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

kolegji i përbërë nga gjyqtarët Mejreme Memaj, kryetare, Dr.sc.Driton 

Muharremi e Abdullah Ahmeti, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Suzana Goxhuli, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të 

akuzuarve M.R. nga Podujeva dhe I.O. nga fsh. ... Komuna e Podujevës, për 

shkak të veprës penale në bashkëkryerje Blerja, posedimi, shpërndarja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 

par.1 lidhur me nenin 31 të KP, si dhe i akuzuari M.R.  edhe për veprën penale 

Mbajtja në pronësi, kontrollë, posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 

par.1 të KP, duke vendosur përkitazi me ankesën e Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë dhe  ankesave  të mbrojtësve të akuzuarve M.R. dhe I.O., të paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti për krime 

të rënda, PKR.nr.296/17 datë 01.02.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me 

21.05.2018,  mori këtë: 

 

 

    A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

  

 

 I. Aprovohet ankesa e mbrojtësit të akuzuarit M.R., ndryshohet 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr.296/17 datë 01.02.2018, 

përkitazi me vendimin për dënim, ashtu që Gjykata e Apelit e Kosovës, të 

akuzuarit  M.R., për veprën penale nën pikën I të dispozitivit të aktgjykimit i 

përcakton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 5 (pesë) muaj 

ndërsa për veprën penale nën pikën II të dispozitivit të aktgjykimit dënimin me 

burg në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, ashtu që konform nenit 80 të KPRK, i 

shqipton dënimin unik me burgim  në kohëzgjatje prej 1  (një) vit e 8 (tetë) muaj, 

në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 

30.03.2017 deri me 01.02.2018, ndërsa dënimin me gjobë në shumë prej 5000 

euro ia merr si të vërtetuar.  

 

II.Me aprovimin e ankesave të Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe 

asaj të mbrojtësit të akuzuarit I.O., anulohet, aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë PKR.nr.296/17 datë 01.02.2018, dhe lënda kthehet në rigjykim dhe 

vendosje përkitazi me të akuzuarin I.O..  

 

 

      A  r  s  y  e  t  i  m  i  

 

 

 Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktgjykimin PKR.nr.296/17 datë 

01.02.2018, të akuzuarit M.R. dhe I.O. i ka shpall fajtor për veprën penale në 

bashkëkryerje  Blerja, posedimi, shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.1 lidhur me  

 

 

 

 



 

 

nenin 31 të KP, si dhe i akuzuari M.R.  edhe veprën penale Mbajtja në pronësi, 

kontrollë, posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KP dhe për 

këto vepra të akuzuarin M.R. e ka gjykuar me dënim me gjobë në shumë prej 

5.000 (pesëmijë) euro, për veprën penale nën pikën I të aktgjykimit me dënim 

burgu në  kohëzgjatje prej 2 (dy vjet e 6 (gjashtë) muaj dhe për veprën penale nën 

pikën 2 të aktakuzës i shqiptohet dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muaj. Në kuptim të nenit 80 të KP i ka shqiptuar një dënim unik me burgim prej 2 

(dy) vjet e 8 (tetë) muaj, në të cilin dënim i llogaritet edhe qëndrimi në 

paraburgim dhe arrest shtëpiak prej datës 30.01.2017 deri me dt. 01.02.2018. 

Dënimi me gjobë në shumë prej 5.000 (pesëmijë) euro dënimi me gjobë duhet të 

përmbush pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, deri në afat prej tre muaj në të 

kundërtën dënimi i zëvendësohet me dënim burgimi ashtu që një natë burgim vlen 

20 euro. Të akuzuarit I.O.t i shqipton dënim me gjobë në shumë prej 3.000 

(tremijë) euro si dhe dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjet e 6 (gjashtë) 

muaj. Në  këtë dënim i llogaritet edhe qëndrimi në paraburgim dhe arrest shtëpiak 

prej dt.30.03.2017 deri me 01.02.2018. Dënimin me gjobë duhet ta përmbush pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit deri në afat prej tre muaj në të kundërtën ky 

dënim i zëvendësohet me dënim burgimi ashtu që një natë burgim vlen 20 euro. 

Ndaj të njëjtëve është shqiptuar dënimi plotësues- konfiskimi i substancave 

narkotike si në dispozitiv. Të gjitha armët e gjetura në shtëpi tek i akuzuari M.R. 

dhe të precizuara në dispozitiv. Është konfiskuar mjeti transportues, kamioni me 

rimorkio i markës “man” me targa 642-KS-403 dhe me targa të rimorkios AA-

970-PK, pronë e firmës “Buki 2”, të cilin e ka drejtuar I.O. dhe ku është gjetur 

substanca narkotike. I janë konfiskuar të hollat në shumë prej 690 (gjashtëqind e 

nëntëdhjetë ) euro, 3300 (tremijë e treqind) dinar të Serbisë të sekuestruara nga i 

akuzuari I.O.. Janë obliguar të akuzuarit që ti paguajnë të gjitha shpenzimet e 

procedurës sipas llogarisë së kësaj gjykate, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor 

të paguajnë secili veç e veç shumën prej 50 euro brenda afatit prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcnimin e përmbarimit.  

 

            Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjorë ankesë kanë paraqitur: 

 

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

për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale,  shkeljes së 

ligjit penal, vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike dhe 

vendimit lidhur me sanksionet penale, konfiskimit të dobisë pasurore të fituar me 

vepër penale, me propozim që Gjykata e Apelit ta aprovoj ankesën  si të bazuar, 

që të akuzuarve t’iu  ndryshohet cilësimi juridik i veprës penale edhe me nenin 

281 par.1 pika 1.9,  dhe të iu shqipton dënim më të lartë me burgim dhe me gjobë 

si dhe të i konfiskoj të gjitha gjësendet të hollat dhe automjetet e propozuara si në 

aktakuzë ose ta prish dhe lëndën ta kthej në rigjykim dhe rivendosje.  

 

        -Mbrojtësi i të akuzuarit M.R. av. N.R.,  për shkak të vendimit lidhur me 

sanksionet penale, me propozim që kjo gjykatë  ta aprovoj ankesën në tersi dhe të 

mbrojturit të tij të i shqiptohet një dënim  shumë më i butë  nga ai i tanishmi pasi 

që ai ka qëndruar në masën e paraburgimit dhe në arrest shtëpiak më shumë se 

dhjetë muaj dhe se tek ai vetëm se ka arritur qëllimi i dënimit.  

 

 -Mbrojtësi i të akuzuarit I.O. av. T.R., për shkak të  shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nën.par 1.12 lidhur me nenin 

370 par.6 dhe 7 dhe par.2 nënpar 2.1 dhe 2.2 lidhur me nenin 3 par. 1 të KPPRK, 

shkeljes së ligjit penal nga neni 383 par.1 nën.par 4 të KPPRK, lidhur me nenin 



 

273 dhe 31 të KPRK dhe vërtetimit të gabueshëm dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike nga neni 386 par.2 dhe 3 të KPPRK, me propozim që kjo gjykatën 

ankesën ta aprovoj në tërsi si të bazuar dhe në pajtim me nenin 403 të KPPRK ta 

ndryshoj aktgjykimin e kundërshtuar ashtu që të akuzuarin I.O. ta liroj nga akuza  

ose ta anuloj aktgjykimin e kundërshtuar dhe t’ia kthej gjykatës së shkallës së 

parë në rigjykim.  

 

 -Përgjigje në ankesë  të prokurorisë  ka ushtruar mbrojtësi i të akuzuarit 

M.R. av. N.R. me propozim që e njëjta të refuzohet.  

  

 Kjo gjykatë ka caktuar seancën e kolegjit në të cilën nuk mori pjesë 

Prokurori i Apelit ndërsa prezent ishin i akuzuari M.R. dhe I.O. si dhe mbrojtësit e 

tyre av.N.R. dhe av. T.R. të cilët mbetën pranë ankesave të tyre ndërsa të 

akuzuarit mbështetën fjalën e tyre. 

 

Prokurori i Apelit me parashtresën me shkrim PPA/I.nr.156/18 të 

dt.10.04.2018, ka propozuar që ankesa e prokurorisë të aprovohet si e bazuar 

ndërsa ankesat e mbrojtësve të akuzuarve M.R. dhe I.O. të refuzohen si të pa 

bazuara.  

 

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

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

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

 

 -ankesat janë të bazuara.   

 

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

të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, pasi që është shkelur 

dispozita e nenit 283 par.1 e lidhur me par.2 pika 2.1 të KPP e që provat që 

kërkohen për konfiskimin e pasurisë së përdorur në kryerjen e veprës penale në 

rastin konkret janë propozuar që të konfiskohen duke përshkruar arsyen pse është 

kërkuar konfiskimi ndërsa gjykata pjesërisht ka aprovuar propozimin e 

prokurorisë. Nuk janë konfiskuar  veturat e cekura si në ankesë por edhe në 

aktgjykim për të cilat prokuroria pretendon se këto vetura janë përfituar përmes 

kryerjes së veprës penale dhe janë përdorur për kryerjen e veprës penale të cekur 

si në pikën e I të aktakuzës. Telefoni Iphone 6 me shënime si në ankesë e 

konfiskuar nga M.R., i njëjti është përdorur për komunikim të pandehurit ... me 

përsona të tjerë gjatë kryerjes së veprës penale. Po ashtu edhe telefoni Samsung 

Galaxy S4  dhe Nokia RM1035, pronë e të akuzuarit I.O.t që janë përdorur nga i 

njëjti për komunikim me të pandehurit e tjerë gjatë kryerjes së veprës penale. 

Prokuroria pretendon se është vërtetuar gabimisht gjendja faktike dhe në mënyrë 

jo të plotë pasi i akuzuari ... ka pranuar kryerjen e veprës penale për të dy pikat e 

akuzës ndërsa i akuzuari I.O. nuk ka pranuar veprën penale por gjykata nuk e ka 

konsideru sasi të madhe substancën narkotike prej 31 kg e 634 gram por i ka 

gjykuar vetëm për nenin 273 par.1 lidhur me  nenin 31 të KPRK e që prokuroria 

konsideron se duhet të konsiderohet sasi e madhe e narkotikut. Po ashtu 

prokuroria për shkak të këtyre shkeljeve të cekura më lartë vlerëson se  është 

shkelur ligji penal pasi nuk është marrë për bazë cilësimi i veprës penale si në 

aktakuzë.  

 

 

 

 



 

 

 Mbrojtësi i të akuzuarit I.O. av. T.R., aktgjykimin e atakon për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale duke theksuar se i njëjti 

nuk ka të paraqitura arsyet për çdo pikë të aktgjykimit dhe arsyet për faktet 

vendimtare si dhe nuk është paraqitur se në bazë të cilave transkripte të bisedave 

telefonike është vërtetuar kryerja e veprës penale dhe cilat kanë qenë format e 

bashkëkryerjes. Nuk janë dhënë arsye lidhur me propozimin e mbrojtjes për 

thirrjet dhe dëgjimin si dëshmitar të F.O. dhe av. N.Sh. të cilin mbrojtja e kishte 

paraqitur edhe në shqyrtimin e dytë me datë 15.11.2017. I mbrojturi i tij është 

shpallur fajtor se veprën e ka kryer në bashkëkryerje edhe me të pandehurin E.Z. 

dhe E.N., e që sipas mbrojtjes ky nuk i njeh asnjërin nga këta persona, nuk i ka 

shokë dhe nuk punon me ta. Gjykata e shkallës së parë nuk është nisur nga 

parimet  që kanë të bëjnë me të drejtat themelore të pandehurit siç janë prezumimi 

i pafajësisë dhe barra e provimit që janë të artikuluara në të gjitha konventat 

kryesore ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut dhe janë të mishëruara edhe në 

nenin 3 të KPP dhe nenin 7 të KPP. Pretendon se gjykata e shkallës së parë  ka 

shkelur edhe Ligjin Penal kur me asnjë provë të vetme nuk ka vërtetuar se Z. O. e 

ka kryer veprën penale për të cilën është shpallur fajtor e në veçanti se veprën e ka 

kryer me dashje dhe nuk e ka vërtetuar as bashkëkryerjen. Po ashtu  aktgjykimin e 

atakon edhe për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

duke theksuar  se gjykata e shkallës së parë aktgjykimin  e mbështet krejtësisht në 

vlerësimin e gabuar të mbrojtjes së të akuzuarit I. dhe në vlerësimin dhe 

interpretimin e gabuar të transkriptit të përgjimeve të bisedave telefonike në mes 

të mbrojturit të tij dhe të akuzuarit .... Ekzistimi i një marrëveshje paraprake mes 

të I. dhe ...it për kryerjen e veprës penale jo vetëm që është  i pa bazuar, hipotetik 

por është edhe arbitrar sepse gjykata nuk ka vërtetu me asnjë provë të vetme këtë 

fakt të rëndësishëm. Gabimisht janë interpretuar bisedat e përgjuara telefonike 

mes të ...it dhe I. dhe duke nxjerr përfundime të gabuara. Mbrojtja  thekson se nuk 

ka vepër penale të kryer me dashje pa ekzistuar një qëllim i caktuar apo motiv 

përveç nëse vepra penale kryhet nga persona me çrregullime mendore. Po ashtu se 

gjykata e shkallës së parë nuk e ka vlerësuar drejtë mbrojtjen e të pandehurit dhe 

se në fakt i mbrojturi i tij I.O. është viktimë e kësaj ngjarjeje.  

 

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

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të pretenduara në ankesën e 

Prokurorisë dhe të mbrojtjes së të akuzuarit I.O.. Gjykata e shkallës së parë vetëm 

ka listuar  provat e administruara në shqyrtimin kryesor por pa arsyetuar secilën 

veç e veç duke i ndërlidhur njëra me tjetrën dhe duke  dhënë arsye për faktet 

vendimtare gjegjësisht  duke mos arsyetuar se  prova e caktuar çka na vërteton  

ndërsa të gjitha së bashku çfarë gjendje faktike vërtetojnë. Gjykata e shkallës së 

parë  ka administruar provat materiale dhe jo materiale duke lexuar raportin e 

ekspertizës nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë e datës 23.06.2017 lidhur me 

substancën narkotike të sekuestruar, tre transkriptet e masave të fshehta dhe 

teknike të vëzhgimit dhe hetimit-përgjimi i telekomunikimeve duke përfshirë 

edhe tekstet e mesazheve ose mesazhet e tjera elektronike, leximin e urdhrit për 

sekuestrim të përkohshëm të sendeve nr. 105/2017 të dt. 04.04.2017, leximi i 

aktvendimit për masën e përkohshme për sigurimin e pasurisë me numër 

PPR.169/2017 i dt. 28.06.2017 dhe shiqimi në foto dokumentacion, por nga 

arsyetimi që për këtë gjykatë është i pa mjaftueshëm nuk mundi të kuptohet se 

cilat nga këto prova provojnë veprimet inkriminuese të akuzuarit I.O. në drejtim 

të kryerjes së veprës penale për të cilën është gjykuar nga ana e shkallës së parë. 

Gjykata e shkallës së parë ka cekur transkriptet telefonike si dhe masat tjera të 

fshehta të hetimit dhe vëzhgimit por nuk ka arsyetuar se çka në të vërtetë kanë  



 

vërtetuar të njëjtat në raport me provat e tjera dhe me të akuzuarin I.O.. Po ashtu 

gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë arsyet edhe sa i përket bashkëkryerjes 

pavarësisht faktit se nga provat e cekura shihet se vepra penale është kryer  në 

bashkëpunim edhe me të akuzuarin ... O. por pa i dhënë një arsyetim ligjor dhe pa 

cekur format dhe mënyrën e bashkëpunimit ashtu siç parashihet me nenin 31 të 

KPRK. Gjykata e shkallës së parë siç shihet nga dispozitivi i aktgjykimit  ka 

konfiskuar kamionin me rimorkio  të markës “Man” me targa 642-KS-043 dhe me 

targa të rimorkios AA-970-PK pronë e firmës “Buki 2” në të cilën është gjetur 

substanca narkotike dhe të hollat në shumë prej 690 euro dhe 3300 dinar të 

Serbisë, por kjo gjykatë nuk ka arsyetuar fare  propozimin e prokurorisë  në 

aktakuzë për konfiskimin edhe të automjeteve Audi A6 dhe Mercedes C class si 

dhe BMË, të hollat prej 18740 euro, 100 franga zvicerane, 4000 dinar të Serbisë, 

200 lek të Shqipërisë, telefonat Iphone 6 dhe Galaxy S4 dhe Nokia, për të cilat 

gjykata e shkallës së parë tërësisht ka anashkaluar një arsyetim lidhur me këtë 

propozim duke mos dhënë fare arsyet për një veprim të tillë. Në rigjykim gjykata 

e shkallës së parë duhet që për secilën pikë të aktgjykimit të jap arsyetimin si dhe 

për secilën provë të jap një arsyetim , ti harmonizoj –përputh me provat tjera, të 

jap arsyetimin  për bashkëkryerje dhe në fund të arsyetoj  konfiskimin dhe pastaj 

të jap një aktgjykim të drejtë dhe të ligjshëm. Kjo gjykatë  pajtohet me vendimin e 

gjykatës së shkallës së parë kur ka refuzuar kualifikimin juridik të veprës penale 

të propozuar nga ana e prokurorisë,  duke bërë në mënyrë të drejtë kualifikimin e 

veprës penale nga neni 273 par.1 lidhur me 31 të KPRK sa i përket sasisë së 

madhe të narkotikut pasi  një kualifikim të tillë nuk kemi një qëndrim unik rreth 

asaj se çka mund të konsiderohet sasi e madhe e narkotikut. 

 

Gjykata e shkallës së parë ka lirinë e veprimit rreth vlerësimit të provave 

ndërsa Gjykata e Apelit vetëm bën rivlerësimin e provave nëse gjen gabime në 

vlerësimin e gjykatës dhe se vetëm në raste të jashtëzakonshme bën administrimin 

e provave me hapjen e shqyrtimin në shkallë të dytë. Kjo gjykatë ka gjetur se 

arsyetimi i aktgjykimit është i pamjaftueshëm dhe i mangët prandaj edhe Gjykata 

e Apelit, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

Nga arsyet e sipër cekura aktgjykimi i ankimuar juridikisht është i 

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

Gjykatës së shkallës së parë për rigjykim përkitazi me të akuzuarin I.O. dhe lidhur 

me arsyetimin e vendimit mbi konfiskimet. Në rigjykim Gjykata e shkallës së 

parë duhet të veproj në pajtim me vërejtjet e lartcekura, t’i eliminoj të gjitha 

shkeljet e cekura, t’i vlerësoj në pajtim me dispozitën e nenit 370 par.6,7 dhe 9 të 

KPRK-së dhe varësisht nga rezultati i vlerësimit të këtyre arsyeve të merr vendim 

përkatës.  

 

 Duke vlerësuar çështjen përkitazi me pretendimet ankimore të mbrojtësit 

të akuzuarit M.R. lidhur me vendimin për dënim kjo gjykatë konsideron se ankesa 

është e bazuar. Edhe pse gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar rrethanat 

lehtësuese por edhe ato rënduese, kjo gjykatë vlerëson se duke pas parasysh se  

tek i akuzuari M.R. ekzistojnë rrethana posaçërisht lehtësuese siç është pranimi i 

fajësisë dhe keqardhja e shprehur nga i akuzuari, pastaj rrethanat lehtësuese se i 

njëjti është familjar dhe baba i tre fëmijëve, më parë i pa dënuar, ka premtuar  se 

në të ardhmen nuk do të përsëris veprën penale si dhe sjelljet e mira të tij në 

paraburgim,  ndërsa në anën tjetër rrethana rënduese që gjykata e shkallës së parë 

ia ka marrë të akuzuarit e që është dashja direkte, kjo gjykatë konsideron se 

dashja është element konstituiv i veprës penale dhe nuk mund të merret si 

rrethanë rënduese andaj  duke aplikuar dispozitën e nenit 74 dhe 75 të KPRK, të 



 

akuzuarin e gjykon si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke i shqiptuar dënimin 

nën minimumin e paraparë ligjor duke konsideruar se me një dënim të tillë do të 

mund të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin  41 të KPRK e që si qëllim 

kryesor ka parandalimin e kryesit dhe personave të tjerë nga kryerja e veprës 

penale në të ardhmen dhe rehabilitimin e tyre.  

 

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

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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