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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
PAKR.nr.624/2019  

 
 

          NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
                Gjykata e Apelit e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Driton Muharremi, 
kryetari i  kolegjit, Fillim Skoro gjyqtarë referues  dhe Xhevdet Abazi  anëtarë, me 
bashkëpunëtorin profesional Sadik Kryeziu, në çështjen penale të akuzuarit D.C. nga Prishtina, 
për shkak të veprës penale, mbajtja në pronësi, kontrolle apo shfrytëzim të paautorizuar të 
armëve nga neni  328 par.1 të KPK, për të vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit të 
akuzuarit av.A.G., të  ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore DKR në Prishtinë P.nr. 
74/12 të dt. 27.08.2019 dhe ne seancën e kolegjit të mbajtur me dt. 09.01.2020, mori ketë: 
 
 

    A K T GJ Y K I M 
 
 
                Refuzohet ankesa e mbrojtësit të akuzuarit D.C. av.A.G. dhe aktgjykimi i Gjykatës 
Themelore DKR në Prishtinë P.nr.74/12 të dt.27.08.2019, vertetohet.   
  

         A r s y e t i m 
 

 
             Me aktgjykimin e ankimuar të Gjykatës Themelore DKR në Prishtinë P.nr.74/12 të 
dt.27.08.2019, i akuzuari D.C. nga Prishtina , është shpall fajtor për veprën penale, mbajtja në 
pronësi, kontrolle apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni  328 par.1 të KPK dhe i 
është shqiptuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej një viti i cili dënim nuk do të ekzekutohet, 
nëse i akuzuari në afatin e verifikimit prej një viti nuk kryen vepër të re penale.  
 
           Nga i akuzuari  është konfiskuar një pistoletë e tipit “Oficerski” me numër serik 240005, e 
kalibrit 9mm, ngjyrë e zeze, si mjet i kryerjes së veprës penale , dhe e njëjta të shkatërrohet pas 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
 
           Obligohet i akuzuari që t’i paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale, dhe atë në 
emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 euro, për kompensimin e viktimave të krimit shumën 
prej 50 euro e të gjitha këto në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 
 Kundër këtij aktgjykimi, me kohë ka paraqitur ankesë: 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Mbrojtësi i të akuzuarit D.C.  av. A.G.,  për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale dhe  shkeljes së ligjit penal me propozim që Gjykata e Apelit të aprovoj 
ankesën ta anuloj aktgjykimin e ankimuar dhe ta refuzoj aktakuzën.  

 
 Prokuroria e Apelit, me shkresën e saj PPA/I.nr.584/19 të dt.23.12.2019, duke u sqaruar 
përkitazi me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit D.C., ka propozuar që ankesa e mbrojtësit të 
akuzuarit D.C.  të refuzohet si e pabazuar dhe se aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet . 

 
Gjykata e Apelit, shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar, e sipas detyrës zyrtare dhe sipas 

pretendimeve ankimore,  në kuptim të dispozitës së nenit 394 par.1 të KPP, vlerësoi pretendimet 
ankimore të mbrojtësit të akuzuarit , si dhe të sqarimit me shkrim të Prokurorit të Prokurorisë së 
Apelit-DKR në Prishtinë, e pas vlerësimit edhe shkresave tjera të lëndës, gjeti se:  

 
Ankesa e  mbrojtësit të akuzuarit D.C. është e pabazuar.  
 
Pretendimet ankimore dhe gjetjet e gjykatës. 
 
Mbrojtësi i të akuzuarit D.C. av. A.G., në ankesën e tij pretendon se është shkelur neni 2 i 

kodit të përkohshëm penal të Kosovës, kjo për arsye se gjykata nuk ka vlerësuar se cila dispozitë 
ligjore është më e favorshme dhe ankesa konsideron se më i favorshëm është kodi penal i 
Kosovës i cili është në fuqi dhe sipas dispozitës së nenit 366 të kodit penal parashihet dënimi me 
gjobë deri më 7.500 € ose dënim me burgim deri në 5 vjet, ndërsa sipas kodit të përkohshëm 
penal në nenin 328 denueshmëria  është me gjobë deri më 10 mijë  euro , ose dënim me burgim 
deri në 10 vjet, kështu që gjykata është dashtë ta aplikoj ligjin më të favorshëm, dhe në këtë 
çështje penale kemi parashkrim të ndjekjes penale sipas Kodit të Përkohshëm Penal, për arsye 
se është më i favorshëm dhe gjykata është dashtë ta refuzoj akuzën për shkak të parashkrimit të 
ndjekjes penale. Sipas ankesës është shkel neni 5 i KPP-së,  për një gjykim të drejtë, të 
paanshëm dhe në afat të arsyeshëm, e cila është paraparë edhe në konventën evropiane për të 
drejtat e njeriut. Kjo për arsye se vepra penale është kryer me dt. 31.07.2007 ndërkaq shqyrtimi 
gjyqësor është mbajt me 27.08.2019, për më shumë se 8 vite nga ngritja e aktakuzës, për arsye 
se kanë kaluar të gjitha afatet dhe sipas dispozitave të nenit 242 par.4 të KPP-së, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues cakton menjëherë shqyrtimin gjyqësor i cili duhet të mbahet 
brenda 30 ditëve pas ngritjes së aktakuzës, ndërkaq shqyrtimi fillestar është thirrur dhe mbajtur 
pas 8 viteve nga ngritja e aktakuzës. 

 
Gjykata e Apelit, vlerësoi pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit në kuptim të 

dispozitës së nenit 394 par.1 të KPP-së, edhe sipas detyrës zyrtare dhe gjeti se aktgjykimi i 
ankimuar nuk është përfshirë në shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale. Gjykata 
ka dhënë arsye të qarta dhe të plota lidhur me faktet vendimtare se i akuzuari ka kryer  veprën 
penale mbajtja në pronësi, kontrolle apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni  328 par.1 
të KPK-së, dhe i akuzuari në shqyrtimin fillestar ka pranuar fajësinë dhe i cili pranim i fajësisë 
mbështetet në faktet e çështjes të cilat i janë bashkangjitur aktakuzës, dhe gjykata drejtë ka 
vërtetuar se i akuzuari në kafen bilardo “Lugano” ka shkrep me armë – pistoletë dhe gjykata edhe 
përkundër ndryshimit të ligjeve, si ligj më të favorshëm në këtë çështje penale ka aplikuar Kodin e 
Përkohshëm Penal, dispozitën e nenit 328 par. 1 të KPK-së, të veprës penale mbajtja në pronësi, 
kontrolle apo shfrytëzim të paautorizuar të armeve. Pretendimet e mbrojtësit të akuzuarit se është 
dashur të refuzohet akuza, një fakt i këtillë është i paqëndrueshëm, për arsye se dispozita ligjore 
për të cilën i akuzuari është shpall fajtor është më i favorshëm për të akuzuarin dhe gjykata lidhur 
me veprën penale për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor, e për të cilën vepre penale edhe   e 
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ka pranuar fajësinë,  nuk ka mundë të shpall fajtor të akuzuarin për ndonjë vepre tjetër penale, të 
parapara me kode të reja penale të cilat kanë hyrë në fuqi pas Kodit të Përkohshëm Penal për 
arsye se që të dy Kodet Penale i vitit 2013 dhe i vitit 2019,  të cilat janë në fuqi, pas Kodit të 
Përkohshëm Penal janë më të pafavorshme për të akuzuarin dhe aktgjykimi nuk është përfshirë 
në shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale  nga neni 384 par.1 të KPP-së, si 
pretendohet në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit.  

 
Pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit,  se është shkel ligji penal nga neni 385 

par.1 të KPP-së, dhe në këtë çështje penale ka lindë parashkrimi i veprës penale është i 
paqëndrueshëm. Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, gjykata drejtë ka aplikuar ligjin penal dhe 
në  veprimet e të akuzuarit D.C., ka gjetur se konsumohen elementet e veprës penale mbajtja në 
pronësi, kontrolle apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni  328 par.1 të KPK-së, se i 
akuzuari në kafen bilardo “Lugano” ka shkrep me pistoletë, dhe kjo dispozitë ligjore është më e 
favorshme për të akuzuarin për arsye se përdorimi i armës me anë të vringëllimit dënohet me 
gjobë deri në 10.000 euro ose me burgim prej 1-10 vjet burgim , ndërsa dispozita ligjore në të cilët 
thirret ankesa e mbrojtësit të akuzuarit, se i akuzuari ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, 
kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par. 1 në këtë çështje penale nuk 
mundë të zbatohet, dhe në veprimet e të akuzuarit konsumohen elementet e veprës penale 
Përdorimi i armës apo mjetit  të rrezikshëm nga neni 367 par.2 ku është paraparë se kush përdor 
armën dënohet me gjobë deri në 10.000 mijë euro, dhe me burgim 1deri në 10 vjet e cila dispozitë 
ligjore në diapozitivin e saj i përgjigjet veprës penale mbajtja në pronësi, kontrolle apo shfrytëzim 
të paautorizuar të armëve nga neni  328 par.1 të KPK-së, ndërsa sanksioni penal është më i 
pafavorshëm për të akuzuarin për arsye se parasheh dënimin me gjobë prej 10.000 mijë euro dhe 
dënimin me burgim prej 1 deri 10 vjet burgim, e nga kjo rezulton se nuk kemi  parashkrim të 
ndjekjes penale edhe sipas dispozitës së nenin 90 par.1 nën par. 3 të KPK-së,  parashkrimi i 
ndjekjes penale për vepra penale është 10 vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme më 
shumë se 5 vjet burgim, e në këtë çështje penale nga shkresat e lëndës rezulton se aktakuza 
është ngritur me dt. 16.03.2011 dhe nga kjo rezulton se parashkrimi relativ i ndjekjes penale do të 
lindte me 16.03.2021 edhe përkundër asaj se janë marrë veprimet procedurale nga ana e 
gjykatës  me konfirmimin e aktakuzës me dt. 13.02.2012 , e cila  edhe e ka  ndërprerë afatin e 
parashkrimit, dhe afati i parashkrimit tani fillon të rrjedh rishtas, prandaj në asnjë mënyrë nuk 
mundë të zbatohet dispozita e nenit 363 par.1 nënpar.1.3 të KPP-së, që të refuzohet akuza për 
shkak të parashkrimit të ndjekjes penale dhe gjykata drejtë ka aplikuar ligjin penal e cila është e 
pranueshme edhe për Gjykatën e Apelit .   
 
 Prandaj, nga arsyet e përshkruara më lartë u deshtë që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së 
parë të vërtetohet, ndërsa ankesa e mbrojtësit të akuzuarit të refuzohet si e pabazuar e në bazë të 
nenit 401 të KPP-së.  

 
                         GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
                        PAKR.nr.624/2019, të dt.09.01.2020 

 
                                  

 Procesmbajtësi,                Anëtarët e Kolegjit,               Kryetarja e Kolegjit, 
 _____________                  ________________                _______________ 
 Sadik  Kryeziu                       Fillim Skoro                         Driton Muharremi  
                                             ________________ 
                                                 Xhevdet Abazi 
 
 


