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   GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – Departamenti për krime të rënda, 

kolegji i përbërë nga gjyqtarët Tonka Berishaj, kryetare, Dr.sc.Driton Muharremi 

e Have Haliti, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Leonita 

Lajçi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarit R.M., nga fshati ..., 

Komuna e Prishtinës, për shkak të veprës penale Mbajtja në pronësi kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPRK-së, duke vendosur 

përkitazi me ankesat e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, dhe mbrojtësit të të 

akuzuarit të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë- 

Departamenti për krime të rënda, PKR.nr.518/15 datë 26.03.2018, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me 18. 07. 2018,  mori këtë: 

 

 

    A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

  

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, kurse 

aktgjykimi i  Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti për krime të rënda, 

PKR.nr.518/15 datë 26.03.2018 vërtetohet.  

 

 

      A  r  s  y  e  t  i  m  i  

 

 

 Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktgjykimin PKR.nr.518/15 datë 

26.03.2018, të akuzuarin R.M. e ka liruar nga akuza për shkak të veprës penale 

Mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 328 

par.1 të KPRK-së. 

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

 

            Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjorë ankesë ka paraqitur: 

 

 -Prokuroria  Themelore – Departamenti për krime të rënda në Prishtinë, 

për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të  KPPK-së, shkeljes së Kodit 

Penal, vërtetimit të gabueshëm dhe jo të plotë të gjendjes faktike me propozim që 

Gjykata e Apelit ta aprovojë në tërësi ankesën, ndërsa aktgjykimin e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë PKR.nr.518/15 të datës 26.03.2018 ta prish dhe lëndën 

t’ia kthejë të njëjtës gjykatë në rigjykim dhe rivendosje.  

 

- Mbrojtësi i të akuzuarit av.K.R. ka paraqitur përgjigjje në ankesën e 

Prokurorisë me propozim që të refuzohet si e pabazuar ankesa.  

         

Prokurori i Apelit me parashtresën me shkrim PPA/I.nr.231/18 të 

dt.04.06.2018, ka propozuar që ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë të 

aprovohet si e bazuar.  

 

  

 



 

Gjykata e Apelit  e Kosovës pasi që shqyrtoi të gjitha shkresat  e kësaj 

çështjeje juridiko-penale studio aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e 

nenit 394 të KPP dhe pasi  vlerësoi pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 

 

-ankesa nuk është e bazuar. 

 

Aktgjykimi i shkallës së parë ankimohet, nga ana e prokurorisë për shkak 

të shkeljeve esenciale  të dispozitave të procedurës penale  nga neni 127 të KPP-

së pasi të dëmtuarin-dëshmitarin Y. ...i e trajton vetëm në cilësinë e dëshmitarit e 

jo edhe të dëmtuarit dhe se në shqyrtimin kryesor e trajton si dëshmitar të liruar 

nga detyrimi për të dëshmuar pasi të akuzuarin e ka axhë. Gjenda faktike e 

vërtetuar gabimisht dhë në mënyrë jo të plotë pasi çuditërisht ia fali besimin 

deklaratës se të akuzuarit ndërsa nuk ia fali besimin dëshmisë së dëshmitarit- të 

dëmtuarit B...i i cili ka përshkruar se si ka ndodhur rasti. Si pasojë e këtyre 

shkeljeve është shkelur edhe kodi penal pasi që është liruar i akuzuari edhe pse ka 

pasur prova të mjaftueshme.   

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, vlerëson se aktgjykimi i atakuar nuk përmban 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të pretenduara në ankesë e as 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale për të cilat kjo gjykatë 

kujdeset sipas detyrës zyrtare. Dispozitivi i aktgjykimi është i qartë dhe i 

kuptueshëm, dhe se gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsyet e mjaftueshme 

lidhur me aktgjykimin lirues për të akuzuarin R.M.. Po ashtu  gjykata ka vlerësuar 

saktësinë e provave kundërthënëse dhe arsyet e mosmiratimit të propozimeve 

konkrete të palëve duke dhënë arsyet në të cilat është bazuar me rastin e zgjidhjes 

së kësaj çështjeje penalo-juridike.  Sa i përket dëshmitarit Y. ...i gjykata drejtë ka 

vendosur kur konform nenit 127 të njëjtin e ka udhëzuar se është i liruar nga 

dëshmia dhe se i njëjti ka shfrytëzuar këtë të drejtë kështu që në këtë drejtim nuk 

mund të konsiderohet se kemi shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale ndërsa sa i përket asaj se i njëjti është i dëmtuar, i dëmtuari në procedurë 

penale ka të drejtë të deklarohet lidhur me kërkesën pasurore juridike si dhe a i 

bashkangjitet ndjekjes penale, e që nga deklarimi i vëllaut të tij të njëjtit janë 

pajtuar ndërsa a do të ushtrojë kërkesë pasuroro juridike apo jo kjo do të varet 

pastaj nga vullneti i tij në një procedurë civilo juridike.  

 

Sa i përket gjendjes faktike pretendimet e prokurorisë janë po ashtu të pa 

bazuara, pasi që me të drejtë  Gjykata e shkallës së parë nuk ia ka falur besimin 

dëshmisë të të dëmtuarit B. ...i pasi ajo si e vetme nuk ka mbështetje në prova të 

tjera derisa në anën tjetër kemi raportin e vendit të ngjarjes të datës 02.09.2012 ku 

është konstatuar se nuk janë gjetur gëzhoja në vendin e ngjarjes dhe nuk është 

kryer kontrolli në shtëpinë e tani të akuzuarit për ta gjetur pushkën e gjuetisë 

gjegjësisht nuk është gjetur arma kështu që me të drejtë gjykata e shkallës së parë 

në mungesë të provave të akuzuarin e ka liruar nga akuza.   

 

Meqë u vërtetua se aktgjykimi i shkallës së parë nuk përmban shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale si dhe gjendja faktike është vërtetuar 

drejtë dhe në mënyrë të plotë, nuk kemi as shkelje të Ligjit Penal e që do të 

kushtëzonte anulimin e aktgjykimit të shkallës së parë. 

 

 Nga sa u tha më lartë, e në pajtim me dispozitën e nenit 401 të KPPK, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 



 

                         GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.249/2018, më 18.07.2018 

 

 

Procesmbajtës,                                                      Kryetari i kolegjit- gjyqtarja 

  Leonita Lajçi______                                               1. Tonka Berishaj __________ 

 

                                     Anëtaret e kolegjit: 

 

                                    2.Dr.sc. Driton Muharremi__________ 

 

                                    3. Have Haliti _____________ 

 

 

 


