
 

 

PAKR.nr.16/2019 

 

                                                                                      

NË EMER TË POPULLIT 

 
 

Gjykata e Apelit e Kosovës-Departamenti për Krime të Rënda, në kolegjin e 

përbërë nga gjyqtarët: Tonka Berishaj, kryetare, Have Haliti dhe Fillim Skoro, me 

bashkëpunëtoren profesionale Kimete Veseli, si procesmbajtëse, në çështjen penale 

kundër të akuzuarit F.G., nga fshati ..., Komuna e Lipjanit, për shkak të veprës penale 

mbajtja në pronësi, posedim, kontroll apo shfrytëzim të pa autorizuar të armëve nga neni 

328 par.1 të KPK, duke vendosur sipas ankesës së Prokurorisë Themelore-DKR në 

Prishtinë, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-DKR në Prishtinë, 

PKR.nr.264/2018, të dt.20.11.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur, konform nenit 390 

të KPPK-së, më datën 21.02.2019, mori  këtë, 

 

   

 A K T G J Y K I M 

 

  

Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore-DKR në Prishtinë,  

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore-DKR në Prishtinë PKR.nr.264/2018, i 

dt.20.11.2018, vërtetohet. 

 

  A  r  s  y  e  t  i  m 

 

   Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore- DKR në Prishtinë, PKR.nr.264/2018, të 

dt. 20.11.2018, i akuzuari F.G., është liruar nga akuza konform nenit 364 par 1 nën par 

1.3 të KPRK-së, për veprën penale mbajtja në pronësi, posedim, kontroll apo shfrytëzim 

të pa autorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPK, meqë nuk është provuar se i 

akuzuari e ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë.   

 

Shpenzimet e procedurës penale, bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar: 

  

Prokuroria Themelore-DKR-në Prishtinë, për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me propozim që Gjykata e Apelit, 

ta aprovoj në tërësi ankesën dhe aktgjykimin e atakuar ta ndryshoj, ashtu që të akuzuarin 

ta shpallë fajtor ose ta anuloj aktgjykimin dhe lëndën ta kthej në rivendosje.  

 

Prokuroria e Apelit, me parashtresën, PPA/I.nr.30/19, të dt.15.01.2019, ka 

propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore-DKR në  

Prishtinë, aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet, i akuzuari të shpallet fajtor dhe të 

gjykohet sipas ligjit ose aktgjykimi të anulohet dhe çështja të kthehet në rigjykim e 

rivendosje.  

   

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

për të cilën nuk u njoftuan Prokurori i Apelit dhe i akuzuari F.G., meqenëse i akuzuari 

është liruar nga akuza.  
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 Gjykata e Apelit, shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e ankimuar, ankesën e 

Prokurorisë Themelore-DKR në Prishtinë dhe gjeti se:  

 

 Ankesa e Prokurorisë Themelore-DKR në  Prishtinë, është e pa bazuar.  

 

 Gjykata e Apelit duke i shqyrtuar aktgjykimin e ankimuar sipas detyrës zyrtare, 

vlerëson se aktgjykimi i ankimuar nuk është përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave 

të procedurës penale që kishin me ndikuar në anulimin e aktgjykimit. Aktgjykimi i 

ankimuar është përpiluar në harmoni me dispozitat ligjore, gjykata e shkallës së parë ka 

vlerësuar çdo provë veç e veç, e pastaj të gjitha së bashku dhe ka dhënë arsye pse nuk 

është vërtetuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë sipas 

aktakuzës. 

 

Prokuroria ka pretenduar, se me aktgjykimin e ankimuar gjendja faktike është 

vërtetuar në mënyrë të gabuar nga gjykata e shkallës se parë, kur të akuzuarin e ka liruar 

nga akuzua duke ia falë besimin dëshmisë se dëshmitarit M.SH.t në shqyrtim gjyqësor, i 

cili e kishte ndryshuar deklaratën e dhënën në polici se gjëja ka qenë i shtyrë nga babai i 

tij I.SH. i cili tani është i ndjerë të thërrasë policinë dhe të deklaroj lidhur me rastin sipas 

tij, i cili edhe pas tërheqjes se vërejtjes se për dëshmi të rreme mund të përgjigjet 

penalisht ka deklaruar njëjte dhe për këtë prokuroria ka iniciua procedurën për deklarim 

të rrem nga neni 392 par. 1 lidhur me par. 2 të KPRK , sepse ka qenë i ndikuar nga ana e 

të akuzuarit që të ndryshoj deklaratën. 

  Gjykata e Apelit pretendimet e Prokurorisë përkitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike, i vlerëson si të pabazuara, se me provat e administruara nga 

gjykata e shkallës së parë, nuk vërtetohet fakti se i akuzuari e ka  kryer veprën penale e 

cila i vihet në barrë. Kështu që nga dëshmia e dëshmitarit M.SH., si dhe nga mbrojtja e të 

akuzuarit F.G., nuk vërtetohet se i akuzuari ditën kritike të ketë përdorë armë për të 

kanosur të dëmtuarin I.SH. i cili tani është i ndjerë, sepse sipas dëshmisë  se dëshmitarit 

M.SH. ai fare nuk ka qenë në vendin e ngjarjes, por ka qenë i shtyrë nga babi i tij I.SH. 

që të thërras policinë se ai ka pasur probleme shëndetësore dhe ka qenë agresiv, me të 

akuzuarin asnjëherë nuk kane pasur ndonjë mosmarrëveshje.  

  Se nuk është kontestuese se ditën kritike i akuzuari me të dëmtuarin I.SH.n kanë 

shkëmbyer disa fjalë rreth një kose pastaj ka shkuar në shtëpi, e që i dëmtuari kishte 

paraqitur rastin në polici dhe policia nuk kishte gjetur asnjë armë  

 

Kurse i akuzuari F.G. e ka mohuar veprën penale që i vihet në barrë, duke thënë 

se nuk ka pasur armë ditën kritike vetëm se është fjalosur me të dëmtuarin rreth një kose 

për prerjen e barit, se babi i tij është nip i të dëmtuarit dhe nuk kanë pasur asnjëherë 

ndonjë të keqe në mes veti.  

  Sipas vlerësimit të kësaj gjykate prokuroria nuk ka ofruar asnjë provë në ankesë nga 

ato që janë administruar dhe vlerësuar nga gjykata e shkallës se parë, ku do të vërtetohej 

se i akuzuari F.G. e ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, posedim, kontroll apo 

shfrytëzim të pa autorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPK, vetëm se ka bërë 

përshkrimin e deklaratës se të dëmtuarit dhe të akuzuarit, të cilët secili në mënyrën e vetë 

e ka përshkruar rastin.   

Ashtu që gjykata e shkallës së parë, pas analizimit të provave të administruara 

gjatë shqyrtimit gjyqësor të cilat gjinden në shkresat e lendes, nuk ka mundur të vërtetoj 

se i akuzuari e ka kanosur të dëmtuarin me armë, si dhe nuk ka mundur të vërtetojë se i 

akuzuari F.G. të ketë kryer veprën penale mbajtja në pronësi, posedim, kontroll apo 

shfrytëzim të pa autorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPK 

 



 3 

 

Nga e gjithë ajo që u tha më lartë, gjendjen faktike të vërtetuar nga gjykata e 

shkallës së parë e aprovon dhe kjo gjykatë, meqenëse me provat e administruara nuk 

është vërtetuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar, prandaj 

gjykata e shkallës së parë, drejtë ka zbatuar ligjin penal kur të akuzuarit i ka liruar nga 

akuza, meqenëse me provat e administruara nuk është vërtetuar se të akuzuarit e kanë 

kryer veprën penale  mbajtja në pronësi, posedim, kontroll apo shfrytëzim të pa 

autorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPK-së. Për arsyet e cekura më lartë ankesa e 

prokurorisë nuk është e bazuar. 

 

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

nenit 401 të KPPK-së.          

                                        

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.16/2019, i datës 21.02.2019 

 

 
 

Procesmbajtësja                Anëtarët e kolegjit;                 Kryetare e kolegjit,                         

                                           Tonka Berishaj  

Kimete Veseli     

    1. Have Haliti ______________  

 

                         2. Fillim Skoro _____________                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


