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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

  

                                                                                                                                      

 PAKR.nr.203/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-Departamenti për Krime të Rënda, kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët Xhevdet Abazi, kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Kreshnik Radoniqi, 

anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Sadik Kryeziu si procesmbajtës, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit M.H. për shkak të veprës penale grabitje nga neni 317 par.3 në lidhje me 

par.1 në lidhje me nenin 31 të KPRK-së dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së në bashkim real me veprën 

penale nën pikën 1 të dispozitivit, duke vendosur në lidhje me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit 

M.H. av. Gani Rexha, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë – 

departamenti për Krime të Rënda, P.nr.143/19 të dt. 03.02.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur 

konform nenit 390 të KPPK, me datë 23.07.2020 mori këtë:  

               

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit M.H., kurse aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë P.nr.143/19 të dt. 03.02.2020, vërtetohet. 

 

A r s y e t i m 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë – departamenti për Krime të Rënda, 

P.nr.143/19 të dt. 03.02.2020, të akuzuarin M.H. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale 

me dënimin me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre) vite burg dhe dënim me gjobë në shumë prej 300 

€ (treqind euro) si dhe për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së në bashkim real me veprën penale nën 

pikën II të dispozitivit dhe e ka gjykuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muaj, 
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ashtu që e ka gjykuar me dënim unik me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre) vite dhe 5 (pesë) muaj 

dhe dënim me gjobë në shumë prej 300 € (treqind euro), në të cilin dënim do të llogaritet koha e 

kaluar në paraburgim prej dt. 11.10.2019 deri me dt. 09.01.2020, ndërsa dënimin me gjobë në 

shumë prej 300 € (treqind euro) është i obliguar ta paguajë në afat kohor prej 15 (pesëmbëdhjetë) 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë, i njëjti do t’i zëvendësohet me dënim me burg 

ashtu që çdo 20€ (njëzet euro) do të llogaritet një ditë në burg.  

Të akuzuarit paraburgimi i është ndërprerë me dt. 09.01.2020 me aktvendim të posaçëm. 

Nga i akuzuari janë konfiskuar: një palë patika “Najk” ngjyrë e kaltër, bardhë të verdhë, një 

valixhe e lëkurës ngjyrë e zezë, një duks ngjyrë të kuqe me mbishkrim, një palë trenerka të 

ngjyrës së zezë me vijë të bardhë, një duks të ngjyrës kaltërt në të bardhë, një dukës me kapel të 

ngjyrës së hintë, monedha prej 100 euro me numër serik S27480857938, telefon N Samsung dhe 

një duks i ngjyrës së zezë me kapelë. 

Është urdhëruar Agjencioni për drejtimin për pronën e konfiskuar, ti kthej, ti kompensoi 100 € 

(njëqind euro) të dëmtuarit J. A. punëtorit të pompës së benzinës “Allfa Trade”. 

Është urdhëruar i akuzuari M. H. të kompensoi dëmin prej 800 € (tetëqind euro) punëtorit të 

pompës së benzinës “Alfa Trade” të dëmtuarit J. A. në afat kohor prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditë 

nga data e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

Është detyruar i akuzuari M.H. që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 50€ 

(pesëdhjetë euro) në afat kohor prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

Është obliguar i akuzuari M.H. detyrohet në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 

50 € (pesëdhjetë euro) në afat kohor prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga data e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi. 

Është obliguar i akuzuari M.H. në emër të programit për kompensimin e viktimave të krimit të 

paguajë shumën prej 50 € (pesëdhjetë euro) në afat kohor prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

Mbrojtësi i të akuzuarit M.H. av. Gani Rexha për shkak të vendimit lidhur me sanksionin penal, 

dënimin e shqiptuar, me propozim që ankesa të aprovohet dhe aktgjykimi të ndryshohet përkitazi 

me vendim për dënim ashtu që të akuzuarit t’i shqiptohet dënim më i butë. 

Prokurori i Apelit me parashtresën PPA/I nr.203/20 të dt.09.06.2020, ka propozuar që të 

refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit M.H., av. Gani Rexha, ndërsa aktgjykimi 

i ankimuar të vërtetohet.  
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Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, Gjykata e Apelit mbajti seancën e kolegjit në të cilën nuk 

morën pjesë Prokurori i Apelit, i akuzuari M.H. me mbrojtësin e tij av. Gani Rexha, edhe pse të 

njoftuar në mënyrë të rregullt për kohën e mbajtjes së seancës, ndërsa mori pjesë i dëmtuari J.A.i 

cili theksoi se pajtohet me vendimin e gjykatës.  

Gjykata e Apelit, e shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar, detyrimisht në kuptim të dispozitës së nenit 

394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të mbrojtjes, së bashku me shkresat tjera të 

lëndës dhe pas vlerësimit të shkresave të lëndës, gjeti se: 

Ankesa nuk është e bazuar.  

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

dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit  të njëjtën e shqyrtoi sipas detyrës 

zyrtare edhe në këtë aspekt konform nenit 394 par.1 të KPPK-së dhe gjeti se i njëjti nuk përmban 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e as shkelje të tjera të cilat detyrimisht do të 

kishin kushtëzuar prishjen e tij 

Po ashtu gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj gjykate, pasi që nuk lejohet ankesa 

për këtë bazë ankimore sipas nenit 383 par.2 të KPPK-së, meqë i akuzuari e ka pranuar fajësinë 

në të gjitha pikat e aktakuzës dhe me këtë është pajtuar prokurori si dhe gjykata, prandaj 

aktgjykimin e ankimuar e vlerësoi vetëm në drejtim të pretendimeve tjera ankimore. 

Vendimi mbi dënimin  

Duke shqyrtuar aktgjykimin  e ankimuar përkitazi me vendimin mbi dënim, Gjykata e Apelit, 

konstaton se pretendimet ankimore nuk qëndrojnë. Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit M.H. av. 

Gani Rexha thekson se vendimi mbi dënim është tejet i ashpër si pasojë e vlerësimit jo adekuat të 

rrethanave lehtësuese dhe se po të ishin vlerësuar të gjitha rrethanat në mënyrë në mënyrë më 

adekuate, si pranimi fajësisë së veprës penale, pendimi dhe premtimi se në të ardhmen nuk do të 

merret me veprimtari kriminale, i cili premtim ishte mjaft i sinqertë, dënimi do të ishte më i butë.  

Gjykata e shkallës së parë, me rastin e matjes të dënimit, mori parasysh të gjitha rrethanat e 

parapara ligjore ku si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin ka marrë pranimin e fajësisë, se i njëjti 

ka shprehë pendim dhe se në të ardhmen nuk do të përsërisë veprën penale, sjelljet e të akuzuarit 

pranë gjykatës, moshës së tij dhe mundësitë personale, sepse në familje ka edhe babain e sëmurë.   

Vlerësimin e këtillë të rrethanave për matjen e dënimit, si të drejtë e aprovon edhe Gjykata e 

Apelit, e cila vlerëson se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit është në përpjesëtim me peshën e 

veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të saj dhe është në funksion të preventivës së 

përgjithshme, posaçërisht asaj të posaçme dhe se me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit i 

parashikuar me nenin 41 të KPRK-së. Për shqiptim të një dënimi më të butë siç propozon 

mbrojtja, nuk janë plotësuar kushtet ligjore,  aq më parë kur nuk theksohen rrethana të 

pavlerësuara apo të atilla vendimtare të cilat do të arsyetonin një dënim më të butë, ndërsa 
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pranimi i fajësisë duhet vlerësuar në kontekst edhe të rrethanave tjera të rastit konkret, të cilave 

kjo Gjykatë nuk ka mundësi ligjore tu referohet për shkak të ndalesës Reformatio In Peius. 

Nga arsyet e cekura si më lartë ankesa u refuzua si e pabazuar.  

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR 203/20 datë 23.07.2020 

Procesmbajtës,                         Anëtarët e kolegjit,                                     Kryetar i kolegjit, 

Sadik Kryeziu                         Tonka Berishaj                                          Xhevdet Abazi                  

_____________                           _____________                                              _____________  

                                                      Kreshnik Radoniqi  

                                                     _____________                                                                  

 


