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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – DEPARTAMENTI SPECIAL, në kolegjin e përbërë 

nga gjyqtarët, Kreshnik Radoniqi - Kryetari i kolegjit, Vaton Durguti dhe Burim Ademi - anëtarë 

të kolegjit, me pjesëmarrjen e zyrtarit ligjor Bajram Rexhahmetaj, në çështjen penale ndaj të 

akuzuarve A.L. nga Ferizaj, R.H. nga Ferizaj dhe F.G. nga fsh..., Komuna e Rahovecit, për shkak 

të veprës penale, Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 283 par.1 e 

lidhur me veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.2 të KPRK-së, F.A. nga Ferizaj,  për shkak 

të veprës penale, Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.2 të KPRK-së, G.A. nga Ferizaj, për shkak 

të veprës penale, Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar në ndihmë nga neni 

283 par.1 e lidhur me veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.2 lidhur me nenin 33 të 

KPRK-së, F.S. nga fsh...., Komuna e Ferizajit, Z.B. nga fsh...., Komuna e Ferizajit dhe L.N. nga 

fsh...., Komuna e Ferizajit, për shkak të veprës penale, secili veç e veç, Dhënia e ndihmës 

kryerësve pas kryerjes së veprës penale nga neni 388 par.2 nënparag.2.8 lidhur me par.1 të 

KPRK-së, duke vendosur sipas ankesave të Prokurorisë Speciale të R.të Kosovës, 

PPS.nr.22/2017 të datës 19.08.2019, të akuzuarit A.L.-av.Teuta Çaushi,  i akuzuari R.H.-av. 

Lirije Kovani, i akuzuari F.G.-av.Hazër Susuri, i akuzuari F.A.-av.Avni Ibrahimi, i akuzuari 

G.A.-av. Shefqet Xhelili, i akuzuari F.S.-av. Enver Halili, dhe përgjigjes në ankesë të PSRK-së e 

të akuzuarit L.N.-av. Shemsedin Pira, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore –

DKR në Gjilan,  PKR.nr.99/18 të datës 16.07.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur konform 

nenit 390 të KPPRK-së, më datë 31.10.2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. Me aprovimin e ankesës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës dhe sipas 

detyrës zyrtare, përkitazi me të akuzuarit G.A. dhe L.N., ANULOHET aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.99/18 i datës 

16.07.2019 lidhur me pikën III dhe VI, dhe çështja kthehet në RIGJYKIM. 
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II. Me aprovimin e pjesshëm të ankesës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, 

NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të 

Rënda PKR.nr.99/18 i datës 16.07.2019, ashtu që Gjykata e Apelit e Kosovës e konfiskon 

automjetin e tipit BMW X5 me targa 01-310-JE, të cilin e ka  përdorur i akuzuari A.L. 

për kryerjen e veprës penale për të cilën është shpallur fajtor. 

 

III. Me aprovimin e pjesshëm të ankesave e të akuzuarve A.L., R.H., F.G., F.A., 

NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të 

Rënda PKR.nr.99/18 i datës 16.07.2019, vetëm sa i përket  dënimit me gjobë, ashtu që 

Gjykata e Apelit të akuzuarve, A.L. i shqipton dënimin me gjobë në shumë prej 23.000 

Euro, R.H. i shqipton dënimin me gjobë në shumë prej 23.000 Euro, të akuzuarit F.G. i 

shqipton dënimin me gjobë në shumë prej 10.000 Euro, të akuzuarit F.A. i shqipton 

dënimin me gjobë në shumë prej 7.000 Euro. Nëse gjobat nuk paguhen do t’ju 

zëvendësohen me dënimi me burgim duke llogaritur një ditë burgu me nga 20 euro. 

 

IV. Dënimet me burgim të shqiptuara të akuzuarve si në dispozitiv të aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.99/18 i datës 16.07.2019, 

Gjykata e Apelit i merr si të vërtetuara, e në të cilin dënim me burgim të akuzuarve F.A. 

do ti llogaritet koha e kaluar në paraburgim dhe në arrest stëpiak nga data 26.04.2017 deri 

më datë 05.09.2017, dhe të akuzuarit F.S. koha e kaluar në paraburgim nga data 

26.04.2017 deri me datë 05.07.2017. Në pjesën tjetër aktgjykimi i ankimuar mbetet i 

paprekur. 

 

V. Ankesa e të akuzuarit F.S., refuzohet si e pabazuar, ndërsa e të akuzuarit G.A. mbetet 

jolëndore. 

 

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-DKR në Gjilan, PKR.nr.99/18 të datës 16.07.2019, të 

akuzuarit A.L., R.H. dhe F.G., janë shpallur fajtor për shkak të veprës penale, Pjesëmarrja ose 

organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 283 par.1 e lidhur me veprën penale Blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe 

analoge nga neni 273 par.2 të KPRK-së, dhe janë dënuar A.L. me dënim burgimi në kohëzgjatje 

prej 11 vite dhe dënim me gjobë në shumë prej 50.000 euro,  R.H. me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 11 vite dhe dënim me gjobë në shumë prej 50.000 euro, F.G. me dënim burgimi 

në kohëzgjatje prej 8 vite dhe dënim me gjobë në shumë prej 20.000 euro, në të cilat dënimet të 

akuzuarve do t’ju llogaritet koha e kaluar në paraburgim që nga data 25.04.2017 e tutje,   F.A.,  

për shkak të veprës penale, Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.2 të KPRK-së, dhe është dënuar me dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej 4 vite dhe dënim me gjobë në shumë prej 10.000 euro, G.A., për 
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shkak të veprës penale, Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar në ndihmë nga 

neni 283 par.1 e lidhur me veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar 

e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.2 lidhur me nenin 33 të 

KPRK-së, dhe është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4 vite dhe dënim me gjobë 

në shumë prej 5.000 euro, në të cilin dënimi do t’ju llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga 

data 26.04.2017 e deri më datë 16.07.2019,  F.S. dhe  Z.B., për shkak të veprës penale, secili veç 

e veç, Dhënia e ndihmës kryerësve pas kryerjes së veprës penale nga neni 388 par.2 nënparag.2.8 

lidhur me par.1 të KPRK-së, dhe janë dënuar, i akuzuari F.S. me dënim burgimi në kohëzgjatje 

prej 2 vite, ndërsa i akuzuari Z.B. me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 viti, të cilat 

dënimet për të gjithë të akuzuarit do të ekzekutohen në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e 

aktgjykimit të ankimuar. Ndaj të akuzuarve është shqiptuar dënimi plotësues me konfiskim të 

sasisë së narkotikut në peshë prej 824 kg e 706 gram, të llojit Marihuanë, dhe tavolinat dhe 

dërrasat të cilat janë shfrytëzuar për fshehjen e lëndës së narkotikut dhe mjetet e punës, veglat 

për paketim, shkuma, shtrëngues me bulona, skele, dorësa të punës si dhe peshore digjitale të 

cilat janë përdorë për kryerjen e veprës penale.  Është konfiskuar automjeti i markës “Mercedes 

EML” me targa 06-183-DC të cilën e ka shfrytëzuar i akuzuari F.A.. Janë obliguar të akuzuarit 

që të paguajnë paushallin gjyqësor në shumë prej 200 euro, secili veç e veç, si dhe shpenzimet e 

procedurës penale sipas llogarisë së gjykatës, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

plotfuqishmëria e aktgjykimit. 

Në bazë të nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPPRK-së, e ka liruar nga akuza  të akuzuarin  L.N. , me 

çka kishte për të kryer  veprën  penale,  Dhënia e ndihmës kryerësve pas kryerjes së veprës 

penale nga neni 388 par.2 nënparag.2.8 lidhur me par.1 të KPRK-së. Shpenzimet e procedurës 

penale në raport me këtë të akuzuar bien në barë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

Në afat ligjor ankesë kanë paraqitur: 

 

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, për shkak të shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të 

gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike dhe vendimit lidhur me sanksionin penal, me 

propozim që Gjykata e Apelit të aprovojë ankesën ndërsa aktgjykimin e ankimuar ta ndryshoj  

përkitazi me pjesën liruese ashtu që të akuzuarin L.N. ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit dhe 

përkitazi me dënimin plotësues-konfiskimit ashtu që të konfiskohen veturat e tipit BMW X5 me 

targa ... e përdorur për kryerje të veprës penale nga i akuzuari A.L. dhe veturën e markës GOLF 

V me targa .... të cilën e ka përdorur në kryerjen e vepër penale i akuzuari G.A. dhe i pandehuri 

A.SH. i cili gjendet në arrati. 

Mbrojtësja e të akuzuarit A.L., av. Teuta Çaushi, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit për sanksionin penale dhe shpenzimeve 

të procedurës penale, me propozim që Gjykata e Apelit aktgjykimin e ankimuar ta anuloj dhe 

çështjen t’ja kthejë gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje. 
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I akuzuari R.H., për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, aplikimit të gabuar të së drejtës materiale dhe për 

shkak të vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që Gjykata e Apelit ta aprovon ankesën 

dhe çështjen ta kthej në rivendosje në të njëjtën gjykatë ose ti shqiptoj një dënim më të butë. 

Mbrojtësja e të akuzuarit R.H., av. Lirije Kovani, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave 

të procedurës penale dhe vendimit për sanksionin penale me propozim që Gjykata e Apelit ta 

aprovoj ankesën dhe aktgjykimin e ankimuar ta ndryshoj sa i përket dënimit ashtu që të akuzuarit 

R.H. ti shqiptoj dënim më të ulët. 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.G., av. Hazër Susuri , për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit 

për sanksionin penale të shqiptuar, me propozim që Gjykata e Apelit ankesën ta aprovoj dhe 

aktgjykimin e ankimuar ta ndryshoj duke e liruar të akuzuarin F.G. nga përgjegjësia penale në 

mungesë të provave, përkatësish duke marr aktgjykim për kryerjen e veprës penale 

Moslajmërimi i veprave penale apo të kryerësve të tyre në shkelje të nenit 386 par.1 nënpara.1.8 

nga Kapitulli XXIII veprat penale të narkotikut dhe në këtë të akuzuarit t’ia shqiptoj dënimin e 

përcaktuar ligjor gjegjësisht që të akuzuarit t’ia shqiptoj dënim më të ulët nëse gjen se i njëjti 

është fajtor për veprën penale për të cilën është fajësuar dhe gjykuar me aktgjykimin e ankimuar. 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.A., av. Avni Ibrahimi, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike, cenimit të ligjit penal dhe vendimit 

mbi dënimin, me propozim që Gjykata e Apelit të aprovoj ankesën dhe aktgjykimin e ankimuar 

të ndryshoj dhe të akuzuarin F.A. ta liron nga akuza ose të zbutë dënimin e shqiptuar ose të 

anulon dhe lëndën ta kthej në rigjykim. 

Mbrojtësi i të akuzuarit G.A., av. Shevqet Xhelili, për shkak të vendimit mbi sanksionin penale, 

me propozim që Gjykata e Apelit të aprovoj ankesën si të bazuar dhe aktgjykimin e ankimuar 

lidhur me të akuzuarin G.A. ta ndryshoj dhe të njëjtit ti shqiptoj një dënim më të butë. 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.S., av. Enver Halili, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike 

dhe vendimit lidhur me sanksionin penal me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet 

ndaj të akuzuarit F.S. përkitazi mbi vendimin mbi dënimin ose të anulon aktgjykimin dhe 

çështjen t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë për rigjykim dhe vendim. 

Përgjigje në ankesën e PSRK-së ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit L.N., av. Shemsedin Pira 

me propozim që Gjykata e Apelit ankesën e PSRK-së ta refuzoj si të pabazuar ndërsa 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë në pjesën liruese përkitazi me të akuzuarin L.N. ta 

vërteton. 

Prokuroria e Apelit të Kosovës në Prishtinë , me shkresën PPA/I nr. 462/19 të datës 26.09.2019, 

ka propozuar të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Speciale të R.të Kosovës dhe 
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aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet sa i përketë pjesës liruese të aktgjykimit dhe i akuzuari L.N. 

të shpallet fajtor dhe të gjykohet sipas ligjit dhe sa i përketë dënimit plotësues të konfiskohen 

veturat e tipit BMW X5 me targa .... dhe vetura GOLF V me targa ..., të cilat janë përdorur në 

kryerjen e veprës penale, ndërsa të refuzohen ankesat e mbrojtëseve A.L.-av.Teuta Çaushi,  i 

akuzuari R.H.-av. Lirije Kovani, i akuzuari F.G.-av.Hazër Susuri, i akuzuari F.A.-av.Avni 

Ibrahimi, i akuzuari G.A.-av. Shefqet Xhelili, i akuzuari F.S.-av. Enver Halili si dhe përgjigjja në 

ankesën e PSRK-së e parashtruar nga mbrojtësi i të akuzuarit L.N.-av. Shemsedin Pira, si të 

pabazuara. 

Gjykata e Apelit mbajti seancën e kolegjit më datë 24.10.2019 dhe 31.10.2019,  konform 

dispozitës të nenit 390 par.1 të KPPRK-së, në të cilën ishin prezent i akuzuariA.L. me av.Teuta 

Çaushi, i akuzuari R.H. me av. Lirije Kovani, i akuzuari F.G. me av.Hazër Susuri,  i akuzuari 

F.A. me av.Avni Ibrahimi, i akuzuari G.A. me av. Shefqet Xhelili, i akuzuari F.S., i akuzuari 

L.N. me av.Shemsedin Pira, ndërsa nuk ishin prezent askush nga Prokuroria e Apelit, i akuzuari 

Z.B. dhe av. Enver Halili për të akuzuarin F.S., dhe pse të njoftuar në mënyrë të rregullt. Në 

seancën e datës 24.10.2019, pas referimit të lëndës nga gjyqtari referues, i akuzuari A.L. është 

deklaruar se revokon autorizimin mbrojtëses av. Teuta Çaushi, duke theksuar se ndihet i 

mashtruar nga avokatja dhe nuk dëshiron që e njëjta të vazhdoj ta mbroj në këtë seancë, duke 

deklaruar se qëndron vetëm pranë ankesës se paraqitur nga ana e avokates dhe se për mbrojtës ka 

angazhuar av.Mejdi Dehari, i cili për seancën e datës 24.10.2019, edhe përkundër tentimeve nuk 

është arritur që të sigurohet prezenca e tij dhe seanca është shtyrë për datën 31.10.2019 

Në seancën e kolegjit të datës 31.10.2019, ishin prezent i akuzuari A.L. me av.Mejdi Dehari, i 

akuzuari R.H. me av. Lirije Kovani, i akuzuari F.G. me av.Hazër Susuri,  i akuzuari F.A. me 

av.Avni Ibrahimi, i akuzuari G.A. me av. Shefqet Xhelili, i akuzuari F.S., i akuzuari L.N. me 

av.Shemsedin Pira, ndërsa nuk ishin prezent askush nga Prokuroria e Apelit, i akuzuari Z.B. dhe 

av. Enver Halili për të akuzuarin F.S., dhe pse të njoftuar në mënyrë të rregullt. I akuzuari A.L. 

dhe av.Mejdi Dehari e mbështetën në tersi ankesën e paraqitur nga av. Teuta Çaushi me të gjitha 

pretendimet e cekura në brendinë e ankesës. Të akuzuarit R.H., F.G., F.A., G.A. dhe F.S. 

deklaruan se mbështesin ankesat e paraqitura nga mbrojtësit e tyre. Ndërsa i akuzuari L.N. 

mbështeti në tersi pretendimet e përgjigjes në ankesë të paraqitura nga mbrojtësi i tij av. 

Shemsedin Pira.  

Gjykata e Apelit, shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar sipas pretendimeve ankimore dhe, sipas 

detyrës zyrtare, në kuptim të dispozitës së nenit 394 par.1 të KPPRK-së, vlerësoi pretendimet 

ankimore të Prokurorit të PSRK-ës  dhe të mbrojtësve e të akuzuarve A.L., R.H., F.G., F.A., 

G.A. dhe  F.S.,  pas vlerësimit të tyre dhe shkresave të lëndës e duke marrë parasysh edhe 

mendimin e Prokurorisë së Apelit-DKR në Prishtinë, ka gjetur se: 

 

Ankesa e Prokurorit të PSRK-ës është e bazuar ndërsa ajo e të akuzuarve A.L., R.H., F.G., F.A.  

pjesërisht janë të bazuara. Ankesa e të akuzuarit F.S.-av. Enver Halili është e pabazuar. Ndërsa e 

ankesa e të akuzuarit G.A. tani për tani është jolëndore. 
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-Pretendimet ankimore dhe gjetjet e gjykatës përkitazi me shkeljet esenciale të dispozitave 

të procedurës penale- 

I akuzuari A.L.- av. Teuta Çaushi ka ushtruar ankesën për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale  pranë së  cilës ankesë në tërësi mbetën i akuzuari A.L. dhe 

mbrojtësi av. Mejdi Dehari në seancën e kolegjit të kësaj gjykata të datës 31.10.2019. Edhe pse 

ankesa është ushtruar mbi këtë bazë në ankesë nuk ka asnjë pretendim se ku konsiston kjo 

shkelje dhe cila dispozitë ligjore është shkelur përkitazi me shkeljen esenciale të dispozitave të 

procedurës penale. 

I akuzuari R.H. ka ushtruar ankesën e veçantë  për shkak të shkeljes esencial të dispozitave të 

procedurës penale duke theksuar se aktgjykimi është kontradiktor dhe kundërthënës në mes vete 

nëse provat e administurara nuk paraqesin gjendjen e përshkruar në aktgjykim,  dispozitivi i 

aktgjykimit është i pakuptueshëm, kundërthënës në brendin e tij dhe me arsyet e aktgjykimit, pra, 

arsyet janë plotësisht të paqarta ose kundërthënëse, faktet vendimtare në bazë të së cilave është 

marr ky aktgjykim janë në kundërthënie të konsiderueshme ndërmjet asaj që është paraqitur në 

arsyetimin e aktgjykimit lidhur me përmbajtjen e shkresave ose të procesverbaleve për deklarim 

të dhëna në procedurë dhe vet këtyre shkresave në procesverbal,  dhe mbrojtësja e tij av. Lirije 

Kovani, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të produrës penale thekson se nëse sipas 

detyrës zyrtare Gjykata e Apelit e të Kosovës gjen se ka shkelje thelbësore të dispozitave 

aktgjykimin ta kthej në rigjykim dhe vendosje, sepse nuk janë plotësuar kushtet ligjore, 

elementet konstitutive të veprës penale për të cilën është shpallur fajtor. 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.G.- av. Hazër Susuri në ankesë pretendon se aktgjykimi i ankimuar 

është përfshirë me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale ngase aktgjykimi i 

ankimuar nuk ka paraqitur në mënyrë të plotë e të qarët faktet të cilat i konsideron si të vërtetuara 

për kryerjen e veprës penale nga i akuzuari F.G.. Aktgjykimi i ankimuar është kundërthënës me 

arsyet e aktgjykimit ndërsa arsyet e dhëna në aktgjykim janë të paqarta dhe kundërthënëse mes 

veti, përkatësisht faktet të cilat i konsideron si të vërtetuara janë kundërthënëse me provat e 

administruara. Lidhur me këtë bazë ligjore thekson se gjykata e shkallës së parë i merr si fakte 

vendimtare për vërtetimin e gjendjes faktike vërtetimin për sekuestrim të sendeve të akuzuarit, 

dëshmia 1 e datës 26 Prill 2016 dhe shikimin në CD –incizimi në shtëpinë e të akuzuarit në 

fshatin Krushë e Madhe, datë 25 Prill 2017. Vetëm me këto prova të përmendura dhe të 

administruara, janë në kundërthënie me arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar ngase në vetëm në 

këto prova nuk ka mundur të vërtetohet gjendja faktike për të akuzuarin F.G., nuk ka prova për 

veprimet kryerëse dhe dashjen e të akuzuarit për kryerjen e vepër penale për të cilën akuzohet.  

Më tutje shton se me aktgjykimi e ankimuar është bërë shkelja thelbësore e dipozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par.2 nënpar.2.1 të KPPRK-së sepse gjatë pranimit të fajësisë të 

akuzuarve R.H. dhe A.L., është shkelur e drejta e të akuzuarit F.G. që në shqyrtimin gjyqësor ta 

kundërshtoj deklaratën e të akuzuarit R.H. të deklaruar në Polici dhe Prokurori, ngase i akuzuari 
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e as mbrojtësi i tij nuk është ftuar me rastin e deklarimit e të akuzuarit R.H. në Polici e as tek 

Prokurori i shtetit. Me veprimet e tilla gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar ka 

bërë shkeljen e të drejtës së mbrojtjes së të akuzuarit F.G.. 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.A.-av. Avni Ibrahimi  lidhur me bazën e shkeljes esenciale e 

dispozitave të procedurës penale në ankesë pretendon se përshkrimi faktik i dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar  që i referohet të pandehurit F.A. është i paqartë dhe i pakuptueshëm 

duke qenë se rezulton se asesi i pandehuri Fatos nuk ka ditur e as që ka mundur të dijë se në 2 

tavolinat të cilat i ka dorëzuar deri të shtëpia e F.S.t e të cila i ka marrë nga personi Kujtim i cili 

ka thënë se ka barna ka patur narkotik, duke qenë se pas hapjes së dy tavolinave nga policia janë 

gjetur narkotik. Nga përmbajtja e përshkrimit faktik të dispozitivit nuk rezulton se i pandehuri 

F.A. ka patur dijeni dhe dashje që të pranon nga Kujtimi tavolinat me narkotik dhe të i dërgon 

tek i pandehuri F.S.. 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.S.-av. Enver Halili në ankesë lidhur me bazën e shkeljes esenciale e 

dispozitave të procedurës penale cek se aktgjykimi atakohet për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale të KPP-së nga neni 384 par.1 pika 1.8 dhe 1.9 dhe al.2 pika 2.1, 

mirëpo përveç që përshkruan ngjarjen e konstatuar në seancën e shqyrtimit gjyqësor nuk thekson 

se cilat janë shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale. 

Gjykata e Apelit, pasi analizoi dhe vlerësoi aktgjykimin e ankimuar në drejtim të pretendimeve 

ankimore  gjeti se këto pretendimet janë të pabazuara meqenëse aktgjykimi i ankimuar , në 

përjashtim në raport me të akuzuarin G.A. dhe L.N.,  nuk është përfshirë me shkelje  esenciale të 

dispozitave të procedurës penale të parashikuara në nenin 384 të KPPRK-së, për të cilat kjo 

gjykatë kujdeset zyrtarisht, meqenëse dispozitivi aktgjykimit të ankiuar është  i qartë dhe i 

kuptueshëm dhe në harmoni me arsyetimin dhe gjykata e shkallë së parë ka dhënë arsye të plota 

dhe të qarta për faktet vendimtare dhe ka dhënë arsye të mjaftueshme lidhur me faktet të cilat i 

ka vërtetuar si dhe arsyet në të cilat është bazuar në rastin e zgjidhjes së kësaj çështje juridike 

dhe përgjegjësisë penale e të akuzuarve, për të cilat edhe kjo gjykatë i aprovon si të tilla. 

Gjykata e Apelit lidhur me pretendimet e të akuzuarit R.H. dhe mbrojtëses së tij av. Lirije 

Kovani  gjen se pretendimet janë të pabazuara, i akuzuari nuk e cek se me cilën shkresë dhe cilin 

procesverbal është në kundërshtim aktgjykimi i ankimuar, mirëpo kjo gjykatë edhe sipas detyrës 

zyrtare, gjen se aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje të kësaj natyre meqenëse dispozitivi 

është i  qartë dhe në harmoni me vetveten e tij dhe arsyetimi përmban arsye të mjaftueshme dhe 

të qarta dhe nuk është në kundërshtim me shkresat dhe përmbajtjen e procesverbaleve.  

Gjykata e Apelit, lidhur me pretendimet e mbrojtjes së të akuzuarit F.G.-av.Hazër Susuri, se me 

këto prova nuk ka mundur të vërtetohet gjendja faktike për të akuzuarin F.G., nuk ka prova për 

veprimet kryerëse dhe dashjen e të akuzuarit për kryerjen e vepër penale për të cilën akuzohet, 

më hollësisht do të shtjelloj në pjesën e pretendimeve dhe gjetjeve për vërtetimin e gjendjes 

faktike. 



Faqe 8 nga 21 

 

Gjykata e Apelit gjen se janë të pabazuar pretendimet e mbrojtësit të akuzuarit F.G.-av.Hazër 

Susuri, se aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së  shkallë së parë është përfshirë me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.2 nënpara.2.1 të KPPRK-së, se i 

është  shkelur e drejta  të akuzuarit F.G. që në shqyrtimin gjyqësor ta kundërshtoj deklaratën e të 

akuzuarit R.H. të deklaruar në Polici dhe Prokurori, ngase i akuzuari e as mbrojtësi i tij nuk është 

ftuar me rastin e deklarimit të të akuzuarit R.H. në Polici e as tek Prokurori i shtetit.  

Lidhur me këtë pretendim mbrojtja cek se me këto veprime gjykata e shkallës së parë me 

aktgjykimin e ankimuar ka bërë shkeljen e dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 

nënparag1.8 të KPPRK-së, ngase aktgjykimin është themeluar në prova të papranueshme dhe atë 

intervista te të dyshuarit H.R. të intervistuar në Polici- 2017-DHTN-066 datë 27 Prill 2017 dhe 

në PSRK datë 24.08.2018. 

 Gjykata e Apelit gjen se është i pabazuar pretendimi në këtë drejtim pasi që  aktgjykimi i 

ankimuar i  gjykatës së shkallës së parë përkitazi me të akuzuarin F.G. nuk ka marrë si provë e as 

është mbështetur në ndonjë deklaratë të bashkakuzuarve në këtë procedurë penale gjegjësisht 

A.L. apo R.H., andaj pretendimi i mbrojtjes në këtë drejtim janë të pabazuara dhe si të tilla nuk 

qëndrojnë dhe në këtë drejtim aktgjykimi i ankimuar nuk është marrë në shkelje të nenit 384 

par.1 nënpar.1.8 të KPPRK-së. 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.A.-av. Avni Ibrahimi nuk thekson se cilat janë shkeljet e dispozitave të 

procedurës penale por të  njëjtat janë të drejtuara në vërtetimin e gjendjes faktike dhe 

përgjegjësisë penale të akuzuarit andaj, Gjykata e Apelit do t’i vlerësoj në drejtim të këtyre 

pretendimeve.  

Gjykata e Apelit, pasi analizoi dhe vlerësoi aktgjykimin e ankimuar përkitazi me të akuzuarit 

G.A. dhe L.N., e sipas detyrës zyrtare , gjeti se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë me 

shkeljen esenciale të dispozitave të procedurës penale na neni 384 par.1 nënpara.1.12 e lidhur me 

nenin 370 par.7 dhe 10 të KPPRK-së, meqenëse dispozitivi i aktgjykimit në pikën III dhe VI, 

është i paqartë dhe në kundërshtim me arsyetimin  pasi që  nuk janë dhënë fare arsye në të cilat 

është bazuar me rastin e zgjidhjes së çështjes juridike me rastin e vërtetimit të ekzistimit të 

veprës penale dhe me rastin e zbatimit të dispozitës të ligjit penal, për të akuzuarin L.N. gjykata 

në arsyetim nuk pa paraqitur në mënyrë të plotë dhe qartë se cili fakt dhe për çfarë arsye i 

konsideron si të vërtetuar apo të pavërtetuar, arsye mbi  saktësinë e provave kundërthënëse, si 

dhe arsye në të cilat është bazuar me rastin e zgjidhjes së çështjes juridike, kjo për arsye se në 

arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar gjykata e shkallës së parë vetëm thekson se i ka falur 

besimin deklaratës së të akuzuarit N. edhe pse gjykata ka patur obligim që të vlerëson saktësinë e 

provave kundërthënëse, e në rastin konkretë deklaratën e tij të dhënë në polici dhe prokurori në 

raport me atë në seancë gjyqësor, sidomos në rrethanat e dijes së tij dhe qëllimit për ti ndihmuar 

në fshehjen e mjeteve apo provave, për  vendosjen e tavolinave në shtallën e kusherinjëve ti tij e 

cila ishte e pabanuar dhe në afërsi të shtëpisë së tij dhe me asnjë provë tjetër materiale të 

shtjelluar apo dëshmitar të ndëgjuar, dhe trupi gjykues ka vërtetuar dhe konstatuar se askush nuk 
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mund të shpallet fajtor për një vepër penale duke u mbështetur dhe dhënë rëndësi vendimtare 

deklaratës së dhënë në polici dhe prokurori, mirëpo nga kjo nuk rezulton të jetë dhënë asnjë 

arsye se cilat ishin arsye se mbrojtja e të akuzuarit ishte në përputhje me provat tjera për 

vërtetimin ose mosvërtetimin  e një fakti vendimtarë,  dhe është e pa qartë dhe e pakuptueshme  

se cilat provat materiale janë administruara në raport me të akuzuarin L.N.  për  veprën penale 

sipas aktakuzës dhe nuk është e qartë se për rëndësi vendimtare të cilës-të kujt deklarate  gjykata 

i është referuar në arsyetim si në faqen 19 pasusi 2 të aktgjykimit të ankimuar. Ndërsa ndaj këtu 

të akuzuarit G.A. dhe veprës së tij, kjo për faktin se  Gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e 

ankimuar për  pikën III,  të akuzuarin G.A. me pranim të fajësisë,  e ka shpallur fajtor për veprën 

penale, Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar dhe ndihma nga neni 283 par.1 

të KPRK-së lidhur me veprën penale, Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve, substancave psikotrope dhe anologe nga neni 273 par.2 e lidhur me nenin 33 të 

KPRK-së, dhe në faqen e 12  pikën 2.”vlerësimi i pranimit të fajësisë”, në rreshtin 21-22  

konstatohet “ pranimin e fajësisë është mbështetur në dëshmitë dhe provat materiale që përmban 

aktakuza dhe e njëjta akuzë nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose ndonjë gabim faktikë”, 

ndërsa në rreshtin e 15 “ ngase trupi gjykues ka gjetur-konstatuar se janë plotësuar të gjitha 

kushtet ligjore për pranimin e fajësisë për këto vepra penale që u vihen në barrë tani të 

akuzuarve..” .  

Nuk është kontestues fakti se i akuzuari G.A. në shqyrtimin gjyqësorë të datës 06.06.2019 ka 

pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar. Mirëpo, kjo nuk e liron gjykatën 

nga detyrimi për zbatim të drejtë të ligjit përkitazi me cilësimin juridik të veprës penale duke u 

bazuar në përshkimin faktik të veprës të paraqitur në aktakuze si dhe provat dhe dëshmitë mbi të 

cilat është mbështetur aktakuza, e që nga dispozita e nenit 248 par.1 pika 1.4  kërkon që kryetari 

i trupit gjykues përcakton nëse aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabim 

faktikë, çka në rastin konkretë nuk rezulton të jetë aplikuar drejtë kjo dispozitë. 

Është e qartë se trupi gjykues e ka shpallur fajtor të  akuzuarin  G.A., si në pikën III të 

aktgjykimit, për veprën penale, Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar dhe 

ndihma nga neni 283 par.1 të KPRK-së lidhur me veprën penale, Blerja, posedimi, shpërndarja 

dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe anologe nga neni 273 par.2 e 

lidhur me nenin 33 të KPRK-së, mirëpo në arsyetim fare nuk është bërë e qartë se si ka vendosur 

që të akuzuarin të shpallë fajtor për këtë vepër penale meqenëse këto dy forma të bashkëpunimit 

në kryerjen e veprës penale e përjashtojnë njëra-tjetrën, pra në këtë rast i akuzuari G.A. ose ka 

vepruar si grup i organizuar kriminal në qoftë se gjykata konsideron se janë plotësuar të gjitha 

kushte e përcaktuara me nenin 283, ose ka vepruar në ndihmë në kuptim të neni 33 të KPRK-së, 

pasi që dihet se këto forma të bashkëpunimit nuk mund të qëndrojnë njëkohësisht, andaj në 

mungesë  të këtyre arsyeve të plota dhe të qarta rezulton se aktgjykimi është i paqartë jo vetëm 

në pjesën e dispozitivit por edhe në pjesën e arsyetimit e që paraqet shkeljet esenciale të cekuar 

si më lartë dhe si rezultat i kësaj shkelje ka rezultuar edhe me shkeljen e ligjit penal. 
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-Pretendimet ankimore dhe gjetjet e gjykatë përkitazi me Shkeljen e Ligjit Penal. 

Prokurori i PSRK-së, në ankesë pretendon se gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e 

ankimuar ka shkelur ligjin penal me rastin e vendimit mbi dënimin duke shkelur nenin 69 të 

KPRK-së, duke mos i konfiskuar sendet e përdorura për kryerjen e veprës penale dhe atë veturën 

e tipit BMW X5 me targa .... të cilën e ka përdor i akuzuari A.L. në kryerjen e veprës penale dhe 

veturën e markës GOLF V me targa .... të cilën e ka përdorë i pandehuri G.A. dhe A.SH. i cili 

gjendet në arrati. E me vërtetimin e gabueshëm dhe jo të plotë të gjendje faktike, Gjykata ka bërë 

shkelje të Ligjit Penal nga neni 385 par.1 nënpara.1.1 dhe 1.5 të KPRK-së, ngase nga provat që i 

janë ofruar nga Prokuroria, i akuzuari L.N. do të duhej të shpallej fajtor dhe të dënohej për 

veprën penale për të cilën është akuzuar. 

Mbrojtësja e të akuzuarit A.L.-av. Teuta Çaushi ka ushturar ankesën mbi këtë bazë, edhe pse nuk 

cek se ku konsiston shkelja e ligjit penal përpos në që në ankesë në këtë pikë ankimore thekson 

se Gjykata ex officio duhet të bëjë ricilsimin e veprës penale në nenin 273 i KPRK-së dhe norma 

sanksionuese nga neni 281 i KPRK-së. 

I akuzuari R.H. në ankesë pretendon se gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e ankimuar 

gabimisht ka aplikuar të drejtën materiale pasi që nuk i ka llogarit kohën e kaluar në paraburgim. 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.G.-av. Hazër Susuri në ankesë pretendon se me vërtetimin e gabuar të 

gjendjes faktike me aktgjykimin e ankimuar janë shkelur dispozitat e nenit 385 par.1 nënparg.1.2 

të KPRK-së, sepse rrethanat të përcaktuara nën vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike e përjashtojnë përgjegjësin penale. Ndaj edhe shkelja e ligjit penal me aktgjykimin e 

ankimuar është bërë në dëme të akuzuarit F.G.. 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.A.- av.Avni Ibrahimi në ankesë pretendon se gjykata e shkallës së parë 

duke u mbështetur në vërtetimin e gabuar të gjendjes faktike shkeli ligjin penal nga neni 385 

par.1 nënparag.1 të KPPRK-së, kur të pandehurin F.A. e shpalli fajtor për veprën penale, Blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe 

analoge nga neni 273 par.2 të KPRK-së, edhe pse në veprimet e tija nuk ekziston përgjegjësia 

penale dhe nuk përmbahen tiparet qenësore të veprës së cekur penale. 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.S.-av. Enver Halili në ankesë vetëm thekson se është bërë shkelja e 

ligjit penal, ky i akuzuar në asnjë fazë të procedurës penale nuk e ka pranuar fajësinë për veprën 

penale Dhënia e ndihmës kryersve pas kryerjes së veprës penale nga neni 388 par.2 e lidhur me 

nënparag.2.8 lidhur me parag.1 të KPRK-së. 

Përgjigje në ankesën e PSRK-së,  ka ushtruar mbrojtësi i të akuzuarit L.N.-av. Shemsedin Pira, 

me pretendim se janë të pabazuara dhe të paqëndrueshme pretendimet ankimore të Prokurorit të 

PSRK-së, lidhur me atë se aktgjykimi i ankimuar është përfshirë me shkelje të ligjit penal ngase 

gjykata e shkallës së parë duke vërtetuar drejtë gjendjen faktike ka marr aktgjykim të drejt dhe të 

ligjshëm kur ka vendosur si në dispozitiv V-të të aktgjykimit të atakuar i cili në rastin konkret 
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asesi nuk është përfshirë me shkelje të ligjit penal për të cilat pa të drejtë pretendon përfaqësuesi 

i organit të ndjekjes. 

Gjykata e Apelit, pasi analizoi aktgjykimin e ankimuar dhe vlerësoi pretendimet ankimore të 

mësipërme gjeti se këto pretendime janë të pabazuara. Në rastin konkretë meqenëse gjykata e 

shkallës së parë duke qenë se edhe gjendjen  faktike ka  vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë 

në raport me të akuzuarit A.L., R.H., F.G., F.A. dhe F. S.,  ka vepruar drejtë edhe  me rastin e 

aplikimit të ligjit penal kur të akuzuarit i gjeti fajtor për veprat penale për të cilat janë akuzuar 

dhe se nuk është gjetur asnjë rrethanë që do të përjashtonte përgjegjësin e tyre penale. Ndërsa në 

raport me të akuzuarin G.A. dhe L.N., kjo Gjykatë pasi që konstatoi se aktgjykimi i ankimuar  

ishte marrë në shkelje të dispozitave të procedurës penale rrjedhimisht ka shkelur edhe ligjin 

penale. 

Ndërsa sa i përket pretendimit ankimor të PSRK-së për dënimit plotësues kjo Gjykatë gjen se 

këtu nuk kemi të bëjmë me shkelje të ligjit penale por për lëshimi dhe mos vendosjen nga  

gjykata e shkallës së parë lidhur me propozimet e paraqitura si në aktakuzë për konfiskim të 

sendeve të cilat janë përdorur për kryerën e veprës penale nga i akuzuari A.L. andaj, në këtë 

drejtim duke gjetur si të bazuar ankesën e PSRK-së kjo Gjykatë ka aprovuar ankesën dhe i ka 

konfiskuar veturën, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi,  meqenëse nga shkresat e lëndës rrjedhë 

se kjo  veturë është  përdoruar nga i akuzuari gjatë gjithë kohës për kryerjen e veprës penale për 

të cilat është akuzuar dhe i njëjti ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën  është akuzuar 

meqenëse me vetë pranimin e fajësisë për të gjitha pikat e aktakuzës nga i akuzuarit A.L.  është 

pranuar dhe propozimi i Prokurorit të PSRK-së për konfiskimin e veturës, si në dispozitivin e 

këtij aktgjykimi, e të cilat ishin përfshirë me urdhërin për konfiskimin e sendeve 

PPRKR.nr.58/2017 të datës 02.05.2017, si sende të cilat janë përdorë për kryerjen e  veprave 

penale nga të akuzuarit. 

Pretendimi si në ankesë nga i akuzuari R.H. lidhur me aplikimin e gabueshëm të së drejtës 

materiale nuk qëndron ngase në aktgjykimin e ankimua në faqen e 7 gjykata e shkallës së parë i 

ka llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim nga data 25.04.2107 e tutje. 

 

-Pretendimet ankimore dhe gjetjet e gjykatës përkitazi me vërtetimin e gabueshëm ose jo të 

plotë të gjendjes faktike. 

Prokurori i PSRK-së, në ankesë pretendon se është vërtetuar gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë 

gjendja faktike në këtë çështje penale nga ana e gjykatës së shkallës së parë me aktgjykimin e 

ankimuar në raport me të akuzuarin L.N., nuk është kontestuese se gjykata i ka shqyrtuar provat 

e propozuara, por sipas prokurorisë i ka vlerësuar gabimisht se sidomos ku ja fal besimin 

deklaratës së të akuzuarit L.N.,se i akuzuari R.H. i kishte dërguar sasinë e narkotikëve tek shtëpia 

e Xh. N. e cila gjendet 500 metra larg nga shtëpia e të akuzuarit, në të vërtetë shtëpia e të 

akuzuarit L.N. gjendet në një distancë rreth 70 metra në vijë ajrore dhe rreth 100 metra në rrugë 
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tokësore nga vendi ku ishin fshehur tavolinat me masën narkotike dhe se ai kishte pasur 

marrëveshje që për kujdesje  për tavolina do të kompensohej me 1000 euro nga i pandehuri R.H. 

të cilin fakt R.H. e ka cekur edhe në procesverbalin e datës 24.08.2017 në PSRK, dhe në 

shqyrtim gjyqësor. 

I akuzuari R.H. ankesën e ka ushtruar edhe mbi bazën e vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike, edhe pse në ankesë nuk cek asgjë lidhur me këtë bazë. 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.G.-av. Hazër Susuri, në ankesë pretendon se gjykata e shkallë së parë 

me aktgjykimin e ankimuar gabimisht ka vërtetuar gjendjen faktike për të akuzuarin F.G., si 

kryerës i veprës  penale për të cilën akuzohet. Në këtë rast kemi veprën e penale të veçantë 

Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar në shkelje të nenit 283 të KPRK-së 

dhe veprën e veçantë penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge në shkelje të nenit 273 par.2 të KPRK-së e jo 

lidhshmëria e këtyre veprave penale. Me aktgjykimin e ankimuar, me asnjë provë nuk është 

vërtetuar elementet qenësore të veprës penale e të cilat janë; organizuesin, drejtuesin dhe 

pjesëmarrësin e grupit, e cila vepër si vepër e veçantë penale nuk mund të qëndroj ngase  në bazë 

të nenit 283 par.1 të KPRK-së është përcaktuar se “kushdo që me dashje dhe dijeni qoftë të 

qëllimit dhe veprimtarisë së përgjithshme të grupit kriminal të organizuar ose qëllimit të grupit 

për të kryer një apo më shumë vepra penale të cilat janë të dënueshme me burgim prej së paku 4 

vjet aktivisht merr pjesë në veprimtarit kriminale të grupit duke ditur se pjesëmarrja e tillë do të 

kontribuojë në realizimin e veprimtarisë kriminale”,  nga kjo dispozitë rrjedh se edhe ky element 

qenësorë i kësaj vepre në bazë të aktgjykimit të ankimuar gabimisht është vërtetuar ngase ky 

element nuk është plotësuar sepse për veprën penale në bazë aktgjykim të ankimuar që ndërlidhet 

me veprën penale blerja posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge në shkelje të nenit 273 par.2 të KPRK-së, përcaktohet se 

kryerësi i kësaj vepre penale dënohet me gjobë dhe me burgim prej 2 vite së paku deri në 12 vjet, 

e jo së paku 4 vjet ashtu siç përcaktohet për veprën  penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit 

kriminal të organizuar në shkelje të nenit 283 par.2 të KPRK-së, prandaj aktgjykimi i ankimuar 

nga arsye të përmendura nuk mund të qëndroj juridikisht e as faktikisht për të akuzuarin F.G.. 

Gabimisht është vërtetuar me aktgjykimin e ankimuar gjendja faktike ngase në bazë të provave të 

marra nuk vërtetohet asnjëra nga katër format e kryerjes së veprës penale dhe atë; shpërndarja, 

shitja, trasnporti apo dërgimi i substavncave narkotike me qëllim të shpërndarjes, shitjes ose 

ofrimit për shitje të tyre. Gabimisht është vërtetuar edhe në bazë të deklaratave të të akuzuarve 

nga intervistimi në polici dhe prokurori, përkatësisht në procedurë parapenale, dhe atë A.L., 

F.A., G.A., F. S., L.N., Z.B., ngase të njëjtit nuk e njohin të akuzuarin F.G.. Njëkohësisht edhe 

me deklaratën e R.H., të dhënë në polici, gabimisht është vërtetuar gjendja faktike dhe gabimisht 

iu ka dhënë besimi nga Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar ngase R.H. ka 

deklaruar se e ka dhënë nën presionin e personave zyrtar të Policisë të cilët e kanë intervistuar 

dhe e kanë detyruar ashtu të deklaroj rrejshëm për F.G.n, ngase është dhënë nën presion të 

zyrtarëve dhe udhëzimeve të tyre për ta ngarkuar F.G.n në kryerjen e veprës penale nën akuzim. 
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I akuzuari F.G. si i dyshuar në Policinë e Kosovës,  si dhe në deklaratën e dhënë në PSRK dhe në 

shqyrtimin gjyqësor,  ka deklaruar se R.H.n për të dalur nga kriza e rëndë financiare si mik mu 

ka lutur që ti vendos do dërrase dhe tavolina me mbushje të narkotikeve për vetëm 2-3 ditë por ai 

e ka zgjatur dhe me intervenime të vazhdueshëm mezi ka ardhur për ti marr dërrasat dhe 

tavolina. E tërë kjo është bërë nga çështja e  nderimit të R.H.t të cilin nuk kam mundur të refuzoj 

për vendosje të përkohshme dhe se për këtë nuk kam realizuar kurrfarë pagese nga R.H. ngase 

atë e kamë bërë vetëm për hire të ndihmës si shokë. Unë R.H.t ja kam dhënë çelësat e lokalit për 

parukeri ku e ka vendosur mallin- tavolinat dhe dërrasat për 2-3 ditë dhe e ka zgjatur më shumë e 

me lutjen time që ta heq sa më shpejt mallin mezi ka hequr ngase unë jam frikësuar se do të 

përgjigjem penalisht sepse e dija çfarë malli është. Po ashtu rastin nuk mundja ta lajmëroja në 

Polici për mallin e vendosur ngase prishej tërësisht shoqëria dhe ashtu kam vuajtur derisa e morri 

mallin dhe unë rash viktimë e tij. Rregullimin e dërrasave dhe tavolinave në lokal e kanë bërë 

R.H. dhe të tjerët ndërsa unë fare nuk jam përzier në punët e tyre. Po ashtu nuk kam marrë asgjë 

kompensim dhe nuk e dija se ku ka pasur R.H. për ti dërguar ato ngase nuk kam qenë dhe as që 

kam patur lidhe me këtë punë të narkotikëve lëndorë. Këtë punë e kam bërë nga aspekti moral 

dhe mu ka dhimbtë R.H. ngase e ka shtëpinë nën hipotekë tek banka përkatëse. R.H. do ta bënte 

transportimin e drogën me qëllim të përftimit të tij për ta tejkaluar gjendjen e rëndë financiare 

dhe nuk e dinte se e kujt ka qenë droga e paketuar në ato tavolina dhe dërrasa dhe në qese të 

paketuare dhe unë i kam parë në prezencë të policisë. Substancën narkotike R.H. e ka marrë një 

ditë para se të vjen policia. Njëkohësisht deklaron se unë drogën as nuk e kam blerë, as nuk e 

kam patur për qëllim ta shes, atë drogë e ka sjell R.H.. Kështu që me aktgjykimin e ankimuar 

gabimisht është vërtetuar gjendja faktike dhe gabimisht është shpall i akuzuari F.G. si kryerës i 

veprës penale lëndore. Megjithatë konsideroj se në veprimet e të akuzuarit F.G. kemi të bëjmë 

me veprën penale Moslajmërimi i veprave penale apo të kryerësve të tyre në shkelje të nenit 386 

par.1 nënpar.1.8 nga Kapitulli XXIII veprat penale të narkotikëve. Për këtë theksoj se F.G. në 

këtë çështje penale nuk ka bërë kallëzimin e kryerësve të veprës penale për të cilën mund të 

shqiptohet dënimi me burgim afatgjatë.  

Mbrojtësi i të akuzuarit F.A.- av.Avni Ibrahimi, në ankesë thekson se gjykata e shkallës së parë 

me aktgjykimin e ankimuar gabimisht ka vërtetuar gjendjen faktike duke qenë se i pandehuri 

F.A. nuk është kryer i veprës penale që i vihet në barrë. I pandehuri F.A. në deklaratën e tij 

dhënë në polici, në prokurori dhe në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar në mënyrë të sinqertë se 

një shokut të tij Kujtimit nga Shqipëria i kishte ndihmuar që ti strehon 2 tavolina, për të cilat ai 

person i kishte thënë se në ato tavolina ka barna për ti dërguar (kontrabanduar) në Serbi dhe deri 

sa ishin në pompën e benzinës “Patroni” në fshatin Prelez i Muhaxherve, që ndodhet në rrugën 

magjistrale Ferizaj-Prishtinë, e ka kontaktuar shokun e tij F.S. i cili jeton dhe banon në fshatin 

Cërnillë-Ferizaj që të i mundëson për disa ditë që dy tavolinat e cekura të vendosën në shtëpinë e 

vllaut e tij. Ai i ka besuar shokut të tij Kujtimit se në tavolinat ka të fshehura barna, të cilat i ka 

destinuar për ti  kontrabanduar për në shtetin e Serbisë, në asnjë rast nuk ka dyshuar se në 

tavolinat e cekura ka narkotik. Më tutje në ankesë thekson se F.A. në të gjitha fazat e procedurës 

ka prezantuar se vetura e markës “Mercedes ML” me targa ..... ka qenë e parkuar në afërsi të 
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shtëpisë së tij nga personi Ismet Koka të cilën e ka lënë që shoku i tij XH.U. nga Gjakova të vij 

dhe të e merr, se në asnjë rast nuk e ka përdorë ose shfrytëzuar si pa bazë pretendohet me 

aktakuzën e prokurorisë. 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.S.-av. Enver Halili, në ankesë thekson se është bërë vërtetim i 

gabushëm ose jo i plotë i gjendjes faktike duke e njoftuar gjykatën se i akuzuari F.S. gjatë 

deklarimeve të tij në Polici, Prokurori Speciale, ka deklaruar se nuk e pranon veprën penale  

Dhënia e ndihmës kryerësve të veprës penale nga neni 388 par.2 e lidhur me nënparag.2.8 lidhur 

me par.1 të KPRK-së. Konsideron se me këtë rast nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë gjendja 

faktike, për arsye se Gjykata ka marrur deklaratën e vetëm një dëshmitari të akuzuarit F.A., e me 

marrjen e vetëm një deklarate të akuzuarit-dëshmitar të përmendur, nuk do të ishte e 

mjaftueshme dhe e sakt dhe e logjikshme. I akuzuari F.S. ka deklaruar se të akuzuarin F.A. e ka 

(tezak) ngase tezja e tij është martuar për xhaxhain e F. dhe me te shoqërohet qe disa vite. Në 

shenjë respekti të ndërsjellt i akuzuari F., pa kurfar hamendje, ka shpreh gatishmëri ti marri ato 

dy tavolina për dy-tre ditë ti vendosi dikund në vend ma të sigurt, me qëllim që gjatë lojërave të 

fëmijëve, mos të gërvishten tavolinat e huaja, e ky veç i ka skenjuar në shtëpinë e vllaut të tij, e 

cila fare nuk ka qenë e mbyllur. Për me qenë ma të sigurta nga dëmtimi eventual i fëmijëve, i ka 

vendosur nën kulmin e shtëpisë. 

Gjykata e Apelit, pasi analizoi aktgjykimin e ankimuar dhe pretendimet në ankesë gjeti se,   

pretendime e PSRK-së janë të bazuara ndërsa ato e mbrojtëseve e të akuzuarve  janë të 

pabazuara, pasi që gjykata e shkallë së parë në  aktgjykimin e ankimuar nuk ka dhënë arsye të 

plota dhe të qarta  për faktet vendimtare të  vërtetuara për të akuzuarin L.N.,  ndërsa e ato e 

mbrojtësve e të akuzuarve  janë të pabazuara, pasi që gjykata e shkallë së parë në  aktgjykimin e 

ankimuar ka dhënë arsye të plota dhe të qarta  për faktet vendimtare të  vërtetuara dhe ka 

vlerësuar në mënyrë të drejt saktësinë e provave,  dhe arsyet në të cilat është bazuar me rastin e 

zgjidhjes së çështjes juridike për vërtetimin e ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale 

e të akuzuarve. 

Gjykata e Apelit, me rastin e ankesë dhe pretendimeve ankimore të  PSRK-së, dhe sipas detyrës 

zyrtare,  për të akuzuarin L.N., gjen  se gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar 

nuk ka vërtetuar në mënyrë plotë dhe të drejtë gjendjen faktike. Kjo për faktin se gjendjen 

faktike gjykata e shkallës së parë “e ka vërtetur duke i falur besimin deklaratës së të akuzuarit 

Nebi, nuk kishte kontakte me të akuzuarit e tjerë si në aktakuzë, por vetëm me të akuzuarin R.H., 

me asnjë provë tjetër materiale të shtjelluar apo dëshmitar të dëgjuar, dhe askush nuk mund të 

shpallet fajtor për një vepër penale duke u mbështetur dhe dhënë rëndësi vendimtare deklaratës 

së dhënë në polici dhe prokurori dhe prokurori nuk ka mundur të bindë trupin gjykues se i 

akuzuar të ketë ndërmarrë ndonjë veprim penal për kryerjen e veprës penale dhënia e ndihmës 

kryerësve pas kryerjes së veprës penale nga neni 388 par.2 nën parr.2.8 lidhur me par.1 të 

KPRK-së dhe në mungesë të përgjegjësisë penale turpi gjykues e ka liruar të akuzuarin Lutfi 

konform nenit 364 par.1 pika.1.3 të KPRK-së.” 
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Mirëpo, nga përshkrimi i veprime inkrimiunues për të akuzuarin L.N., rezulton pretendimi se i 

akuzuari L.N. “rreth gjysmës së muajit Prill të vitit 2017 në fshatin Sojevë, i pandehur me dashje 

i ka ndihmuar të pandehurit R.H., në fshehjen e mjeteve të veprës së kryer penale në atë mënyrë 

që në kërkesë të të pandehurit R. pas një bisede me të i pandehurin  ka pranuar në ruajtje me 

kompensim për disa ditë njëzet (20) tavolina në të cilat ishte e fshehur “marihuan”, e cila ishte 

përgatitut për tu transportuar me qëllim shitje dhe më datë 30.04.2017 me rastin e kontrollit nga 

ana e policisë në ahur (shtallë) të bagëtive të kushëriri të pandehurit L.N., janë gjetur dhe 

sekuestruar 20 tavolina në të cilat ishin fshehur rreth 500 kg narkotik të llojit “marihuanë”, e të 

cilët janë sekuestruar nga ana e policës.  

Nga ky përshkrim faktik i akuzuari L.N. dyshohet se me dashje i ka ndihmuar të akuzuarit R. në 

fshehjen e tavolinave, në të cilën ishte e fshehur “marihuana”, e të cilat tavolina  ishin të  

vendosur në stallën e bagëtive të kushëririt të tij.  

Për vërtetimin e gjendjes faktike Gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e ankimuar,  në 

procedurën e provave ka administurar dhe lexuar provat materiale, si në faqen 13 dhe 14 të 

aktgjykimit të ankimuar,  e ndër të tjera edhe aktvendimin e PSRK-së, me të cilën i është besuar-

për të caktuar ekspertë për të kryer ekspertimin dhe ekzaminimin,  me nr të vendimit 2217 të 

datës 16.05.2017, dhe atë;  që të ekzaminohen substanca e dyshuar narkotike, duke përcaktuar 

llojin e substancës, dhe të merren gjurmët e mundshme të gishtërinjve nga provat materiale të 

sekuestruara. 

 Meqenëse kjo si provë është administruar dhe lexuar, për këtë gjykatë,  është e paqartë se çka 

është vërtetuar me këtë provë meqenëse nuk ka raporte kthyes lidhur me të gjeturat  sipas këtij 

aktvendimi.  Andaj, kjo gjykatë vëren se për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktik 

është e nevojshme që të sigurohet ky raport nga AFK-ja lidhur me të gjeturat sipas kërkesës së 

aktvendimit për angazhim të ekspertëve me kërkesat dhe detyrat e përcaktuara me këtë 

aktvendim.    

Gjykata e Apelit konstaton se  ankesat e ushtruar mbi këtë bazë nga R.H., nuk mund të ushtrohet 

ankesë bazuar në dispozitën e nenit 383 par.2 të KPPRK-së, meqenëse i  akuzuari ka pranuar 

fajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar dhe trupi gjykues është pajtuar me pranimin 

e tillë të fajësisë çka rezulton edhe në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar në faqen 12 ku 

gjykata e shkallë së parë me aktvendim  në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 06.06.2019 ka 

aprovuar pranimin e fajësisë nga i akuzuari  R.H. për veprën penale, Pjesëmarrja ose organizimi i 

grupit kriminal të organizuar nga neni 283 lidhur me veprën penale, Blerja, posedimi, 

shpërndarja  dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge nga 

neni 273 par.2 të KPRK-së, andaj ankesat e të akuzuarit  lidhur me këto pretendime kjo Gjykatë 

nuk do ti trajtoj meqenëse nuk janë të lejuara. 

 Gjykata e Apelit,  gjen se pretendimi i mbrojtësit e të akuzuarit F.G.-av. Hazër Susuri, është i 

pabazuar, kjo për faktin se i akuzuari F.G. ka ndërmarrë veprim dhe ishte pjesëmarrës aktivi në 
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veprimtarin kriminale të grupit kriminal të organizuar me qëllim që të kryej  pikërisht veprën 

penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 

psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.2 të KPRK-së, për të cilën vepër penale dënueshmëria 

është deri në 12 vite burgim, andaj sipas kësaj dispozite ligjore të neni 283 par.1 të KPRK-së,  

kërkohet që të jetë e mundshme që të shqiptohet dënimi mbi 4 vite e jo që minimumi i paraparë 

ligjore për veprën penale të caktuar të jetë jo më pak se 4 vite dënim me burgim, andaj këtë 

kualifikim  ligjor të veprës penale për të akuzuarin F.G.  të gjetur nga Gjykata e Shkallës së parë  

edhe kjo Gjykatë e aprovon si të drejtë dhe të ligjshëm.  

Nuk qëndron pretendimi ankimor se gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar 

gabimisht ka vërtetuar gjendjen faktike në bazë të deklaratave e të akuzuarve nga intervistimi në 

Polici dhe tek Prokurori i shteti, përkatësisht në procedurën parapenale të A.L., F. A., G.A.,F.S., 

L.N., Z.B. dhe të akuzuarit R.H. të dhënë në polici, kjo për faktin se gjykata e shkallës së parë 

aktgjykimin e ankimuar sa i përket vërtetimit të gjendjes faktike e ka mbështetur  në deklaratat e 

të akuzuarit F.G. të dhënë në këtë çështje penale. Në deklaratën e dhënë në polici më datë 

26.04.2019 i akuzuari pohon se njihet me R. pra R.H. dhe personin që e quajë B. që është fjala 

për të akuzuarin A.L.,  dhe sjelljen e tavolinave me narkotik në lokalin e së bashkëshortes së tij e 

cila punon si frizere, një natë rreth orës 22-23 nga një person që ka qenë së bashku me R.H., të 

cilët kanë ardhur me kamionetën dhe nga kamioneta deri në lokal i kemi shkarkuar unë dhe R... 

Thekson se nuk ju ka ndihmuar në rregullimin e drasave në të cilat kanë vendosur marihuanë. Në 

atë lokal ku janë gjetur tavolinat dhe paisje, skele të metalta, traj të mëdhenj, bulona të mëdhenj, 

shkuma, një peshore digjitale, qese najloni për mbushje, ngjitës i ka sjell R. dhe B., e deri para 10 

dite gruaja ka punuar në lokal por që tavolinat dhe dërrasa kanë qenë aty por që gruaja nuk ka 

pas njohuri se çka ka pasur aty. Dërrasa që ishin aty një ditë para kontrollit policor rreth orës 19 

R. ka ardh me një kamion, pasi që ishte natë unë i kam ndihmuar R. ti ngarkoj në kamion nga 

lokali këto dërrasa. Gjatë kësaj kohe jam takuar me personin e quajtur B. 4-5 herë dhe ka 

komunikuar në telefon çdo 2-3 ditë, ka qenë bisedë humbje kohe por ndonjëherë më ka pyetur se 

a ka ndonjë kontroll policore andej kah ju dhe unë ju kamë përgjigjur se jo gjithçka është në 

rregull. Edhe në deklaratën e dhënë me datë 17.08.2017  para Prokurorit e pohon njohurin me 

R.H.n dhe se në bisedë me te në telefon për ti sjellë disa tavolina tek unë,  dhe e di se në ato 

tavolina ka patur të fshehur substanca narkotike të cilat unë i kam pranuar dhe i kam vendosur në 

lokal  të cilën e ka përdorur bashkëshortja të cilat i ka sjell Ramadani me një kamion rreth orës 

22:00. Pohon se ishte prezent gjatë bastisjes së lokalit nga Policia më datë 25.04.2017 ku janë 

gjetur pajisjet  për paketim të narkotikut. Edhe në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se R.H.n e 

njeh dhe është shoqëruar me atë gjatë viti 2017 i cili kishte ardhur në fshatin Krushë e Madhe 

duke më njoftuar se sasinë e narkotike që e posedonte kërkonte që për 4-5 ditë ta strehoj në 

shtëpinë time, dhe un menjëherë kam dashur ti bëjë mirë dhe kam pranuar që sasia e narkotikut 

të strehohet në lokalin e bashkëshortes për 2-3 ditë dhe këtë veprim e kam ndërmarr vetëm për 

shkak të kushteve të rënda të akuzuarit R., un personalish nuk kam pasur kurrfarë interesi për 

këtë shërbim. Gjendjen e këtillë faktike gjykata e shkallë së parë e ka bazuar  dhe në provat 

materiale-procesverbalet  të datës 25.04.2017 mbi bastisjen  dhe sekuestrimin e pjesës së 
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narkotikut në sasi prej 184,39 kg në lokal të bashkëshortes së të akuzuarit, vërtetimin mbi 

sekuestrimin e sendeve  të gjetura në lokal të akuzuarit më datë 26.04.2017, dhe mbi bastisjen e 

banesës në Gjakovë të shfrytëzuar nga i akuzuari, dhe foto dokumentacioni i shkresave të lëndës, 

e në asnjë mënyrë si pretendon mbrojtja në deklaratat e të akuzuarve të apostrofuar nga mbrojtja. 

Nga kjo gjendje faktike e vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar 

vërtetohet se i akuzuari F.G. kishte dashjen dhe dijeninë- ashtu si edhe në mbrojtjen e vetë ka 

theksuar se ai pas bisedës me R. kishte pranuar që ti vendosin ato tavolina në lokalin e 

bashkëshortes së tij në të cilën kishte narkotik, dhe dinte se në ato tavolina që i kishte sjellë i 

akuzuari R. , që edhe vet i akuzuari F.G. i kishte ndihuar edhe për shkarkimin nga kamioneti, 

kishte lëndë narkotike, dhe bisedonte çdo 2-3 ditë me të akuzuarin A.L. “ka qenë bisedë humbje 

kohe por ndonjëherë më ka pyetur se a ka ndonjë kontroll policore andej kah ju dhe unë ju kamë 

përgjigjur se jo gjithçka është në rregull”, pra i akuzuari F.G. ishte i vetëdijshëm se ishte 

pjesëmarrës aktiv në grup kriminal të organizuar dhe se po i kontribuon veprimtarisë së tyre dhe 

se qëllimi i tij “ ishte që ti ndihmonte të akuzuarit R. për shkak të kushteve të ekonomike”, dhe 

dashja e tij ishte  për qëllimin e veprimtarisë së përgjithshme të grupit kriminal të organizuar dhe 

qëllimin e grupit që  për qëllimet e përfitimin pasuror nëpërmjet  blerjes, transportin dhe shitjen e 

paautorizuar të narkotikëve të llojit marihuan. 

Andaj, duke marrë parasysh këtë gjendje faktike të vërtetuar nga gjykata e shkallë së parë në 

aktgjykimin e ankimuar,  të cilën në tërsi e aprovon edhe kjo Gjykatë,  rrjedhë si i pa bazuar 

pretendimi ankimor se në këtë çështje në veprimet e të akuzuarit F.G. do të qëndronin të gjitha 

elementet e veprës penale, Moslajmërimi i veprave penale apo të kryerësve të tyre nga neni 386 

par.1 nënpar.1.8 të KPRK-së, meqenëse është vërtetuar se i akuzuari F.G. është kryerës i veprës  

penale për të cilën edhe është shpallur fajtor dhe dënuar si në dispozitiv të aktgjykimit, e jo ashtu 

si pretendon mbrojtja se i akuzuari nuk ka bërë kallëzimin e kryerësve të veprës penale.  

Gjykata e Apelit,  gjen se pretendimi i mbrojtësit e të akuzuarit F.A.-av. Avni Ibrahimi, lidhur 

me atë se i akuzuari F.A. nuk ka ditur se në këto dy tavolina ka narkotik është i pabazuar nga 

fakti se duke marrë parasysh mbrojtjen e tij dhe njohurin me të akuzuarit e tjerë në këtë çështje 

penale, dhe sidomos veprimin e tij për fshehjen e këtyre tavolinave te i akuzuari F.S. në shtëpinë 

e pabanuar nga askush dhe në katin e 3 nënkulëm , dhe ashtu si shprehet vet i akuzuari “se nuk 

guxoj ti vendosi në shtëpinë time”, pa dyshim se te i akuzuari ka ekzistuar dija se në ato tavolina 

është sistemuar substanca narkotike, edhe pse i akuzuari në mbrojtjen e tij thekson se në ato 2 

tavolina ka ditur se ka hapa-barna të cilat në këtë mënyrë me këtë identifikim-emër  mund edhe ti 

referohet i akuzuari dhe të tjerët për substancat narkotike, andaj rrjedh logjikshëm konkludimi se 

i akuzuari F.A. ka patur dijeni se në 2 tavolina kishte të fshehur narkotikë, në të kundërtën pse do 

ti ndërmerrte të gjitha këto veprime duke i fshehur këto 2 tavolina diku tjetër e jo në shtëpinë e 

tij, ashtu si kishte vepruar edhe rastin e posedimit të veturës “Mercedes ML”, për të cilën i kishte 

çelsat e veturës vet i akuzuari, e  cila veturë  kishte hapësirë të destinuar pikërisht për fshehjen e 

narkotikëve, për të cilën është vërtetuar dhe gjatë ekzaminimit nga ana e policisë për ekzistimin e 

një vendi të tillë të përshtatshëm për fshehjen dhe bartjen e narkotikut.  
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Gjykata e Apelit,  gjen se pretendimi i mbrojtësit e të akuzuarit F.S.-av. Enver Halili, sa i përket 

pretendimit se gjendja faktike  bazohet vetëm në deklaratën e të akuzuarit  F.A. dhe se me vetëm 

këtë deklaratë nuk është e mjaftueshme për të vërtetuar gjendjen faktike kjo nuk qëndron pasi që 

gjykata e shkallë së parë gjendjen faktike e ka vërtetuar edhe nga vet mbrojtja e akuzuarit dhe 

provave materiale-sekuestrimi i tavolinave nga policia ndërsa lidhur me atë se i akuzuari F.S. 

nuk ka pasur dashje për kryerjen e kësaj vepre penale se përndryshe po të kishte ditur se në ato 

tavolina  ka drogë nuk kishte për ti pranuar që të njëjtat të vendosë në shtëpinë e vëllait të tij 

është e pabazuar pasi që me deklaratën e dhënë Prokurori ka pohuar se në mbrëmje kam shkuar 

për ti shikuar tavolinat ku kam vërejtur se njëra prej tyre ka qenë pak e hapur dhe brenda kishte 

pasur një këse dhe nga ajo këse vinte një aromë dhe kam dyshuar se ka narkotik andaj,  nga kjo 

kuptohet fare qartë se ai ishte në dijeni për këtë fakt dhe po të mos kishte për të ditur me të 

vërtetë atëherë pse do ti dërgonte këto 2 tavolina në nen kulmin e shtëpisë së vëllaut të tij e cila 

ishte e pabanueshme dhe arsyetimi se tij se këto dy tavolina  i kishte dërguar në këtë pjesë të 

shtëpisë për ti larguar që mos të dëmtohen nga fëmijë është kontradiktore me vetveten e tij pasi 

që ai vetë e pohon se shtëpia e vëllait ishte e pabanueshme nga askush.  

Gjykata e Apelit duke vlerësuar pretendimin e të mbrojtësve e të akuzuarve F.A. dhe F.S. lidhur 

me elementin subjektiv-dashjen  për kryerjen e veprave penale për të cilat janë shpallur fajtor 

vlerëson se duke u bazuar në rrethanat e fakteve dhe veprimeve të ndërmarra nga vetë të 

akuzuarit rrjedh se ata kishin dijeni se këto dy tavolina nuk ishin thjesht vetëm tavolina sepse në 

rrethana normale tavolinat dihet se pse shërbejnë mirëpo, këtu të akuzuarit ishin në dijeni të plotë 

se këto dy tavolina ishin pregatitur dhe mbushur me siç mbrohen të akuzuarit me barna, mirëpo 

edhe përkundër kësaj ata kishin dijeninë e plotë se tavolinat do të vazhdojnë për tu transportuar 

(kontrbanduar) jashtë kufijve të Republikës së Kosovës dhe nga kjo gjendje e fakteve pa dyshim 

rrjedhë se elementi subjektiv-dashja për kryerjen e veprave penale nga të akuzuarit si në 

dispozitiv të aktgjykimit është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë dhe se në veprimet e 

tyre janë manifestuar të gjitha elementet e veprës penale për të cilat janë shpallur fajtor dhe 

dënuar me dënimet si në dispozitiv të aktgjykimit.  

 

Pretendimet ankimore dhe gjetjet e gjykatës përkitazi me vendimin mbi sanksionin penal. 

Prokurori i PSRK-së, edhe pse ankesën e ushtron   mbi bazën të vendimit lidhur me sanksionit 

penal i njëjti në ankesë nuk ka ngritur asnjë pretendim ankimor . 

Mbrojtësja e të akuzuarit A. L.-av. Teuta Çaushi, në ankesë e të mbështetur nga i akuzuari edhe 

nga mbrojtësi av.Mejdi Dehari, thekson me rastin e shqiptimit të dënimit gjykata nuk ka zbatuar 

me përputhshmëri të plotë dispozitat e nenit 73 dhe 74 të KPRK-së. 

Mbrojtësja e të akuzuarit R.H.-av. Lirije Kovani në ankesë thekson se dënim i shqiptuar nga 

gjykata e shkallë së parë me aktgjykimin e ankimuar është shumë i lartë dhe se ka kushte ligjore 

që i njëjti të zbutet dhe të akuzuarit ti shqiptohet dënim më i ulët, duke shtuar se ky lloj i 
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narkotikut është i efektit më të ulët në listën e klasifikimit të narkotikëve, ndërsa në disa shtet 

perendimore narkotikë të llojit të tillë ligjërishtë është i lejuar të konsumohet në vende publike. 

Gjykata e shkallë së parë i ka marrë parasysh vetëm rrethanat renduese ndërsa rrethana 

lehtësuese nuk i ka kushtuar rëndësi të veçantë. Si rrethanë rënduese gjykata mori rrezikun 

shoqëror, shkallën e vlerës së mbrojtur, e të cilat nuk mund të merren si rrethana rënduese për 

shqiptimin e dënimit më të lartë, ngase këto rrethana janë elemente përbërëse të veprës penale. Si 

rrethanë veçanërisht lehtësuese gjykata nuk e ka marrë për bazë, korektësin dhe pranimin e 

fajsisë nga i akuzuari, se është babë i katër fëmijëve, gjendjen e varfër ekonomike, se deri më 

tani nuk ka ra ndesh me ligjin, pendimin dhe gjendja familjare e të akuzuarit. Nuk është marrë 

për bazë motivi për kryerjen e veprës penale, se i njëjti nuk e ka kuptuar peshën dhe rendësin e 

veprimeve të tija dhe se për kryerjen e saj është detyruar nga gjendja e varfër ekonomike e 

familjes dhe papunësia e tij. 

Ndërsa i akuzuari R.H. në ankesën e tij thekson se gjykata e shkallës së dytë pas shqyrtimit të 

kësaj ankese lidhur me shqiptimin e lartësisë së sanksionit penale duhet ti ketë parasysh këto 

rrethana; pranimin e fajësisë që në fazën e parë duke shprehur pendim të thellë, Gjykata e shkallë 

së parë nuk ka pasur parasysh gjendjen ekonomike. 

Mbrojtësi i të akuzuari F.G.-av.Hazër Susuri në ankesë thekson se i akuzuari F.G. është i 

gjendjes së varfër ekonomike, është familjar, i pa gjykuar deri më tani dhe se është i vetmi 

mbajtës i familjes dhe se në këto rrethana të akuzuarit duhet ti shqiptohet dënimi më i butë me të 

cilin do të arrihej qëllimi i dënimi të shqiptuar. 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.A.- av. Avni Ibrahimi në ankesë thekson se dënimi i shqiptuar nga 

gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar është shumë i ashpër dhe nuk qëndron në 

proporcion me rrethanat që i referohen veprës penale konkret, dhe që i përkasin të pandehurit 

duke qenë se të gjitha rrethanat manifestohen si rrethana lehtësuese dhe se me një dënim më 

esencialisht më të butë mund të arrihet qëllimi i paraparë me ligj.   

Mbrojtësi i të akuzuarit F.S.-av. Enver Halili në ankesë thekson se vendimi mbi dënimin është 

shumë i ashpër kur dihet se i akuzuari është i moshë relativisht të re, sjelljet e tij kanë qenë 

korrekte, se i është i gjendjes së varfër ekonomike. 

Gjykata e Apelit pasi analizoi aktgjykimin e ankimuar dhe pretendimeve ankimore gjeti se 

ankesat e të akuzuarve janë pjesërisht të bazuara. Gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e 

ankimuar me rastin e shqiptimit të dënimeve ndaj të akuzuarve ka marrë për bazë të gjitha 

rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimeve, sipas nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, si 

rrethanë lehtësuese për të akuzuarit A.L. dhe R.H. ka marrë për bazë pranimin e fajësisë për 

veprën penale, sjelljen e mirë, moshën e re, mbajtës të familjes, gjendjen ekonomike, ndërsa si 

rrethanë rënduese ka marrë për bazë rrezikshmërinë shoqërore të kësaj vepre penale, pasojat e 

kësaj vepre, sasinë e narkotikut, mënyrën-metodën e kryerjes së veprës penale. Për të akuzuarin 

F.G. si rrethanë lehtësuese pati parasysh sjelljen e të akuzuarit para trupit gjykues, moshën e re, 
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mbajtës i familjes, gjendjen ekonomike, më parë i padënuar, ndërsa si rrethanë rënduese ka 

marrë për bazë mospranimin e fajësisë, rrezikshmërinë shoqërore të kësaj vepre penale, 

bashkëpunimin me të akuzuarit e tjerë, menaxhimin e sasisë të pjesës së narkotikut prej 184kg e 

39gr, pasojat e veprës penale, mënyra-metoda e kryerjes së veprës penale. Për të akuzuarin F.A. 

si rrethanë lehtësuese pati parasysh sjelljen e mirë para trupit gjykues, më par i padënuar, 

moshën e re, mbajtësi i familjes, ndërsa si rrethanë renduese ka marrë për bazë mospranimin e 

fajësisë, rrezikshmërinë shoqërore të kësaj vepre penale, pasojat e veprës penale, metoda-mënyra 

e kryerjes së kësaj vepre penale, fshehja dhe mënyra profesionale e sofistikuar e sasisë së 

narkotikut prej 12 kg, 667.9gr. Për të akuzuarin F.S. si rrethanë lehtësuese ka marrë për bazë 

sjelljen e mirë para trupit gjykues, më parë i padënuar, moshën e re, mbajtës i familjes, ndërsa si 

rrethanë rënduese ka marrë parasysh mospranimin e fajësisë, rrezikshmërinë shoqërore, pasojat e 

veprës penale, mënyra-metoda e për kryerjen e veprës penale. Për të akuzuarin Z.B. si rrethanë 

lehtësuese  pati parasysh pranimin e fajësisë për veprën penale, sjelljen e mirë e të akuzuarit, më 

parë i padënuar, pendimin për kryerjen e veprës penale, mbajtës i familjes, rrezikshmërinë 

shoqërore të kësaj vepre penale. Konstatimet e gjykatës së shkallës së parë si rrethana personale 

lehtësuese për të akuzuarit  i pranon edhe kjo gjykatë, mirëpo rrethanat rënduese të cilat i ka 

marrë për bazë për të akuzuarit si mospranimi i fajësisë nga të akuzuarit F.G., F.A., F.S., sipas 

vlerësimi të kësaj gjykate nuk mund të jenë në asnjë mënyrë rrethana renduese,  meqenëse sipas 

nenit 246 par.1 të KPPRK-së, në mënyrë të qartë thekson se është e drejtë e të pandehurit që mos 

pranoj fajësinë andaj në rastin konkretë mospranimi i fajësisë nga të akuzuarit në asnjë mënyrë 

nuk mund të merren si rrethanë renduese.   

Gjykata e Apelit, gjeti se ankesat e mbrojtësve e të akuzuarve janë pjesërisht të bazuara sa i 

përket lartësisë së dënimit me gjobë meqenëse gjykata e shkallë së parë edhe pse kishte marrë 

për bazë gjendjen ekonomike e të akuzuarve, të njëjtat i mbivlerësoi, andaj duke marrë për bazë 

këtë gjendje ekonomike të deklaruar nga të akuzuarit dhe të konstatuar nga gjykata e shkallës së 

parë, e të cilat edhe kjo gjykata i pranon si të tilla,  gjeti se edhe me këto dënime me gjobë të 

shqiptuara nga kjo Gjykatë,  janë në harmoni me qëllimin e dënimit për këto vepra penale.  E si 

rrethana personale renduese për secilin të akuzuar, pra A.L., R.H. dhe F.G.  kjo Gjykatë pati 

parasysh nivelin e pjesëmarrjes  në kryerjen e veprave penale të secilit veç e veç, andaj duke 

marrë parasysh të gjitha këto rrethana lehtësuese dhe rënduese arsyetojnë shqiptimin e dënimit 

me burgim dhe me gjobë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi meqenëse dënimi i këtillë është në 

përpjesëtim të plotë me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe shkallën e 

përgjegjësisë penale e të akuzuarve andaj me këtë dënim do të arrihet qëllimi i  dënimi  që është 

në funksion të parandalimit të kryesit  nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe ndikoj në 

rehabilitimin e tyre dhe të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, dhe me këtë 

dënim të shqiptuar të akuzuarit do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë në nenit 41 të KPRK-së. 

Nga arsyet e sipër cekura aktgjykimi i ankimuar përkitazi me të akuzuarit G.A. dhe L.N. 

juridikisht është i paqëndrueshëm dhe si i tillë është dashtë të anulohet dhe çështja ti kthehet 

Gjykatës së shkallës së parë për rigjykim. Në rigjykim Gjykata e shkallës së parë duhet të veproj 
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në pajtim me vërejtjet e lartcekura, t’i eliminoj të gjitha shkeljet e cekura, t’i administroj të gjitha 

provat,  dhe të njëjtat t’i vlerësoj në pajtim me dispozitën e nenit 370 të KPPRK-së, dhe varësisht 

nga rezultati i vlerësimit të provave të nxjerr konkluzione të drejta të ligjshme e të bazuara në 

provat e administruara e mandej të merr vendim të drejt dhe ligjor.  

 

 

Nga arsyet e lartcekura u vendos si në dispozitave të këtij aktgjykimi konform nenit 402 dhe 403 

të KPPRK-së. 
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