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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

PAKR.nr.593/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

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

nga gjyqtarët Vaton Durguti, kryetar, Dr.sc. Driton Muharremi dhe Abdullah Ahmeti anëtarë, me 

bashkëpunëtoren profesionale Sadik Kryeziu si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të 

akuzuarve I.M. për shkak të veprave penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 i KPRK_së dhe veprës penale importi, eksporti, 

furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo 

materieve plasëse nga neni 372 parg.1 i KPRK-së,  i akuzuari  L.S. për shkak të veprës penale 

mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 i KPRK dhe 

veprës penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par.1 të KPRK-së si dhe 

veprës penale eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e 

paautorizuar e armëve apo materieve plasëse nga neni 372 parg.1 i KPRK-së, i akuzuari R.H., për 

shkak të veprave penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 par.1 i KPRK dhe veprës penale importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, 

këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse nga neni 372 

parg.1 i KPRK-së dhe i akuzuari SH.K. për shkak të veprave penale mbajtja në pronësi, kontroll 

ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 i KPRK_së dhe veprës penale importi, 

eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e 

armëve apo materieve plasëse nga neni 372 parg.1 i KPRK-së,  duke vendosur në lidhje me ankesat 

e mbrojtësve të akuzuarve I.M. dhe L.S., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-

DKR në Gjilan, PKR.nr.92/2019 të dt. 17.10.2019, me datë 06.01.2020 morri këtë: 

A K T GJ Y K I M 

Refuzohen si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të akuzuarve I.M. dhe L.S., kurse aktgjykimi 

i Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Gjilan, PKR.nr.92/2019 të dt. 

17.10.2019, vërtetohet. 

A r s y e t i m 

Gjykata Themelore departamenti për krime të rënda në Gjilan, me aktgjykimin, 

PKR.nr.92/2019 të dt. 17.10.2019 ka shpallur fajtor të akuzuarin I.M. për shkak të veprave penale 

mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 i KPRK_së 
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dhe veprës penale importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi 

ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse nga neni 372 parg.1 i KPRK-së,  i 

akuzuari  L.S. për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 

të armëve nga neni 374 par.1 i KPRK dhe veprës penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm 

nga neni 375 par.1 të KPRK-së si dhe veprës penale eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, 

këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse nga neni 372 

parg.1 i KPRK-së, i akuzuari R.H., për shkak të veprave penale mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 i KPRK dhe veprës penale importi, eksporti, 

furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo 

materieve plasëse nga neni 372 parg.1 i KPRK-së dhe i akuzuari SH.K.për shkak të veprave penale 

mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 i KPRK_së 

dhe veprës penale importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi 

ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse nga neni 372 parg.1 i KPRK-së,  për çka  

të akuzuarit I.M. për veprën penale nën pikën I i ka përcaktuar dënimin me gjobë në shumë prej 

600 eurove ndërsa për veprën nën pikën II dënimin me gjobë prej 600 euro dhe dënimin me burgim 

në kohëzgjatje prej 1 (një viti, ashtu që konform nenit 80 të KPRK-së i ka shqiptuar dënimin unik  

me gjobë në shumë prej 1200 eurove të cilën gjobë duhet ta paguaj në afat prej 6 muajve dhe dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti i cili dënim nuk do të ekzekutohet  nëse i akuzuari brenda 

periudhës 2 vjeçare nuk kryen vepër tjetër penale. I akuzuari L.S. për veprën penale nën pikën III 

është gjykuar me dënim me gjobë  në shumë prej 600 eurove, për veprën penale nën pikën IV 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti dhe për veprën penale nën pikën V me dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti ashtu që konform nenit 80 të KPRK-së i shqiptohet dënimi 

me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari 

brenda  2 (dy) viteve nuk kryen vepër tjetër penale. I akuzuari  R.H. për veprën penale  nën pikën 

VI e ka gjykuar me dënim me gjobë prej 600 eurove, për veprën penale nën pikën VII dënim me 

gjobë në shumë prej 600 eurove dhe dënim me burgim prej 1 (një) viti ashtu që konform nenit 80 

të KPRK-së i shqipton dënimin unik me gjobë në shumë prej 1200 eurove të cilin do ta paguaj në 

afat prej 6 muajve dhe dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 viti i cili nuk do të ekzekutohet 

nëse i akuzuari brenda afatit prej 2 viteve nuk kryen vepër tjetër penale. Janë obliguar që secili veç 

e veç  ti paguaj shpenzimet e procedurës penale përkatësisht nga 30 euro për paushall gjyqësor.  

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

-Mbrojtësi i të akuzuarit I.M. av. G.M., për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, me 

propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet përkitazi me vendimin për dënim ashtu që të 

kthehet në rigjykim ose ti zvogëlohet dënimi me gjobë i shqiptuar në shumë prej 1200 eurove dhe 

dënimi me kusht  prej 1 viti të ulet periudha e dënimit.  

-Mbrojtësi i të akuzuarit L.S. av. G.S., për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, me 

propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet sa i përket dënimit me gjobë si dhe periudhës së 

verifikimit të dënimit me kusht.  
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-Prokurori i Apelit në parashtresën PPA/I.nr.551/19 të dt. 17.12.2019 ka propozuar që të 

refuzohen si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të akuzuarve I.M. dhe L.S. ndërsa aktgjykimi i 

ankimuar të vërtetohet. 

Gjykata e Apelit  e Kosovës pasi që shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje juridiko-

penale studioi aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPP dhe pasi vlerësoi 

pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 

Ankesat e mbrojtësve të akuzuarve janë të pa bazuara. 

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. As gjendja faktike nuk qe objekt vlerësimi i kësaj Gjykate, ngase 

nuk është kontestuar me ankesë, prandaj aktgjykimin e ankimuar e vlerësoi vetëm në frymë të 

pretendimeve ankimore. 

Duke vlerësuar çështjen përkitazi me pretendimet ankimore të mbrojtësve të akuzuarve 

I.M. av. G.M. dhe të akuzuarit L.S. av. G.S. lidhur me vendimin për dënim kjo gjykatë konsideron 

se ankesat janë të pa bazuara. Në ankesat e mbrojtësve nuk ceket ndonjë rrethanë  e re e që do të 

ndikonte  në dënimin e shqiptuar apo të cilën nuk e ka pasur të njohur gjykata e shkallës së parë 

me rastin e vlerësimit të rrethanave që ndikojnë në lartësinë e dënimit. Mbrojtësi G.M. në ankesë 

thekson se i mbrojturi i tij në të gjitha fazat ka pranuar fajësinë duke bashkëpunuar me organet e 

ndjekjes, i njëjti  i ka kushtet e vështira ekonomike sociale, ka premtuar se asnjëherë më nuk do të 

bjer ndesh me ligjin dhe se ky dënim me gjobë është në kundërshtim me parimin e asperacionit  

ku dënimi  unik me gjobë do të duhej të ishte më i lartë se 600 euro por asesi 1200 euro, kështu që 

bazuar në këto që i ka cekur konsideron se dënimi është i lartë dhe ka propozuar si më lartë. Edhe 

mbrojtësi i të akuzuarit  L.S. av. G.S. ka theksuar se po të kishte patur parasysh gjykata edhe 

rrethanën se më parë i mbrojturi i tij ka qenë i pa gjykuar, se nuk zhvillohet procedurë për ndonjë 

vepër tjetër penale, faktin se ka bashkëpunuar që nga fazat e para në polici dhe prokurori me siguri 

se do të i shqiptohej ndonjë dënim më i butë për të pandehurin e sidomos një periudhë më e shkurtë 

e verifikimit si dhe gjoba është e lartë pasi i mbrojturi i tij ka kushtet e vështira ekonomike, i pa 

punë dhe askush në familje nuk punon.  

Mirëpo, Gjykata  e Apelit duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese 

që i pati parasysh edhe gjykata e shkallës së pare dhe atë si rrethana posaçërisht lehtësuese: ka 

marrë parasysh pranimin e fajësisë, pendimin si dhe premtimin dhënë gjykatës që në të ardhmen 

nuk do të kryen vepra tjera penale, gjendjen e dobët ekonomike, sjelljen korrekte në të gjitha fazat 

e procedurës penale ndërsa si rrethana rënduese  shkallën e përgjegjësisë penale përkatësisht 

rrezikshmërinë shoqërore të të akuzuarve me rastin e kryerjes së veprave penale vlerëson  se 

dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarve nga ana e gjykatës së shkallës së parë është në harmoni me 
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intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe shkallës së përgjegjësisë penale të 

akuzuarve si ekzekutor, gjykata  e shkallës së parë  ka shqiptuar dënimin e paraparë ligjor dhe se 

me këtë dënim do të arrihet qëllimi i ndëshkimit i paraparë me nenin 41 të KPRK. 

Sa i përket pretendimeve të mbrojtësit të akuzuarit  I.M., av. G.M. se gjykata  bazuar në 

parimin e asperacionit nuk ka mundur  të i shqiptoj të mbrojturit të tij dënimin me gjobë në shumë 

prej 1200 eurove, kjo gjykatë vlerëson se një pretendim i tillë është i pa bazuar. Kjo për faktin  se 

ky parim  vlen vetëm për dënimin unik  me burgim ndërsa jo edhe për dënimet me gjobë, pasi që  

dispozita e nenit 80 par.2 pika 2.4 të KPRK, ka përcaktuar “nëse gjykata ka shqiptuar dënimet me 

gjobë për secilën nga veprat penale dënimi unik me gjobë  është shuma e dënimeve të shqiptuara 

por nuk mund të tejkaloj shumën prej 25.000 eurove përkatësisht 500.000 euro kur një apo më 

shumë vepra penale janë kryer me qëllim  të përfitimit  të dobisë pasurore”.  

Kjo gjykatë sipas detyrës zyrtare duke u kujdesur 394 par.1 të KPP, vlerëson se kemi 

shkelje të ligjit penal në favor të akuzuarit përkitazi me afatin e pagesës së dënimit me gjobë në 

periudhën prej 6 muajve mirëpo kjo gjykatë këtë shkelje vetëm e konstaton pasi  në mungesë të 

ankesës së Prokurorisë nuk mund të vendos në dëm të akuzuarit. Kjo për faktin se dispozita ligjore 

e nenit 46 par.2 të KPRK-së ( përshkrimi  ligjor është i njejtë me ate të Kodit të ri Penal ) ka 

përcaktuar se afati nuk mund të jetë më i shkurtër se 15 ditë e as më i  gjatë se 3 muaj, mirëpo në 

rrethana të arsyeshme gjykata mund të lejoj që dënimi me gjobë të paguhet me këste për një 

periudhë që nuk i kalon  dy vite. Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë nuk ka përcaktuar 

numrin e kisteve, se kur duhet të paguhen këto këste prandaj në mungesë të kësaj  afati nuk mund 

të jetë më I gjatë se 3 muaj.  

Nga sa u tha më lartë, e në pajtim me dispozitën e nenit 401 të KPP, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.593/19, më 06.01.2020 

Procesmbajtëse,                                                   Kryetar i kolegjit- gjyqtari 

Sadik Kryeziu                                                       1. Vaton Durguti__________ 

Anëtaret e kolegjit: 

2. Dr.sc.Driton Muharremi______________ 

3. Abdullah Ahmeti ________________ 


