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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                                                                      

PAKR.nr.596/19 
 
 
 

NE EMËR TE POPULLIT 
 
                                                           

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - Departamenti për krime të rënda, në kolegjin e përbërë 
nga gjyqtarët Xhevdet Abazi, kryetar i kolegjit, Abdullah Ahmeti dhe Fillim Skoro, anëtarë, me 
bashkëpunëtoren profesionale Leonita Lajçi si procesmbajtëse në lëndën penale kundër të akuzuarit 
B.C. nga Prishtina, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 
të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, dhe veprës penale kanosja nga neni 185 par. 4 lidhur me par. 
1 të KPRK-së, duke vendosur sipas ankesës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, dhe ankesës së 
mbrojtësit të akuzuarit, të ushtruara kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan, PKR.nr.229/14 
të datës 17.10.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 09. Dhjetor të vitit 2019, mori këtë: 

 
               

A K T GJ Y K I M 
 
 

  Me aprovimin e ankesës së Prokurorisë Themelore – DKR në Gjilan, ANULOHET aktgjykimi i 
Gjykatës Themelore – DKR në Gjilan, PKR.nr.229/14 të datës 17.10.2019, vetëm lidhur me pjesën 
liruese të aktgjykimit për veprën penale kanosja nga neni 185 par. 4 lidhur me par. 1 të KPRK-së, dhe 
çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë, në rigjykim dhe vendosje. 
 
 Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit B.C., lidhur me veprën penale mbajtja 
në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, ndërsa, 
aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së shkallës së parë, ne kete pjese vërtetohet 
  
                                     

 A r s y e t i m 
 

Me aktgjykimin e atakuar të Gjykatës Themelore në Gjilan, PKR.nr.229/14 të datës 17.10.2019, 
i akuzuari B.C., në bazë të nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPPRK-së, e në mungesë të provave është liruar 
nga akuza për shkak të veprës penale kanosja nga neni 185 par. 4 lidhur me par. 1 të KPRK-së. Po me 
të njëjtin aktgjykim i akuzuari është  shpallur fajtor për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll 
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ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, për të cilën i është shqiptuar 
dënimi me gjobë në shumë prej 600 (gjashtëqind) €, e të cilën gjobë është obliguar që ta paguajë në afat 
prej 3 muajve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit në këste të barabarta. në të kundërtën dënimi 
me gjobë do t’i shndërrohet në dënim me burgim ku për çdo 20 (njëzet) €, do t’i llogaritet 1 (një) ditë 
burgim.  

 
Nga i akuzuar është konfiskuar një shufër metalike. 
 
I akuzuari B.C., është obliguar që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale aq sa të dalin 

sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 50 €, të cilin do ta 
paguajë në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.   

 
Të dëmtuarit XH. dhe H.L., të dy nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës, për realizimin e kërkesës 

pasurore-juridike janë udhëzuar në kontest civil.    
 
 

  Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesa kanë ushtruar: 
 
 
Prokurori i Prokurorisë Themelore - DKR në Gjilan, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike, sa i përket pjesës liruese të aktgjykimit lidhur me veprën penale kanosja nga 
neni 185 par. 4 lidhur me par. 1 të KPRK-së, me propozim që aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së shkallës 
së parë, të anulohet dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë, në rigjykim dhe vendosje. 
 

Mbrojtësi i të akuzuarit B.C., av. M.A. nga Gjilani, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave 
të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljes së ligjit penal, 
me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës aktgjykimin e atakuar të gjykatës së shkallës së parë, lidhur 
me pjesën dënuese ta anulojë dhe çështjen t’ia kthejë gjykatës së shkallës së parë, në rigjykim dhe 
vendosje, ndërsa, sa i përket pjesës liruese të aktgjykimit ta vërtetojë.  

 
Gjithashtu, mbrojtësi i të akuzuarit B.C., av. M.A., ka parashtruar edhe përgjigje në ankesën e 

Prokurorisë Themelore, duke propozuar që e njëjta të refuzohet si e pabazuar.  
 

Prokurori i Apelit i Kosovës, duke u skjaruar përkitazi me ankesat e Prokurorisë Themelore në 
Gjilan dhe ankesën e mbrojtësit të akuzuarit B.C. - av. M.A., me shkresën e vet PPA.I.nr.554/19 të datës 
21.11.2019, ka propozuar që Gjykata e Apelit e Kosovës ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjilan ta 
aprovojë si të bazuar dhe aktgjykimin e atakuar të gjykatës së shkallës së parë, sa i përket pjesës liruese 
të aktgjykimit  ta ndryshojë, ashtu që të akuzuarin ta shpall fajtor edhe për veprën penale kanosje nga 
neni 185 par. 4 e lidhur me par. 1 të KPRK-së, apo që të njëjtin ta anulojë dhe çështjen t’ia kthejë gjykatës 
së shkallës së parë, në rigjykim dhe vendosje, ndërsa, ankesën e mbrojtësit të akuzuarit ta refuzojë si të 
pabazuar.  

 
Gjykata e Apelit e Kosovës, ka mbajtur seancën e kolegjit  konform nenit 390 par.1 të KPPRK-

se, për te cilën nuk i ka ftuar palët, ngase, në rastin konkret nuk kemi te bëjmë me aktgjykim me te cilën 
eshte shqiptuar dënim me burgim, andaj, nuk është i obliguar thirrja e palëve për seancë. 
 

Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës, konform nenit 394 par.1 të KPPK-së, shqyrtoi 
shkresat e lëndës, vlerësoi aktgjykimin e ankimuar, pretendimet ankimore të Prokurorisë Themelore në 
Gjilan dhe të mbrojtësit të akuzuarit B.C. dhe gjeti se: 
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Ankesa e Prokurorise Themelore ne Gjilan  eshte e bazuar ndërsa ankesa e mbrojtësit te 

akuzuarit nuk eshte e bazuar.   
 

 
Prokuroria Themelore - DKR në Gjilan, sa i përket pjesës liruese të aktgjykimit për të akuzuarin 

B.C., lidhur me veprën penale kanosje nga neni 185 par. 4 lidhur me par. 1 të KPRK-së, pretendon se 
gjykata e shkallës së parë, gjatë shqyrtimit gjyqësor përkundër faktit se të dëmtuarit H.L. e XH. L., si dhe 
dëshmitari L.I.,, kanë deklaruar se i akuzuari B.C., pas një konflikti verbal me të dëmtuarit XH. L. dhe 
H.L.,ne fushën e futbollit, ka nxjerrë një revole të cilën e ka drejtuar në drejtim të dëmtuarve me qëllim 
frikësimi,duke u thene ;kush jeni ju kam me ju vrare; me ç’rast tek të dëmtuarit ka shkaktuar frik dhe 
ankth, megjithatë gjykata e shkalles se pare ,te akuzuarin e ka liruar nga akuza, ndërsa  nuk e ka 
arsyetuar fare se përse nuk iu ka besuar deklaratave të dëmtuarve përveç se ka konstatuar se në 
mungesë të provave gjykata e ka liruar të njëjtin nga akuza.  

  
Sa i përket pretendimeve ankimore të mbrojtësit të akuzuarit B.C., lidhur me shkeljet esenciale 

të dispozitave të procedurës penale mbrojtësi i të akuzuarit pretendon se aktgjykimi i shkallës së parë, 
në pjesën dënuese të aktgjykimit lidhur me veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor dhe 
dënuar, është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 370 të 
KPPRK-së, nga arsyeja se dispozitivi i aktgjykimit është në kundërshtim me brendinë e tij, me arsyetimin 
si dhe faktet vendimtare si dhe me përmbajtjen e provave të administruara si në shkresat e lëndës, ngase 
askush nga dëshmitarët nuk ka deklaruar se ditën kritike i akuzuari të ketë ekspozuar armën e zjarrtë. 

 
Sipas pretendimeve ankimore të mbrojtësit të akuzuarit B.C.  edhe gjykata e shkallës së parë, 

gabimisht e ka vërtetuar gjendjen faktike kur të akuzuarin e ka shpallur fajtor për veprën penale mbajtja 
në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, ngase, 
askush nga dëshmitarët e dëgjuar nuk ka deklaruar se i akuzuari ditën kritike të ketë ekspozuar armën 
e zjarrit, dhe se e njëjta nuk i është konfiskuar nga ana e policisë, e nga kjo del se në rastin konkret sipas 
mbrojtësit është  shkelur edhe ligji penal në dëm të akuzuarit.  

 
Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, pretendimet ankimore të mbrojtësit të 

akuzuarit lidhur me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të cekura në ankesë lidhur 
me pjesën dënuese të aktgjykimit nuk qëndrojnë e as që ka shkelje tjera të cilat kjo gjykatë i vlerëson 
sipas detyrës zyrtare. Aktgjykimi i ankimuar lidhur me pjesën dënuese si tërësi duke përfshirë edhe 
dispozitivin është i qartë, i kuptueshëm lidhur me arsyerat e paraqitura në aktgjykim. Përshkrimi i dhënë 
në dispozitiv i përmban të gjitha arsyerat për faktet relevante të cilat janë dhënë qartë kështu që në asnjë 
mënyrë nuk paraqitet si kundërthënës. Aktgjykimi i ankimuar përmban arsyerat e duhura juridike dhe 
faktike mbi të gjitha faktet relevante të kësaj qështje juridiko-penale të cilat si të drejta dhe të ligjshme i 
aprovon edhe kjo gjykatë sepse kanë mbështetje në provat e administruara si në deklaratat e të 
dëmtuarve H. L., XH. L. dhe L.I..  

 
 
 Sipas Gjykatës së Apelit të Kosovës, të bazuara janë pretendimet ankimore të Prokurorisë 

Themelore në Gjilan, lidhur me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike për pjesën liruese 
të aktgjykimit, lidhur me veprën penale kanosje nga neni 185 par. 4 e lidhur me par. 1 të KPRK-së, nga 
arsyera se nga shkresat e lëndës shihet se të dëmtuarit H. Leci, XH. Leci dhe L.I., kanë deklaruar se 
ditën kritike në fushën e futbollit, me revole në dorë, ka hyrë i akuzuari duke iu drejtuar të dëmtuarve H. 
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dhe XH. L., me fjalët “kush jeni ju, unë kam me iu vra”, ndërsa, gjykata e shkallës së parë, nuk e ka 
arsyetuar faktin se përse nuk iu ka besuar këtyre deklaratave dhe ka nxjerrë aktgjykim lirues.  

 
Sa i përket pretendimeve ankimore të mbrojtësit të akuzuarit B.C., lidhur me vërtetimin e gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike për pjesën dënuese të aktgjykimit, Gjykata e Apelit, konstaton se nuk 
janë të bazuara këto pretendime nga arsyeja se gjykata e shkallës së parë, ka vërtetuar në  bazë të 
deklaratave të dëmtuarve H. L. dhe XH. L., prandaj sipas dëshmitarit L.I. dhe zyrtarit policor M. D. se i 
akuzuari ditën kritike ka hyrë me armë në dorë në fushën e futbollit, mirëpo pasi që është larguar nga 
fusha, pastaj, e kanë takuar policia në fsh. ..., mirëpo, të njëjtit nuk kanë arritur t’ia konfiskojnë armën e 
zjarrtë me të cilën është kanosur, ngase e ka hudhur apo mshehur diku rrugës por i kanë konfiskuar një 
shufër metalike të cilën e ka pasur.  

 
Nga kjo del se në rastin konkret gjykata e shkallës së parë, kur të akuzuarin e ka snpallur fajtor 

për veprën  penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 
par.1 të KPRK-së, në rastin konkret drejtë ka aplikuar edhe ligjin penal, ashtu që, edhe pretendimet 
ankimore të mbrojtësit të akuzuarit lidhur me shkeljen e ligjit penal nuk janë të bazuara.  

  
 Gjykata e Apelit e Kosovës, gjen se aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së shkallës së parë, duhet 
anuluar në pjesën liruese të aktgjykimit lidhur me veprën penale kanosje nga neni 185 par. 4 e lidhur me 
par. 1 të KPRK-së, ashtu që gjykata e shkallës së parë, në rivendosje do t’i dëgjojë edhe njëherë 
dëshmitarët H. L., XH. L., M. D., R. D., L. I., e të cilët do të deklarohen edhe njëherë lidhur me natyrën e 
kanosjes ndaj të dëmtuarve e pastaj, gjykata të vendos se a ka qenë ndonjë kanosje reale në rastin 
konkret e pastaj, të bie një vendim të drejtë dhe të ligjshëm.   
 
 Lidhur me veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 
nga neni 374 par.1 të KPRK-së, aktgjykimi i shkallës së parë, është vërtetuar.  
 
   Nga arsyet e cekura më lartë, e në bazë të nenit 401 dhe 402 të Kodit të Procedurës Penale të 
Kosovës, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
                            
 
                                                   GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

             PAKR.nr.596/19 më 09.12.2019 
 

 
       Procesmbajtëse                         Anëtarët e kolegjit                       Kryetar i kolegjit, 
       Leonita Lajqi                                 Abdullah Ahmeti                           Xhevdet Abazi 
        ______________                       ________________                       ________________ 
     
                          Fillim Skoro 
                          ________________ 
 
 
 


