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        NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti për krime të rënda, në kolegjin 

penal të përbërë nga gjyqtarët: Mejreme Memaj, kryetare, Have Haliti dhe Driton Muharremi 

anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Bujar Balaj, si procesmbajtës, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit B.R. nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës,  për shkak të 

veprës penale mbajtje në pronësi, kontrollë, posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 

par. 1 të KPK, duke vendosur sipas ankesës se mbrojtësit të akuzuarit av. Bajram Kadriu, të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-DKR në Gjilan, PKR.nr.251/16 të datës 

16.03.2017, seancën e Kolegjit të mbajtur, konform nenit 390 të KPPK-së,  me datë 

22.05.2017, mori këtë: 

 

 

           A K T G J Y K I M 
 

 

Refuzohet, si e pabazuar ankesa se mbrojtësit të akuzuarit B.R., ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore-DKR në Gjilan, PKR.nr.251/16 i datës 16.03.2017, vërtetohet.  

 

                A r s y e t i m 
 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-DKR në Gjilan, PKR.nr.251/16 të datës 

16.03.2017, i akuzuari B.R., është shpall fajtor për veprën penale mbajtje në pronësi, 

kontrolle, posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPK, është gjykuar me 

dënim me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) €. Konform nenit 46 par. 3 të KPK, nëse i 

akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë, të njëjtit gjoba i zëvendësohet në dënim me 

burgim, ashtu që për çdo 20 €, i llogaritet një ditë burgim.  

Të akuzuarit i është shqiptuar dënim plotësues, marrja e pushkës automatike AK-47, 

një karikatorë me 19 fishekë, katër karikatorë si dhe 276 fishekë, dy kanta të vajit për 

pastrim, një shurdhues si dhe një komplet të brushave.  

Si dhe e ka obliguar të akuzuarin që t’i paguajë shpenzimet e procedurës sa do të jenë 

sipas llogarisë së gjykatës dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30 €, në afat prej 

15 ditës, pas plotfuqishmërisë se aktgjykimit. 

 

 Kundër aktgjykimit në afat ligjor ankesë ka paraqitur, mbrojtësit i të akuzuarit, av. 

Bajram Kadriu, për vendimit mbi dënim, me propozim që Gjykata e Apelit, të ndryshojë 

aktgjykimin e ankimuar, të akuzuarit t’i shqiptojë dënim të kushtëzuar. 

 

Prokuroria e Apelit-DKR, me parashtresën PPA/I.nr.230/17 të datës 08.05.2017, ka 

propozuar që ankesa e mbrojtësit të akuzuarit B.R., av. Bajram Kadriu, të refuzohet si e pa 

bazuar, ndërsa aktgjykimi i ankimuar, të vërtetohet. 

 

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

për të cilën  nuk u njoftuan Prokuroria e Apelit, i akuzuari dhe mbrojtësi i tij, meqenëse të  

akuzuarit nuk i është shqiptuar dënim me burgim.  

 

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

mbrojtësit të akuzuarit dhe pas vlerësimit edhe të shkresave tjera në lëndë, gjeti se : 

 

Ankesa e mbrojtësit të akuzuarit është e pabazuar. 

 



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

ankimohet për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, por e shqyrtoi 

aktgjykimin e ankimuar sipas detyrës zyrtare konform nenit 394 të KPPK-së, dhe konstatoi se 

i njëjti nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe as shkelje të 

ligjit penal në dëm të akuzuarit, të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e tij. 

 

Gjithashtu, as gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj gjykate,  sepse me 

ankesë nuk mund të kontestohet konform nenit 383 par. 2 të KPPK-së, se i akuzuari në 

shqyrtimin gjyqësor e ka pranuar fajësinë, kryetari i trupit gjykues është pajtuar me pranimin 

e fajësisë nga ana e të akuzuarit, i cili pranimi i fajësisë është bërë konform të dispozitave 

ligjore.  

Mbrojtësi i të akuzuarit, në ankesë pretendon se gjykata e shkallës se parë, me rastin e 

shqiptimit të dënimit ka marrë parasysh pranimin e fajësisë, pendimin e të akuzuarit për 

veprën e kryer penale, të cilat i ka vlerësuar si rrethana veçanërisht lehtësuese, por nuk ka 

vlerësuar si rrethanë veçanërisht lehtësuese, faktin se i njëjti kishte njoftuar policinë se në 

shtëpinë e braktisur kishte një sasi të municionit, se i akuzuari është i gjendjes së varfër 

ekonomike, i martuar dhe baba i 4 fëmijëve dhe me një dënim të kushtëzuar ,ndaj të akuzuarit 

do të arrihet qëllimi i dënimit.   

 

Duke pasur parasysh rrethanat në të cilat është bazuar gjykata e shkallës se parë, me 

rastin e shqiptimit të dënimit si dhe duke i vlerësuar pretendimet ankimore, kjo gjykatë gjen 

se janë të pa bazuara pretendimet  e mbrojtësit të akuzuarit. 

 

Gjykata e Apelit, vlerëson se gjykata shkallës së parë, me rastin e përcaktimit të 

dënimit drejtë ka vlerësuar rrethanat lehtësues, se mbrojtësi i të akuzuarit në ankesë nuk 

paraqet ndonjë rrethanë posaçërisht lehtësuese që kishte me ndikuar në llojin dhe lartësinë e 

dënimit, kështu që si rrethana lehtësuese gjykata e shkallës se parë, ka marrë parasysh, 

pranimin e fajësisë, më parë nuk ka qenë i dënuar, pendimin e tij, ka kërkuar falje gjykatës, 

kurse si rrethana posaçërisht lehtësuese e ka vlerësuar faktin se i akuzuari kishte 

bashkëpunuar me policinë duke iu treguar se në shtëpinë e fqinjëve të tij gjenden 5 karikatorë 

dhe 267 fishekë, të cilët i janë konfiskuar, kjo gjykatë i aprovon në tërësi rrethanat lehtësuese 

që ka pasur parasysh gjykata e shkallës së parë, dhe konsideron se të akuzuarit i është  

shqiptuar dënim në përputhje me rrethanat e konstatuara dhe drejtë të vlerësuara dhe se 

dënimi i shqiptuar, është në harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe 

shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale, se dënimi i shqiptuar është në funksion 

të parandalimit të kryerësit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, të bëj rehabilitimin e 

tyre dhe të ndikoj edhe në personat tjerë që mos të kryejnë vepra penale, me të cilin dënim 

ndaj të akuzuarit  do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë në nenin  41 të KPK.   

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

401 të KPPK.   

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.233/17, të dt. 22.05.2017 

 

Procesmbajtësja,        Anëtarët e kolegjit            Kryetari i kolegjit, 

 

       Bujar Balaj                 1.Have Haliti                   Mejreme Memaj 

 

                                                    2.Driton Muharremi 

 

 

 


