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NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
 

Gjykata e Apelit e Kosovës-Departamenti për Krime të Rënda, në kolegj të  përbërë nga gjyqtarët:,  
Vahid Halili, kryetar, Fillim Skoro, gjyqtar referues dhe Abdullah Ahmeti, anëtar, me bashkëpunëtorin 
profesional Shaq Curri, si procesmbajtës, në lëndën penale të akuzuarit U.P, për shkak të veprës penale 
mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 374 par.1 të KPRK, duke 
vendosur përkitazi me ankesën e PTH-DKR në Prizren, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës 
Themelore-DKR në Prizren, P.nr.172/2015, të dt.14.10.2015, në seancën e kolegjit të mbajtur me 
dt.18.01.2016, mori këtë: 

 
  

        A K T GJ Y K I M   
 

 
Refuzohet si e pa bazuar ankesa e PTH-DKR në Prizren dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore-DKR në     
Prizren, P.nr.172/2015, të dt.14.10.2015, vërtetohet.  

 

  
  A r s y e t i m 

 
 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-DKR në Prizren, P.nr.172/2015, të dt.14.10.2015, i akuzuari 
U.P, është shpallur fajtor për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 
armëve, nga neni 374 par.2 të KPRK dhe i është shqiptuar dënimi me burg në kohëzgjatje prej 
8(tetë)muajve, në të cilin dënim do i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak,  prej 
dt. 21.08.2015 deri me dt. 14.10.2015. 

Nga i akuzuari janë konfiskuar, një pistoletë e markës CY nr.11182, një pistoletë “Pjetro Beretta” e 
kalibrit 7.65mm-30682, një pistoletë e markës “Zastava” e kalibrit M62, M.57, C.11021, një pushkë gjysmë 
automatike me nr.10256027, 149 fishekë të kalibrave të ndryshëm, një shufër metalike me këllëf dhe një 
këllëf për katror si mjete të kryerjes së veprës penale. 

Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 30 Euro, të gjitha 
këto në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 
 
Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka paraqitur ankesë: 
 



-PTH-DKR në Prizren, për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që Gjykata e 
Apelit, ta ndryshoj aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe të akuzuarit ti shqiptoj dënime më të 
ashpra. 

 
-Përgjigje në ankesë kanë paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit U.P, av.A.B, dhe ka propozuar që 

ankesa e PTH-DKR të refuzohet si e pabazuar dhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, të vërtetohet. 
 
 Gjykata e Apelit, konformë nenit 390 par.1 të KPP, caktoi seancë të kolegjit, me dt. 18.01.2016, të 
cilën nuk morën pjesë Prokurori i Apelit DKR në Prishtinë, i akuzuari U.P dhe mbrojtësi i tij av. A.B, edhe 
pse ishin njoftuar në mënyrë të rregullt, e seanca e kolegjit është mbajtur në mungesë të tyre e në bazë të 
nenit 390 par. 4 të KPP. 
 

Prokuroria e Apelit-DKR në Prishtinë, me shkresën e saj, PPA/I.nr.561/2015, të dt.17.12.2015,  
duke u sqaruar përkitazi me ankesën e PTH-DKR në Prizren, ka propozuar që ankesa e PTH-DKR në 
Prizren, të aprovohet si e bazuar kurse pretendimet në përgjigje në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit U. P, 
av. A.B, mbi hedhjen e ankesës së prokurorit të shtetit, të si të pa bazuar.  

 
Gjykata e Apelit, konformë dispozitës së nenit 394 par.1 të KPP të Kosovës, pasi që vlerësoi 

ankesën e PTH-DKR në Prizren, si dhe mendimin me shkrim të Prokurorisë së Apelit-DKR në Prishtinë dhe 
pas shqyrtimit dhe vlerësimit  të gjitha shkresave të lëndës, gjeti se: 

 
Ankesa e PTH-DKR në Prizren është e pabazuar.  
 

 Gjykata e Apelit, në pajtim me nenin 394 par.1 të KPP, duke e shqyrtuar aktgjykimin e gjykatës së 
shkallës së parë, sipas pretendimeve ankimore të paraqitura në ankesën e PTH-DKR në Prizren, e sipas 
detyrës zyrtare, në kuptim të ekzistimit të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga neni 
384 par.1 dhe shkeljes së ligjit penal, nga neni 385 par.1 të KPP, gjen se aktgjykimi i gjykatës së shkallës 
së parë, nuk është përfshirë në shkeljet e cekura më lartë, e të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e tij. 
 
              Pretendimet ankimore dhe gjetjet e gjykatës. 
               
                 Prokuroria Themelore-DKR në Prizren në ankesën e saj pretendon se gjykata e shkallës së 
parë, gjatë matjes së vendimit mbi dënimin nuk ka vendosur në kufijtë në lartësimin e dënimit të paraparë 
me ligj për këtë vepër penale të cilën e ka kryer i akuzuari për arsye se për këtë vepër penale të cilën e  ka 
kryer i akuzuari dhe është shpallur fajtor, e për të cilën vepër penale me ligj është paraparë dënim me burg 
deri në 10(dhjetë) vite, dhe se të akuzuarit duhet të i shqiptohet dënimi më i ashpër që do të jetë në 
proporcion me peshën e veprës penale të akuzuarit.  
 
 Gjykata e Apelit, duke e vlerësuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, përkitazi me 
vendimin mbi dënimin, e sipas pretendimeve ankimore të paraqitura nga ana e PTH-DKR në Prizren, 
vlerëson se  pretendimet e paraqitura ankimore janë të pabazuara. Prokurori i shtetit, në ankesën e tij, nuk 
cekë asnjë rrethanë e cila kishte me ndikuar në ashpërsimin e dënimit, ndërsa pretendimi ankimor lidhur 
me sanksionin penal është i përfshirë në vet veprën penale e cila është ngushte e lidhur me përgjegjësin 
penalo juridike, dhe nuk mund të merret si rrethanë në ashpërsimin e dënimit të shqiptuar ndaj të akuzuarit 
U.P.  
 



 Ankesa e PTH-DKR, në Prizren, në mungesë të paraqitjes të ndonjë rrethane posaçërisht 
rënduese, sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, e njëjta ankesë  është e mangët, e duke marrë parasysh 
se i akuzuari ka pranuar fajësinë, Gjykata e Apelit vlerëson se prokurori i shtetit, në ankesën e tij ka 
propozuar që të ashpërsohet dënimi i shqiptuar me burg. Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit dënimi i 
shqiptuare me burgim në kohëzgjatje prej 8(tetë) muajve, është në proporcion me peshën e veprës penale 
dhe shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit , e duke i marr si të vërtetuara edhe rrethanat tjera, si të 
vërtetuara nga  gjykata e shkallës së parë, e me vlerësimin se i akuzuari ka pranuar fajësinë gjë që 
nënkupton edhe pendimin e thellë të tij,  dënimi i shqiptuar me burgim nga ana e gjykatës së shkallës së 
parë është i pranueshëm edhe për Gjykatën e Apelit, e kjo për arsye se me dënimin e shqiptuar me burgim 
ndaj të akuzuarit U.P dënimi me burgim i shqiptuar , do ti shërbej, preventivës individuale që i akuzuari në 
të ardhmen të mos kryej vepra penale dhe asaj të përgjithshme që edhe të tjerët  të përmbahen nga kryerja 
e veprave dhe  pritet të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë, si në nenin 41 të KPRK.  
               
 Nga ajo që u cek më lartë, u deshtë që ankesa e PTH-DKR në Prizren të refuzohet si e pabazuar ndërsa 
aktgjykimi të vërtetohet e në bazë të nenit  401 të KPP. 
 
 

   GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
                                       PAKR.nr.592/2015, me dt.18.01.2016        

                                  
     
     Procesmbajtësi,                     Anëtarët e Kolegjit,                    Kryetari i Kolegjit, 
    _____________                      ________________                    _______________ 
      Shaq Curri,                              Fillim Skoro                                 Vahid Halili 
                                                   ________________ 
                                                       Abdullah Ahmeti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


