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 PAKR.nr.64/2021 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

gjyqtarët Burim Ademi, kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Bashkim Hyseni, anëtarë, 

me zyrtaren ligjore Alba Makolli si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarit M.O. 

nga fshati ... – Komuna Istog, për shkak të veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim 

të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, duke vendosur në lidhje me ankesën e 

të akuzuarit M.O., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë – departamenti 

për Krime të Rënda, PKR.nr.174/2020 të dt.30.10.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur konform 

nenit 390 të KPPK, me datë 26.02.2021 mori këtë:  

              

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të akuzuarit M.O., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Pejë – departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.174/2020 të dt.30.10.2020, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Pejë – departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.174/20 

të dt. 30.10.2020, të akuzuarin M.O. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, dhe e ka 

gjykuar me dënim me gjobë në shumë prej 300 (treqind) euro, të cilin dënim është obliguar ta 

paguajë në afat prej 3 (tre) muajsh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nëse i akuzuari dënimin 

me gjobë nuk e paguan në afat të caktuar, atëherë dënimi me gjobë do t’i zëvendësohet me dënim 

burgu në kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, duke llogaritur një ditë burgim për çdo 20 

(njëzet) euro të gjobës. Është obliguar i akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor 

të paguajë shumën prej 25 (njëzet e pesë) euro si dhe në emër të taksës për kompensimin e 

viktimave të krimit në shumë prej 50 (pesëdhjetë) euro, të gjitha këto në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Të akuzuarit i është konfiskuar një armë pushkë karabinë me kalibër 7.62 mm x 53 mm, me numër 

serik 175970 prodhim jugosllav, të cilat gjenden në Zingjirin e ruajtjes në DRP Stacioni Policor 

në Istog, të sekuestruara përkohësisht me vërtetim nr.2020-DF-116 me dt.09.03.2020, të cilat do 

të shkatërrohen pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 
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Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar i akuzuari M.O. për shkak të shkeljes së 

ligjit penal dhe vendimit mbi dënim, me propozim që të ndryshohet aktgjykimi sa i përket 

konfiskimit të armës, pra të akuzuarit t’i kthehet arma dhe mos t’i shkatërrohet, apo lënda të kthehet 

në rigjykim.  

 

Prokuroria e Apelit me parashtresën PPA/I.nr.76/21 të dt.04.02.2021, ka propozuar që të refuzohet 

si e pabazuar ankesa e të akuzuarit M.O., ndërsa aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.   

 

Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, Gjykata e Apelit mbajti seancën e kolegjit pa prezencën e 

palëve, meqenëse kemi të bëjmë me dënim me gjobë, ndërsa palët nuk kanë kërkuar të marrin 

pjesë në seancën e kolegjit.  

 

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

394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të akuzuarit 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 sanksionin penal 

 

Në ankesën e të akuzuarit M.O., fillimisht theksohet se i njëjti ka pranuar veprën penale, ka kërkuar 

falje dhe ka premtuar se nuk do të përsërisë asnjëherë vepra penale. Kështu, arma e gjetur nga 

policia ka qene me leje të skaduar, por ka aplikuar që të vazhdohet leja me dt.06.08.2020, në 

Prishtinë sipas certifikatës me nr.988/20 PV. Lidhur me konfiskimin e armës, gjykata e shkallës 

së parë ka shkelur ligjin penal, sepse nuk ka ekzistuar qëllimi i të akuzuarit ta mbaj pa leje dhe ta 

keqpërdorë armën. Përkitazi me dënimin e shqiptuar, i njëjti është tejet i lartë në raport me gjendjen 

materiale të akuzuarit, i cili nuk është në marrëdhënie pune, jeton me familjen në fshati ..., pa 

zhvilluar veprimtari ekonomike, por vetëm nga bujqësia. Po ashtu shton si rrethana lehtësuese 
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pranimin e fajësisë, pendimin dhe sjellja korrekte gjatë gjithë procedurës penale. Andaj, duke 

marrë parasysh këto pretendime ka propozuar si më lartë.  

 

Me rastin e përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar të 

gjitha rrethanat e parapara me nenin 69 të KPRK-së, ku si rrethana lehtësuese ka vlerësuar 

pranimin e fajësisë, keqardhjen e shprehur nga i akuzuari, se nuk ka qenë i dënuar asnjëherë, ndërsa 

rrethana rënduese nuk gjeti. 

  

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 38 të KPRK-së. Për shqiptim të një dënimi më të butë siç propozon i akuzuari 

nuk janë plotësuar kushtet ligjore, e aq më parë kur nuk theksohen rrethana të reja apo të atilla 

vendimtare të pavlerësuara nga gjykata e shkallës së parë të cilat do të arsyetonin dënim më të 

butë. Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate të pabazuara janë edhe pretendimet e të akuzuarit lidhur me 

vendim  e gjykatës së shkallës së parë  që arma-objekt i veprës penale, e cila i është konfiskuar të 

akuzuarit të shkartohet pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, sepse gjykata e shkallës së parë 

vendimin për konfiskimin e armës e mbështetë në dispozitën e nenit 374 par. 3 të KPRK, dispozitë 

kjo që është detyruese për gjykatën, ndërsa fakti që i akuzuari më parë kishte leje për mbajtjen e 

kësaj arme ( e cila ka skaduar) nuk është arsye që gjykata të veproi në kundërshtim me dispozitën 

në fjalë. Po ashtu, as certifikata e sjell nga i akuzuari se i njëjti është i aftësuar për përdorimin e 

armës nuk paraqet arsye për kthimin e armës dhe anashkalimin e dispozitës së përmendur.  

 

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

aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR 64/2021 datë 26.02.2021 

 

 

Procesmbajtëse,                           Anëtarët e kolegjit,                                    Kryetar i kolegjit, 

 

Alba Makolli                          Tonka Berishaj                                         Burim Ademi                

_______________                      ________________                                      _________________  

                                                      

                                                      Bashkim Hyseni  

                                                     ________________ 


