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NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

përbërë nga gjyqtarët, Fillim Skoro, kryetar, Have Haliti dhe Tonka Berishaj anëtar, me 

pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Syzana Goxhuli, si procesmbajtëse, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit B.M. nga fsh. ..., Komuna e Gjakovës, për shkak të 

veprës penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 1 të KPRK-së dhe 

veprës penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 par. 1 të KPRK-së, duke vendosur sipas ankesës, së mbrojtësit të akuzuarit 

B.M., av. Z.B. , ankesës së të dëmtuarit B.Ç. , përgjigjes në ankesën e të dëmtuarit të 

mbrojtësit të akuzuarit av. Z.B.  të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-

DKR në Gjakovë, PKR.nr.90/2017, të datës 16.02.2018, në seancën e mbajtur konformë 

dispozitës së nenit 390 të KPPK-së, me datë 22.05.2018, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

  

I.Me aprovimin e ankesës së mbrojtësit të akuzuarit B.M., ndryshohet aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore-DKR në Gjakovë, PKR.nr.90/2017, i datës 16.02.2018, përkitazi me 

vendimit mbi dënimin, ashtu që Gjykata e Apelit e Kosovës, të akuzuarin B.M., për 

veprën penale për të cilën është shpallur fajtor shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga 

neni 365 par. 1 të KPRK-së, e dënon me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 7 (shtatë ) 

muaj, duke ia llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim nga dt. 20.07.2017 gjerë me 

dt. 12.10.2017 dhe në arrestit shtëpiak nga dt. 13.10.2017 gjerë me dt. 16.02.2018, ndërsa 

për veprën penale Mbajtje në pronësi kontroll, posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 par. 1 të KPK-së, dënimin me gjobë në shumë prej 800 €, e merr si të vërtetuar.  

 

II.  Hudhet  si e palejuar, ankesa e të dëmtuarit B.Ç. , e ushtruar kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore-DKR në Gjakovë, PKR.nr.90/2017, të datës 16.02.2018. 

 

 

 

 

 

A r s y e t i m 



 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-DKR në Gjakovë, PKR.nr.90/2017, të datës 

16.02.2018, i akuzuari B.M. është shpallur fajtor për shkak të veprës penale shkaktim i 

rrezikut të përgjithshëm  nga neni 365 par. 1 të KPRK-së dhe për veprën mbajtje në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1të KPRK-së. 

Për veprën penale nga neni 365 par. 1 të KPRK-së, është gjykuar me dënim me burgim 

në kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) muaj, në të cilin dënim i është  llogaritur edhe koha 

e kaluar në paraburgim nga dt. 20.07.2017, gjerë me dt. 12.10.2017 dhe në arrest shtëpiak 

nga dt. 13.10.2017 gjerë me dt. 16.02.2018, pjesa mbetur e dënimit do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, kurse për veprën nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, është 

dënuar me dënim me gjobë në shumë prej 800 (tetëqind) €, i cili dënim do të paguhet në 

tri këste të barabarta pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nëse i akuzuari nuk dëshiron 

ose nuk mund ta paguaj gjobën i njëjti dënim do të zëvendësohet në dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 40 (katërdhjetë) ditë, ashtu që për çdo 20 euro, i llogaritet një ditë 

burgim. 

Të akuzuarit i është shqiptuar dënim plotësues, i është konfiskuar arma e tipit “Cervena 

Zastav M-57” e kalibrit 7.62x25mm, me numër serik E-46588, me karikator dhe 5 

fishekë të të njejtit kaliber. 

 I akuzuari është obliguar që të paguaj të gjitha shpenzimet e procedures penale sa të jenë 

sipas llogarisë së gjykatës, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 

(pesëdhjetë) €, në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

I dëmtuari B.Ç. , është udhëzuar në kontest të rregullt civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike në emër të dëmit të shkaktuar. 

              Kundër këtij  aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka paraqitur : 

 Mbrojtësi i të akuzuarit B.M., av. Z.B. , për shkak të vendimit mbi dënimin me burgim, 

me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet, të akuzuarit ti shqiptohet një dënim 

më i ulët me burgim.  

I dëmtuar B.Ç. , për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, 

shkeljes së ligjit material dhe vendimit mbi dënimin, me propozim që aktgjykimi i 

ankimuar të anulohet apo të ndryshohet, ashtu që  të akuzuarit ti caktohet një  dënim 

adekuat dhe meritor në pajtim me ligjin. 

Përgjigje në ankesë të palës së dëmtuar, ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit B.M.av. Z.B. 

, me propozim që ankesa e palës së dëmtuar të hedhet si e palejuar. 

 

 

 

Prokuroria e Apelit, me parashtresën PPA/I.nr. 162/18, të datës 16.04.2018, ka propozuar 

të ankesa e mbrojtësit të akuzuarit av. Z.B. , të refuzohet si e pa bazuar, ndërsa 



aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet, kurse ankesa e palës së dëmtuar B.Ç. , të hedhet si e 

pa lejuar. 

Gjykata e Apelit konform nenit 390 par.1 dhe 4 të KPPK-së, mbajti seancën e kolegjit në 

të cilën prezantuan, i akuzuari B.M.mbrojtësi i tij av. Z.B. , ndërsa nuk ka prezentuar 

Prokurori i Apelit dhe i dëmtuari B.Ç. , të cilët ftesat i kanë pranuar në mënyrë të rregullt.  

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

të akuzuarit B.M.av. Z.B. , ankesën e të dëmtuar B.Ç. , dhe pas vlerësimit te shkresave 

tjera te lëndës, gjeti se:  

Ankesa e mbrojtësit të akuzuarit av. Z.B.  është e pabazuar, ndërsa ankesa e të dëmtuar 

B.Ç. , është e pa lejuar. 

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, 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 kryetari 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.                             

Mbrojtësi i të akuzuarit, në ankesë pretendon se dënimi i shqiptuar nga gjykata e shkallës 

se parë është i ashpër, se e akuzuari e ka pranuar fajësinë, është penduar për veprën e 

kryer penale, është mbajtës i vetëm i  familjes, ka premtuar se në të ardhmën nuk do 

përseris vepër tjetër penale, dhe se më pare nuk ka qenë i dënuar, se ka qëndruar 7 muaj 

në paraburgin dhe arrest shtepiak, në kryejën e veprës penale ka kontribuar edhe i 

dëmtuari  kurse rrethana rënduese nuk ka gjetur, gjykata e shkallës së pare duke pasur 

parasysh të gjitha këto rrethana lehtësuese, është dashur që të akuzuarit ti shqiptoj një 

denim më të ulët me burgim, se i akuzuari ka qendruar në paraburgim dhe arrest shtëpiak 

dhe është arritur qëllimi i dënimit. 

 Gjykata e shkallës së parë, me rastin e caktimit të dënimit ka pasur parasysh rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese, sipas nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, kështu që të akuzuarit, si 

rrethanë lehtësuese i ka marrë për bazë pranimin e fajësisë, rrethanat personale të 

akuzuarit, se është i martuar, babë i dy fëmijve, ka shprehur keqë ardhje për veprën e  

 

 

 

kryer penale, më parë nuk ka qenë i dënuar, kurse si rrethana rënduese, ka marrë parasysh 

vlerën e mbrojtur dhe vendin ku është kryer vepra penale. 



Gjykata e Apelit, e ka vlerësuar aktgjykimin e ankimuar përkitazi me vendimin mbi 

dënimin dhe konstaton se në rastin konkret ka vend për një denim më të butë, vlerësimet 

rrethanave relevante për matjen e dënimit, nga gjykata e shkallës se pare i pranon edhe 

kjo gjykatë dhe gjen se në pranimin e rrethanave lehtësuese të aplikuara nga gjykata e 

shkallës se parë, ka vend për shqiptimin e dënimit më të butë  për veprën penale shkaktim 

i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 1 të KPRK-së, duke pasur parasysh se i 

akuzuari ka pranuar fajësinë, gjë që nënkupton vetëdijsimin e tij për veprën e kryer, 

premtinin se në të ardhmen nuk do të kryej vepra penale, gjendja e tij familjare, është 

hera e pare që ka rënë, nuk ka pasoja nga vepra penale në njerëz, ka qendruar gati 7 muaj 

në paraburgim dhe arrset shtepiak, të gjitha rrethanat e lartë cekura në aktgjykimin e 

ankimuar, rrethanat e rastit konkret kontiunitetin e veprimtarisë inkrimiunese të të 

akuzuarit, del se dënimi i shqiptuar si në dispozitivit të aktgjykimit është në harmoni me 

intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer penale, shkallën e përgjegjësisë 

penale të akuzuarit, është në funksion të preventivës gjenerale dhe të asaj individuale, se 

me dënimin e shqiptuar  do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me dispozita të nenit 41 

të KPRK-së. 

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate pretendimet e të dëmtuarit B.Ç. , përkitazi me shkeljen e 

ligjit penal, vertetimit të gabuar dhe jot ë plotë të gjendjës faktike dhe vendimit mbi 

dënimin, nuk janë të lejuara, sepse në kuptim të nenit 381 par. 3 të KPPK-së, i dëmtuari 

mund të ushtrojë ankesë ndaj aktgjykimit vetëm lidhur me sanksionin penal për veprat 

penale kundër jetës dhe trupit, kundër integritetit seksual, kundër sigurisë së trafikut 

publik dhe për shpenzimet e procedurës penale, kurse sa i për ketë kompensimin e dëmit, 

gjykata e shkallës së parë, palën e dëmtuar e ka udhëzuar në kontest civil për realizimin e 

kërkesës pasurore-juridike, duke pasur parasysh se i dëmtuari gjykatës nuk i ka ofruar 

faktura për riparimin e automjetit, kurse  i dëmtuari nuk kanë pasur të drejtë të ushtroj 

ankesë mbi bazat tjera.  

Prandaj, nga arsyet e sipër cekura u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, sa i 

përketë ankesës se mbrojtësit të akuzuarit B.M.t e konform nenit 403 të KPPK-së, kurse 

ankesa e të dëmtuarit B.Ç.  në këtë rast nuk është e lejuar me ligj, dhe u vendos konform 

nenit 400 të KPPK-së.  

GJYKATA E APLEIT E KOSOVËS 

PAKR.nr. 170/18,të dates 22.05.2018 

 

Procesmbajtësja,                  Antarët e kolegjit                 Kryetare e kolegjit, 

Syzana Goxhuli             2.  Have Haliti                             1. Fillim Skoro 

               3.  Tonka Berishaj                                

   

                 


