjuetisë e 

llojit “Karabin Bolt-A-Rifle” 7,9 mm me numër serik A-60167 si dhe një pushkë të gjuetisë të 

markës “Sarzilmaz-Silla” caliber 12 C6 si dhe 5 fishekë të kalibrit 7.9 mm. 

Kundër këtij  aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka paraqitur : 

             Prokuroria Themelore-DKR në Gjilan, për shkak të vendimit mbi dënimin, me propozim 

që aktgjykimi i ankimuar të  ndryshohet, të akuzuarit ti shqiptohet dënim  me burg efektiv dhe 

me gjobë. 

Mbrojtësi i të akuzuarit av. K.S., ka bërë përgjigje në ankesën e prokurorisë dhe ka 

propozuar që të refuzohet ankesa e prokurorisë si e pabazuar, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të 

vërtetohet.   

Prokuroria e Apelit, me parashtresën PPA/I.nr.114/17 dt. 20.03.2017, ka propozuar që të 

aprovohet ankesa e Prokurorisë Themelore në Gjilan,  ndërsa përgjigja në ankesë e mbrojtësit të 

akuzuarit, të refuzohet si e pa bazuar. 

Gjykata e Apelit në kuptim të nenit 390 të KPPK-së, mbajti seancën e kolegjit për të cilën 

nuk janë njoftuar palët në procedurë, meqenëse të akuzuarit nuk i është shqiptuar dënim me 

burgim.  

 Gjykata e Apelit shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e ankimuar, ankesën e 

Prokurorisë Themelore DKR, në Gjilan dhe pas vlerësimit te shkresave tjera te lëndës, gjeti se:  

 Ankesa e Prokurorisë është e pabazuar. 

Gjykata e Apelit duke pasur parasysh se aktgjykimi i shkallës se parë, nuk  është ankimuar për 

shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, të njëjtin e shqyrtoi sipas detyrës zyrtare 

konform nenit 394 të KPPK-së, dhe konstatoi se aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe as shkelje të ligjit penal në dëm të  akuzuarit, të cilat kishin me 

kushtëzuar anulimin e tij. 

Por ashtu, as gjendja fakteve nuk ka qenë objekt vlerësimi nga kjo gjykatë, sepse me 

ankesë nuk mund të kontestohet aktgjykimi konform nenit 383 par. 2 të KPPK-së, sepse i akuzuari gjatë 

shqyrtimit gjyqësor  e ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës, pas konsultimit me 

mbrojtësin e tij dhe trupi gjykues është pajtuar me një pohim të tillë, prandaj aktgjykimin e 

ankimuar kjo gjykatë e vlerësoj vetëm në drejtim të pretendimeve ankimore, përkitazi me 

vendimin mbi dënimin.                             

   Prokuroria në ankesë pretendon se dënimi i shqiptuar nga gjykata e shkallës se parë të akuzuarin 

është i ulët, se gjykata me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë se dënimit nuk i ka vlerësuar drejtë 
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rrethanat rënduese dhe lehtësuese, si rrethanë lehtësuese ka marr parasysh, se i akuzuari e ka pranuar 

fajësinë për veprën e kryer penale, se për të dy veprt penale I ka shqiptuar dënimi unik burgim në 

kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili denim nuk do të ekzekutohet nëse në afat prej 2 viteve, nuk 

kryen vepër tjetër penale, si dhe denim me gjobë në shumë prej 300 (treqind) €,  I cili denim 

është tejet i butë dhe në disproporcion të thellë me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të 

veprave penale, si dhe me peshën e tyre, me të cilin nuk mund të arrihet qëllimi i dënimit dhe të i 

parandaloj të tjerët në kryerjen e veprave penale.  

Gjykata e Apelit gjen, se gjykata e shkallës së pare, me rastin e përcaktimit të dënimit, drejtë i ka 

vlerësuar si rrethanat rënduese dhe lehtësuese që kanë ndikuar në llojin dhe lartësinë e dënimit, si rrethana 

lehtësuese ka marrë, pranimin e fajësisë,  sjelljet e mira gjatë shqyrtimit gjyqësor ,premtimin se në 

të ardhmen do të bie ndesh me ligjin, moshën e shtyer,  se i akuzuari i ka 78 vjet,  të cilat rrethana 

lehtësuese i pranon edhe kjo gjykatë, kurse prokurori nuk ka paraqitur rrethana tjera rënduese që kishin 

me ndikuar që të akuzuarit ti shqiptohet dënim më i lartë, se i akuzuari nuk ka shtën nga arma, por 

vetëm ka kërcnuar nuk ka shkaktuar pasoja, kurse  rrezikshmëria shoqërore e veprave të kryer penale, 

nuk mund të konsiderohet si e tillë, meqë është element i veprave penale, andaj nuk mund të merret si 

rrethanë rënduese me rastin e përcaktimit të dënimit. Prandaj kjo gjykatë vlerëson, se dënimi i shqiptuar 

nga gjykata e shkallës së parë është në proporcion me rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale, me 

shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit, e sipas bindjes edhe të kësaj gjykate me dënimin e shqiptuar 

ndaj të akuzuarit, në tërësi do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë në nenin 41 të KPRK .          

          Nga çka u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi në bazë të nenit 401 të 

KPPK- së. 

GJYKATA E APLEIT E KOSOVËS 

PAKR.nr. 106/17 i datës 29.03.2017 

 

Procesmbajtësi                  Antarët e kolegjit                 1. Kryetare e kolegjit 

Bujar Balaj            Mejreme Memaj  

                           2. Have Haliti ______________  

               3. Driton Muharrremi  _____________                                                         


