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Numri i lëndës: 2020:082134 

Datë: 29.07.2022 

Numri i dokumentit:     03279461 

 

PAKR.nr.224/22 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - Departamenti i Krimeve të Rënda – kolegji i përbërë 

nga gjyqtarët: Tonka Berishaj kryetare e kolegjit, Bashkim Hyseni dhe Burim Ademi - anëtarë, 

me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Syzana Goxhuli, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit “[SH.A]”, për shkak të veprës penale, sipas aktakuzës së PTH-së të vrasjes në tentativë 

nga neni 172 lidhur me nenin 28 paragrafi 1 dhe 2  të KPRK-së, të ri cilësuar në shqyrtim 

gjyqësor në vepër penale lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par.3 pika 3.1 lidhur me par.1 pika 

1.2 të KPRK-së, dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, duke vendosur lidhur më ankesën e  Prokurorisë 

Themelore në Prizren si dhe ankesën e mbrojtësit të akuzuarit “[SH.A]”, av. Driton Muharremi, 

të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti i Krimeve të 

Rënda, PKR.nr.206/20, datë 25.02.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur konform dispozitës së 

nenit 390 të KPPK-se, me datë 27.07.2022, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

ME APROVIMIN e ankesës se mbrojtësit të akuzuarit “[SH.A]”, av. Driton Muharremi, por 

edhe sipas detyrës zyrtare, NDRYSHOHET: Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren - 

Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.206/20, datë 25.02.2022, dhe atë vetëm përkitazi me 

sanksionin penal – dënimin,  ashtu që Gjykata e Apelit të akuzuarit “[SH.A]” për veprën penale 

lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par.3 pika 3.1 lidhur me par.1 pika 1.2 të KPRK-së i përcakton 

dënim burgimi në  kohëzgjatje prej një (1) viti e katër (4) muaj, ndërsa për veprën e mbajtja në 
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pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së i 

përcakton dënim burgimi në kohëzgjatje prej  katër (4) muaj.  

Në kuptim të nenit 76 par.2 nën par. 2.2 të KPRK-së i SHQIPTON dënim unik burgimi në 

kohëzgjatje prej  një (1) viti e  gjashtë (6)  muaj, në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e 

kaluar në paraburgim paraburgim-arrest shtëpiak prej datës 19.10.2020 deri më 19.11.2020. 

REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e prokurorit. 

Në pjesët e tjera aktgjykimi mbetet i paprekur. 

 

                  A r s y e t i m i 

 

Gjykata Themelore në Prizren - Departamenti i Krimeve të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr.206/20, datë 25.02.2022, të akuzuarin “[SH.A]” e ka shpallur fajtor dhe e ka gjykuar si 

në vijime: për veprën penale si nën I të dispozitivit-lëndimi i rëndë trupor nga neni 186 paragrafi 

3 pika 3.1 lidhur me paragrafin 1 pika 1.2 të KPRK-së,  i ka shqiptuar dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 18  (tetëmbëdhjetë) muajve, ndërsa për veprën penale si nën II të dispozitivit – 

mbajtja në pronësi, kontrolle ose posedim të paautorizuar t armëve nga neni 366 paragrafi 1 të 

KPRK-së i ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve.  

Konform nenit 76 paragrafi 2 nën paragrafi 2.2 të KPRK-së, të akuzuarit i shqipton dënimin unik 

me burgim në kohëzgjatje prej 24 (njëzetekatër) muajve në të cilin dënim me burgim do ti 

llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim-arrest shtëpiak prej datës 19.10.2020 deri më 

19.11.2020. 

I dëmtuari “[Z.SH]” për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

civil. 

Të akuzuarit “[SH.A]” konfiskohet pistoleta e kalibrit 9 mm me numër serik “[...]” si mjet i 

kryerjes së veprës penale. 

Është obliguar i akuzuari, që në emër të shpenzimeve gjyqësore – paushallit gjyqësor, të paguaj 

shumën prej 400 euro si dhe të paguaj shumën prej 50 euro në emër të programit për 

kompensimin e viktimave të krimit, në afat prej 15 ditëve, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 
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Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë kanë ushtruar:  

Prokuroria Themelore në Prizren, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe vendimit lidhur me sanksionin 

penal, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës aktgjykimin e ankimuar ta anuloj dhe çështjen 

t'ia kthej gjykatës së shkallës së parë në rigjykim.  

Mbrojtësi i të akuzuarit “[SH.A]”, av. Driton Muharremi, për shkak të vendimit lidhur me 

sanksionin penale, më propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës, ta aprovoi ankesën si të bazuar 

aktgjykimin e ankimuar ta ndryshoj ashtu që të akuzuarit dënime burg efektiv të i'a  kushtëzoj  

apo në rastin me të favorshëm të i'a zbus  dënim nën minimumin e paraparë ligjorë, ndërsa për 

veprën e dytë  penale nga neni 366 par.1 të KPRK-së, ti shqiptoj dënime gjobë. 

Prokurori i Apelit më parashtresën, PPA/I.nr.227/2022, datë 26.04.2022, ka propozuar që të 

aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe çështja 

të kthehet në rigjykim dhe rivendosje në shkallë të parë, ndërsa ankesa e mbrojtësit të akuzuarit 

“[SH.A]”, av. Driton Muharremi të refuzohet si e pa bazuar.   

Gjykata e Apelit  e caktoi dhe e mbajti seancën e kolegjit në pajtim me dispozitën e nenit 390 të 

KPPK-se në të cilën ka marrë pjesë dëmtuari “[Z.SH]”, i akuzuari “[SH.A]”, dhe mbrojtësi i tij 

av. Driton Muharremi, kurse Prokurori i Apelit edhe pse është njoftuar në mënyre të rregullt nuk 

morën pjesë në seancë. I dëmtuari “[Z.SH]” gjatë seancës ka theksuar se nuk e mbështet ankesën 

e PTH-së për vendim mbi dënim, duke shtuar se ngjarja ka ndodhur aksidentalisht, të njëjti janë 

miq ndërmjet veti dhe se janë pajtuar, ndërsa ditën kritike të njëjti kanë qenë duke festuar, pastaj 

kanë konsumuar alkool ashtu që i akuzuari ka qenë nen ndikim të alkoolit, ndërsa mbrojtësi i të 

akuzuarit “[SH.A]”, av. Driton Muharremi pasi elaboroj ankesën theksoi se mbetet në tërësi pran 

pretendimeve ankimore të paraqitura me shkrim, kurse i akuzuari e mbështeti mbrojtësin e tij.  

Gjykata e Apelit i shqyrtoi shkresat e lëndës, studioj aktgjykimin e kundërshtuar konform 

dispozitës së nenit 394 të KPPK-se dhe pasi që vlerësoi pretendimet ankimore në ankesa gjeti 

se: 

Ankesat e prokurorit nuk është e bazuar, ndërsa ankesa e mbrojtësit për vendimin mbi dënim 

është e bazuar. 

Pretendimet ankimore të Prokurorit përkitazi me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës 

penale dhe gjetjet e kësaj gjykate. 
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Prokurori në ankesë thekson, se gjykata gabimisht ka vërtetuar gjendjen faktike pasi që pa 

mëdyshje është vërtetur se i akuzuari natën kritike ka hyrë në lokal se bashku me vëllain e tij, në 

një moment të caktuar duke e pasur revolen në brez e ka nxjerrë të njëjtën për shkak të  disa 

raporteve të mëparshme me të dëmtuarin ka shkrepur një herë me të njëjtën dhe në momentin 

kur i dëmtuari ka dalë nga kuzhina duke tentuar të i’a heq revolen është goditur nga i akuzuari 

me shpuzore në pjesën e kokës, po ashtu i dëmtuari ka vërejtur kur ai ka shkrepur dy herë me 

revole ashtu që nga shkrepja është plagosur në këmbë.   

Lidhur me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, prokuroria thekson gjykata  

gabimisht ka vërtetuar gjendjen faktike dhe se arsyetimi aktgjykimi i shkallës së parë  mbi këtë 

bazë nuk është artikuluar, dhe i bazuar në prova të cilat janë administruar në shqyrtim gjyqësor, 

ngase gjykata kur ka bërë ri cilësimin e veprës penale është mbështetur vetëm në deklaratën e të 

dëmtuarit “[Z.SH]”, të dhënë në prokurori i cili mes tjerash ka paraqitur përshtypjen e tij se nuk 

ka qenë i bindur që qëllimi i të akuzuarit ka qenë ta privoj nga jeta. Tutje ka shtuar se i akuzuari 

ka qenë në gjendje të dehur, ka bartur armë me veti, ka shkrepur një herë me të njëjtën dhe në 

momentin kur ka dalë i dëmtuari nga kuzhina e restorantit e ka goditur me një shpuzore në kokë 

dhe me reagime të tjerëve duke ia hequr revolen nga dora ka shkrepur dy herë duke e plagosur 

të dëmtuarin  dhe është larguar nga vendi i ngjarjes.  Prandaj motivi i të akuzuarit ka qenë i qartë 

që nga veprimet fillestare, ashtu që në veprimet e tij qëndrojnë elementet e veprës penale vrasja 

në tentativë. 

Lidhur me vendim mbi dënim, thekson se gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar rrethanat 

lehtësuese dhe renduese ndërsa me vetë fakti se i akuzuari është në marrëdhënie familjare –

miqësie me të dëmtarin është dhëndër i të dëmtuarit, nënkupton se në rastin konkret nuk kemi 

rrethanë të zbutjes se dënimit të cilën rrethanë gjykata e cilëson si rrethanë lehtësuese. Pastaj 

fakti se është hera e parë që i njëjti ka renë ndesh me ligjin se raportet mes tyre janë rregulluar, 

fakti se i njëjti ka shkrepur me armë në drejtim të dhëndrit të tij në lokal nuk mund të kualifikojë 

faktin së është rrezikuar jeta dhe siguria e personave të tjerë, duke e mohuar faktin se është 

rrezikuar jeta e të dëmtuarit “[Z.SH]”. Nga rrethanat e lartcekura dënim i shqiptuar nuk është në 

proporcion me peshën e veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale, mënyrën e kryerjes se 

veprës penale, rrezikun shoqëror dhe shkallën e rrezikimit të vlerës se mbrojtur si dhe nuk është 

në përputhje me udhëzuesin e Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës.  

Pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit “[SH.A]”, av. Driton Muharremi, lidhur me 

vendimin mbi dënim.  
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Përkitazi me vendim mbi dënim mbrojtësi i të akuzuarit “[SH.A]”, av. Driton Muharremi, 

thekson gjykata e shkallës së parë gabimisht ka vlerësuar si rrethanë renduese faktin se i akuzuari 

ka gjuajtur me arme zjarri në ambient të mbyllur në lokalin ku kanë qenë prezent shumë persona, 

ku ka plagosur të dëmtuarin dhe ka rrezikuar jetën dhe sigurinë e personave të tjerë, pasi që këto 

rrethana paraqesin elemente përbërës të veprës penale për të cilat i njëjti është shpallur fajtor. 

Sipas mbrojtës gjykata i ka nënvlerësuar rrethanat lehtësuese ndërsa ato rënduese i ka mbi 

vlerësuar dhe si pasojë e kësaj të akuzuarit i ka shqiptuar dënim tepër të rëndë me burgim. Ka 

shtuar se gjykata e Apelit duket ta konsideroj si pranim fajësie (si rrethanë veçanërisht 

lehtësuese) edhe për veprën penale, lëndimi i rëndë trupor nga neni 186 paragrafi 3 pika 3.1 

lidhur me paragrafin 1 pika 1.2 të KPRK-së, pasi që këtë mundësi  nuk e ka pasur shkalla e parë 

pasi që i mbrojturi im ka qenë i akuzuar për veprën penale vrasja në tentativë nga neni 172 lidhur 

me nenin 28 par.1 dhe 2të KPRK-së, ndërsa gjykata e shkallës së parë e ka ri cilësuar, për çka 

edhe pajtohemi me këtë gjendje faktike të vlerësuar nga ana e shkallës së parë, andaj në këtë 

drejtim vendim i mbi dënim është tepër i rëndë, në raport me rrethanat lehtësuese të lartcekura.  

Vlerësimi i Gjykatës së Apelit 

Gjykata  e Apelit, vlerëson se pretendimet e lartë cekura ankimore nuk qëndrojnë e as që ka 

shkelje të tjera të dispozitave të procedurës penale, për të cilat, sipas detyrës zyrtare kujdeset kjo 

gjykatë, e të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e aktgjykimit të ankimuar. 

Gjykata e Apelit, gjen se nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të prokurorisë se aktgjykimi i 

ankimuar përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, ngase dispozitivi i 

aktgjykimi është i qartë, i kuptueshëm dhe konkret, po ashtu, i njëjti është në përputhshmëri të 

plotë edhe me arsyetimin dhe përpilimin e dispozitivit. Në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar, 

po ashtu, janë dhënë arsyet e duhura mbi të gjitha faktet vendimtare të kësaj çështje penale-

juridike, duke vepruar kështu, pra, konform dispozitave të nenit 370 par. 6 të KPP-së, ku, gjykata 

e shkallës së parë, ka paraqitur arsyet për çdo pikë të aktgjykimit dhe atë si ato faktike dhe ato 

juridike, të cilat si të drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe kjo gjykatë. 

Gjykata e shkallës së parë, ka bërë analizën e të gjitha provave të proceduara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor dhe lidhur me to ka paraqitur konkludimet e veta, të cilat si të drejta objektive, dhe të 

ligjshme, i aprovon edhe kjo gjykatë. Gjykata e shkallës së parë, vlerësimin e provave e ka bërë 

në pajtim me dispozitat e nenit 361 par.1 të KPP-së, kështu, në rastin konkret gjykata e shkallës 

së parë, në rastin e ri kualifikimit të veprës penale ka dhënë arsye të qarta dhe konkrete për 

vendin, kohën dhe mënyrën se si ka ardhur deri të kryerja e veprës penale dhe nga provat e 
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administruara ka ardhur në përfundim se ngjarja ditën kritike ka qenë e rastësishëm, pa ndonjë 

qëllim të caktuar nuk ka qenë e planifikuar me herët, nuk ka ekzistuar dashja e paramenduar dhe 

në këtë relacion nuk plotësohen tiparet e veprës penale të vrasjes në tentativë siç pretendon akuza, 

për faktin se edhe vetë i dëmtuari ka deklaruar se nuk beson se qëllimi i të akuzuarit ka qenë që 

të me vret dhe ka bindje se kur është drejtuar nga ai për ti marrë revolen i njëjti ka reaguar nga 

frika, pra  gjykata e shkallës se parë  ka bërë analizën e të gjitha provave të procedura gjatë 

shqyrtimit gjyqësor dhe lidhur me to ka paraqitur konkludimet e veta, të cilat si të drejta 

objektive, dhe të ligjshme, i aprovon edhe kjo gjykatë.   

Pretendimet ankimore përkitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, si dhe 

gjetjet e kësaj gjykate.  

Sa i përket pretendimeve ankimore përkitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike Gjykata e Apelit e Kosovës konstaton që gjykata e shkallës së parë edhe gjendjen faktike 

në këtë çështje penale e ka vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, për shkak se me provat e 

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar se i akuzuari “[SH.A]” është kryes i 

veprave penale për të cilat është shpallur fajtor. Nga provat e administruara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor është vërtetuar se i akuzuari “[SH.A]” në mënyrën e përshkruar në dispozitivin e 

aktgjykimit të ankimuar, e ka kryer veprën penale për të cilën është shpallur fajtor nga fakti se 

me  datën 03.07.2020 rreth orës 22:30 në fshatin “[...]”-Komuna e Suharekës saktësisht në 

ambientin e pishinës “[...]” e cila është në pronësi e të dëmtuarit “[Z.SH]”, i akuzuari me armë e 

plagos të dëmtuarin “[Z.SH]”, në atë mënyrë që derisa dëmtuari ishte në kuzhinën e lokalit të tij, 

me një pistoletë në dorë shkrep një herë në ajër dhe kur i dëmtuari del nga kuzhina, i afrohet dhe 

e godet me një shpuzore në kokë, më pas duke tentuar që t 'ia marr revolen nga dora të akuzuarit, 

revolja ka shkrepur edhe një herë ku si pasoj e armës së zjarrit i dëmtuari ka pësuar plagë në 

këmbën e tij të majtë si dhe lëndime në kokë si pasojë e goditjes nga shpuzorja në pjesën e kokës, 

me ç’rast është konstatuar se dëmtimet paraqesin lëndim të rëndë trupor me pasoja të 

përkohshme për shëndetin. 

Deri të kjo gjendje faktike, gjykata e shkallës së parë kishte ardhur pas administrimit provave, 

siç janë: deklarimi i të dëmtuarit “[Z.SH]” deklaratat e dëshmitarëve “[D.A]”, “[H.SH]”, 

“[Q.B]”, i deklarimi i ekspertit të balistikës “[L.R]”, si dhe pjesërisht nga deklarata e të akuzuarit 

si dhe provat materiale: raporti mjekësor i spitalit rajonal në Prizren me nr.protokolit “[...]” datë 

04.07.2020, akt ekspertimi mjekoligjor i Dr. “[D.H]”, vërtetimi për sekuestrimin e gjësendeve, 
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lista e armëve të konfiskuara e datës 03.07.2020, foto dokumentacioni si dhe skica e vendit të 

ngjarjes. 

Pretendimet e prokurorit se shkallës së parë nuk e ka vërtetuar drejtë gjendjen faktike pasi që  

arsyetimi aktgjykimi nuk është i artikuluar dhe i bazuar në prova të cilat janë administruar në 

shqyrtim gjyqësor, ndërsa  ri cilësimin e veprës penale gjykata e ke bërë duke u mbështetur vetëm 

në deklaratën e të dëmtuarit “[Z.SH]” të dhënë në prokurori i cili mes tjerash ka paraqitur 

përshtypjen e tij se nuk ka qenë i bindur që qëllimi i të akuzuarit ka qenë ta privoj nga jeta. 

Këto pretendime nuk janë të pabazuara, pasi që gjykata e shkallës së parë nga provat e 

administruara ka konstatuar se ngjarja ditën kritike ka qenë e rastësishëm, pa ndonjë qëllim të 

caktuar nuk ka qenë e planifikuar me herët, si dhe  nuk ka ekzistuar dashja e paramenduar dhe 

në këtë relacion nuk plotësohen tiparet e veprës penale të vrasjes në tentativë siç pretendon 

prokuroria, për veç kësaj, edhe vetë i dëmtuari ka deklaruar se nuk beson se qëllimi i të akuzuarit 

ka qenë që ta privoj nga jeta dhe ka bindje se kur është drejtuar nga ai për ti marrë revolen i njëjti 

ka reaguar nga frika. 

Gjithashtu nga dëshmia e të dëmtuarit dhe e dëshmitarëve rezulton, se kjo ngjarje ka ndodhur 

aty për aty pa ndonjë qëllim të caktuar, por se i njëjti ka qenë nën ndikim të alkoolit, ndërsa fakti 

se i akuzuari ka shkrepur një herë me armë në ajër nuk vërteton se i njëjti ka dashur që ta privoj 

nga jeta të dëmtuarin, pasi që  veprimi i tij deri të plagosja e të dëmtuarit ka ardhur kur i dëmtuari 

dhe dëshmitarët “[D.A]” dhe “[H.SH]” kanë tentuar t'ia marrin revolen nga dora të akuzuarit, 

këtë rrethanë e pohon edhe veti i dëmtuari i cili në deklarim e tij ka theksuar se duke u shtyrë me 

Shpendin, e din që revolja ka shkrepur  edhe dy herë, dhe gjatë shtyrjes as që e ka vërejtur që 

është i plagosur në këmbë dhe tek pasi që ia ka marr revolen nga dora Shpendit dhe i njëjti është 

larguar ka vërejtur se është plagosur.  

Andaj, Gjykata e Apelit e Kosovës duke u bazuar në të gjitha këto që u thanë më lartë, vlerëson 

se gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë e ka vërtetuar gjendjen faktike, për 

faktin se në këtë çështje penale nuk ka mbetur pa u vërtetuar asnjë fakt vendimtar. 

Gjithashtu, kjo gjykatë sipas detyrës zyrtare vlerëson se në aktgjykimin e ankimuar nuk është 

shkelur as ligji penal në dëm të akuzuarit e as në favor të tij. Kjo për faktin se veprimet e të 

akuzuarit i përbëjnë të gjitha elementet subjektive dhe objektive të veprës penale të ricilësuar, 

lëndimi i rendë trupor nga neni 186 par.3 pika 3.1 lidhur me par.1 pika 1.2 të KPRK-së, dhe 

veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 
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par.1 të KPRK-së, për të cilën i njëjti është shpallur fajtor, se për këto vepra penale i njëjti është 

penalisht përgjegjës, si dhe nuk ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë ndjekjen penale apo 

përgjegjësinë penale të akuzuarit në këtë drejtim ndërsa në anën tjetër nuk është provuar  fakti 

se qëllimi i të akuzuarit ka qenë për të privuar nga jeta të dëmtuarin, siç ka pretenduar prokuroria.  

Pretendimet e Prokurorit dhe të mbrojtësit të të akuzuarit “[SH.A]”, av. Driton Muharremi, 

përkitazi me vendimin mbi dënim. 

Duke vlerësuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, Gjykata e Apelit vlerëson se 

pretendimet ankimore të Prokurorisë për një dënime ashpër nuk janë të bazuar ndërsa 

pretendimet e  të mbrojtësit të akuzuarit për një dënim me të butë janë të bazuara.  

Gjykata e shkallës së parë me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së dënimit ka marrë 

parasysh dhe ka vlerësuar drejt të gjitha rrethanat që konform dispozitës së  nenit 69 dhe 70 të 

KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit. 

Dënimi i shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë prej 18 (tetëmbëdhjetë) muaj burgim për veprën 

penale, lëndimi i rëndë trupor nga neni 186 paragrafi 3 pika 3.1 lidhur me paragrafin 1 pika 1.2 

të KPRK-së, dhe  dënimi me burgim prej 8 (tetë) muajve për veprën penale mbajtja në pronësi, 

kontrolle ose posedim të paautorizuar t armëve nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-së,  në 

rrethanat e çështjes rezulton se është  dënim i ashpër, duke pasur parasysh rrethanat lehtësuese 

si pranimin e fajësisë për veprën penale nga neni 366 par.1 të KPRK-së, rrethanat personale se i 

njëjti është i martuar dhe ka fëmijë, është mbajtës i familjes, është hera e parë që ka rënë ndesh 

me ligjin, nuk ka të kaluar kriminale, ngase nga shkresat e lëndës nuk ka ndonjë provë- aktgjykim 

të plotfuqishëm që i njëjti është dënuar ndonjëherë për ndonjë vepër penale, gjithashtu me të 

dëmtuarin i kanë rregulluar raportet në mes veti dhe tani më nuk kanë ndonjë problem, po ashtu 

të njëjti janë miq në mes veti dhe i akuzuari është dhëndër i të dëmtuarit, po ashtu i dëmtuari në 

seancën e mbajtur nga Gjykata e Apelit e ka kundërshtuar ankese e PTH-së, duke sqaruar se 

ngjarja ka ndodhur aksidentalisht, rrethanat e tilla  në unitetin tyre tregojnë se edhe me një dënim 

më të ulët, të caktuar tani si në dispozitiv mund të arrihet qëllimi ndëshkimor i paraparë me 

dispozitën e nenit 38 të KPRK-së.    

 

Prandaj, kjo Gjykatë vlerëson se dënimi i shqiptuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi ndaj të 

akuzuarit është në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer penale 

dhe shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si ekzekutor, dhe me intensitetin e rrezikimit apo 
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pasojave të shkaktuara dhe se me të do të mund të parandalohet i akuzuari nga kryerja e veprave 

penale në të ardhmen, si dhe do të parandalohen personat tjerë nga kryerja e veprave penale.  

 

Nga arsyet e sipër cekura, e në bazë të nenit 403 të KPP-së, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 
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