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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

  

                                                                                                                                      

 PAKR.nr.180/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-Departamenti për Krime të Rënda, kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët Xhevdet Abazi, kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Kreshnik Radoniqi, 

anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Sadik Kryeziu si procesmbajtës, në lëndën penale 

kundër të akuzuarve: F.S. për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 të KPRK-s, 

M.L. për shkak të dy vepra penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 të KPRK-së, A.B. për shkak 

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

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të KPRK-së, M.M. për shkak të veprës 

penale posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 269 

par.1 të KPRK-së, N.M. për shkak të veprës penale posedim i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par.1 të KPRK-ë dhe i akuzuari E.B. për shkak 

të veprës penale posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga 

neni 269 par.1 të KPRK-së, duke vendosur në lidhje me ankesat e mbrojtësve të akuzuarve F.S. 

av. Fatmir Kurmehaj, A.B. av. Flamur Kelmendi dhe M.M. av. Marigona Lajqi, të paraqitura 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë– departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.88/19 të dt. 11.02.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPK, me 

datë 23.07.2020 mori këtë:                

A K T GJ Y K I M  

 

Refuzohen si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të akuzuarve F.S., A.B. dhe M.M.i, kurse 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë, PKR.nr.88/19 të dt. 11.02.2020, vërtetohet. 

A r s y e t i m 
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Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Pejë – departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.88/19 të dt. 11.02.2020, të akuzuarit F.S., M. L., A.B., M.M., N.M. dhe E.B. i ka 

shpallur fajtor dhe atë: të akuzuarin F.S. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale blerja, 

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

analoge nga neni 267 par.2 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim me gjobë në shumë prej 500 

€ (pesëqind euro) dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, dënime këto që do të 

ekzekutohen 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të cilin dënim 

do t’i llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej dt. 06.11.2019 deri me dt. 30.01.2020. të 

akuzuarit i është ndërprerë paraburgimi me aktvendim të veçantë. Nëse i akuzuari nuk e paguan 

dënimin me gjobë, atëherë i njëjti do të shndërrohet në dënim me burg, duke iu llogaritur një ditë 

burgu për çdo 20€ (njëzet euro) të gjobës. Është obliguar i akuzuari që në emër të shpenzimeve 

të procedurës penale të paguajë shumën prej 50€ (pesëdhjetë euro) dhe në emër të paushallit 

gjyqësor shumën prej 50€ (pesëdhjetë euro) si dhe shumën prej 50€ (pesëdhjetë euro) në emër të 

kompensimit për viktimat e krimit në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. Të akuzuarit i është konfiskuar në mënyrë të përhershme telefoni celular Iphone së 

bashku me Sim kartele me nr. 049 – 230 – 519, shuma e të hollave prej 306.60 € dhe atë 

kartëmonedhat nga: 3x50.00 €, 5x20.00€, 1x10€, 8x5.00€, 1x2.00€, 4x1.00€, 1 x 0.50€ dhe 1x 

0.10€. 

Të akuzuarin M.L. e ka shpallur fajtor për shkak të veprave penale blerja, posedimi, shpërndarja 

dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 të 

KPRK-së si dhe blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 të KPRK-së, ashtu që e ka gjykuar për 

veprën e parë me dënim me gjobë në shumë prej 500 € (pesëqind euro)dhe dënim me burg në 

kohëzgjatje prej 1 (një) viti, ndërsa për veprën e dytë dënim me gjobë në shumë prej 300 € 

(treqind euro) dhe dënim me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, ashtu që e ka gjykuar me 

dënim unik me gjobë 800 € (tetëqind euro) dhe dënim unik me burg në kohëzgjatje prej 1  (një) 

vit e 4 (katër) muaj, dënime këto që do të ekzekutohen 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Në dënimin e shqiptuar i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim nga dt.  06.11.2019 gjer me dt. 30.01.2020.  Të akuzuarit i është ndërprerë 

paraburgimi me aktvendim të veçantë. Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë brenda 

afatit, atëherë ky dënim do ti shndërrohet në dënim duke iu llogaritur një ditë burg për çdo 20 € 

(njëzet euro) të gjobës.  Është obliguar i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës 

penale të paguajë shumën prej 50€ (pesëdhjetë euro) dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën 

prej 50€ (pesëdhjetë euro) si dhe shumën prej 50€ (pesëdhjetë euro) në emër të kompensimit për 

viktimat e krimit në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Të 

akuzuarit M.L. i është konfiskuar në mënyrë të përhershme dy peshore elektronike, monedhat 

metalike në shumën e përgjithshme prej 11.10 euro dhe telefoni samsung me SIM kartelë ..... 

Të akuzuarin A.B. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja 

dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të 
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KPRK-së, ashtu që e ka gjykuar me dënim me gjobë në shumë prej 500 € (pesëqind euro)dhe 

dënim me burg në kohëzgjatje prej 9 (nëntë) muaj, dënime këto që do të ekzekutohen 15 

(pesëmbëdhjetë) ditë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Në dënimin e shqiptuar i llogaritet 

edhe koha e kaluar në paraburgim nga dt.  06.11.2019 gjer me dt. 30.01.2020.  Të akuzuarit i 

është ndërprerë paraburgimi me aktvendim të veçantë. Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me 

gjobë brenda afatit, atëherë ky dënim do ti shndërrohet në dënim duke iu llogaritur një ditë burg 

për çdo 20 € (njëzet euro) të gjobës.  Është obliguar i akuzuari që në emër të shpenzimeve të 

procedurës penale të paguajë shumën prej 50€ (pesëdhjetë euro) dhe në emër të paushallit 

gjyqësor shumën prej 50€ (pesëdhjetë euro) si dhe shumën prej 50€ (pesëdhjetë euro) në emër të 

kompensimit për viktimat e krimit në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. Të akuzuarit A.B. i është konfiskuar në mënyrë të përhershme një telefon celular 

Iphone me ngjyrë të zezë së bashku me SIM kartelë me nr. ...., para në shumë prej 340.00 € dhe 

atë kartëmonedhat nga: 1x50.00€, 9x20€, 8x10.00€, 6x5.00€. 

Të akuzuarin M.M. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 269 par.1 të KPRK-së, ashtu që e ka 

gjykuar me dënim me gjobë në shumë prej 250 € (dyqind e pesëdhjetë euro)dhe dënim me burg 

në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, i cili dënim me burg në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj i 

zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 1000€ (njëmijë euro). Dënimin me gjobë të 

shqiptuar dhe dënimin me gjobë të zëvendësuar i akuzuari është obliguar t’i paguajë në afat prej 

5 (pesë) muaj, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nëse i akuzuari nuk i paguan dënimet me 

gjobë të cekura si më lartë brenda afatit të caktuar, atëherë dënimi me gjobë do ti shndërrohet në 

dënim me burg, duke iu llogaritur një ditë burg për çdo 20€ (njëzet euro) të gjobës. Është 

obliguar i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguajë shumën prej 30€ 

(tridhjetë euro) dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30€ (tridhjetë euro) si dhe 

shumën prej 50€ (pesëdhjetë euro) në emër të kompensimit për viktimat e krimit në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

Të akuzuarin N.M. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 269 par.1 të KPRK-së, ashtu që e ka 

gjykuar me dënim me gjobë në shumë prej 250 € (dyqind e pesëdhjetë euro)dhe dënim me burg 

në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në rast se i akuzuari brenda 

periudhës 1 (një) vjeçare nuk kryen ndonjë vepër të re penale. Dënimin me gjobë i akuzuari 

obligohet ta paguajë më së largu në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë të cekur si më lartë brenda afatit të 

caktuar, atëherë dënimi me gjobë do t’i shndërrohet në dënim me burg, duke iu llogaritur një ditë 

burg për çdo 20€ (njëzet euro) të gjobës. Është obliguar i akuzuari që në emër të shpenzimeve të 

procedurës penale të paguajë shumën prej 30€ (tridhjetë euro) dhe në emër të paushallit gjyqësor 

shumën prej 30€ (tridhjetë euro) si dhe shumën prej 50€ (pesëdhjetë euro) në emër të 

kompensimit për viktimat e krimit në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit.  
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Të akuzuarin E.B. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 269 par.1 të KPRK-së, ashtu që e ka 

gjykuar me dënim me gjobë në shumë prej 250 € (dyqind e pesëdhjetë euro) dhe dënim me burg 

në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në rast se i akuzuari brenda 

periudhës 1 (një) vjeçare nuk kryen ndonjë vepër të re penale. Dënim me burg nuk do të 

ekzekutohet në rast se i akuzuari brenda periudhës 1 (një) vjeçare nuk kryen ndonjë vepër të re 

penale. Dënimin me gjobë i akuzuari obligohet ta paguajë më së largu në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nëse i akuzuari nuk e paguan 

dënimin me gjobë të cekur si më lartë brenda afatit të caktuar, atëherë dënimi me gjobë do t’i 

shndërrohet në dënim me burg, duke iu llogaritur një ditë burg për çdo 20€ (njëzet euro) të 

gjobës. Është obliguar i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguajë 

shumën prej 30€ (tridhjetë euro) dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30€ (tridhjetë 

euro) si dhe shumën prej 50€ (pesëdhjetë euro) në emër të kompensimit për viktimat e krimit në 

afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.S. av. Fatmir Kurmehaj për shkak të vendimit mbi dënim, me 

propozim që Gjykata e Apelit aktgjykimin ta ndryshojë sa i përket lartësisë së dënimit dhe të 

akuzuarit t’i shqiptojë dënim më të butë, si dhe të njoftohen për seancën e kolegjit.  

Mbrojtësi i të akuzuarit A.B. av. Flamur Kelmendi për shkak të vendimit mbi dënim me 

propozim që të aprovohet ankesa dhe të ndryshohet aktgjykimi, ashtu që të akuzuarit t’i 

shqiptohet dënim më i butë dhe të anulohet vendimi për konfiskimin e të hollave ashtu që të 

njëjtat ti kthehen të akuzuarit.   

Mbrojtësja e të akuzuarit M.M. av. Marigona Lajqi, për shkak të vendimit lidhur me sanksionin 

penal, me propozim që aktgjykimi të ndryshohet vetëm sa i përket vendimit për dënim.   

Prokurori i Apelit me parashtresën PPA/I nr.181/20 të dt.04.06.2020, ka propozuar që të 

refuzohen si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të akuzuarve F.S. av. Fatmir Kurmehaj, A.B.av. 

Flamur Kelmendi dhe M.M. av. Marigona Lajqi, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.   

Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, Gjykata e Apelit mbajti seancën e kolegjit në të cilën 

morën pjesë i akuzuari M.M. dhe mbrojtsja e tij, av. Marigona Lajqi dhe mbrojtësi i të akuzuarit 

F.S., av. Fatmir Kurmehaj, ndërsa munguan: Prokurori i Apelit, të akuzuarit F.S. dhe A.B. dhe 

mbrojtësi i të akuzuarit A.B.t, av. Flamur Kelmendi, edhe pse të njoftuar me rregull, prandaj 

seanca e kolegjit u mbajte konform nenit 390 par. 4 të KPPK, në mungesë të tyre. Av. Fatmir 

Kurmehaj, bëri disa sqarime nga pretendimet ankimore dhe mbeti në tërësi pranë ankesës. Po 

ashtu edhe mbrojtësja e të akuzuarit  M. M., av. Marigona Lajqi, mbeti pranë pretendimeve të 

paraqitura në ankesë, të cilën e mbështetë edhe i akuzuari M.M.. 



5 
 

Gjykata e Apelit, e shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar, detyrimisht në kuptim të dispozitës së nenit 

394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të mbrojtjes, së bashku me shkresat tjera të 

lëndës dhe pas vlerësimit të shkresave të lëndës, gjeti se: 

Ankesat nuk janë të bazuara.  

Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk ankimohet për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit  të njëjtën e shqyrtoi sipas detyrës 

zyrtare edhe në këtë aspekt konform nenit 394 par.1 të KPPK-së dhe gjeti se i njëjti nuk përmban 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e as shkelje të tjera të cilat detyrimisht do të 

kishin kushtëzuar prishjen e tij 

Po ashtu gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj gjykate, pasi që nuk lejohet ankesa 

për këtë bazë ankimore sipas nenit 383 par.2 të KPPK-së, meqë i akuzuari e ka pranuar fajësinë 

në të gjitha pikat e aktakuzës dhe me këtë është pajtuar prokurori si dhe gjykata, prandaj 

aktgjykimin e ankimuar e vlerësoi vetëm në drejtim të pretendimeve tjera ankimore. 

Vendimi mbi dënimin  

Duke shqyrtuar aktgjykimin  e ankimuar përkitazi me vendimin mbi dënim, Gjykata e Apelit, 

konstaton se pretendimet ankimore nuk qëndrojnë.  

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit F.S. av. Fatmir Kurmehaj theksohet se dënimi i shqiptuar 

nuk është në proporcion me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit, sepse i njëjti ka pranuar 

fajësinë në të gjitha fazat e procedurës penale, se është penduar thellë, se ka pasur sjellje korrekte 

ndaj gjykatës, se është penduar thellë për veprën e kryer, ka premtuar para gjykatës se nuk do të 

kryejë vepër të tillë penale, ka moshë relativisht të re, se ka themeluar marrëdhënie pune po sa ka 

dalë nga paraburgimi dhe ka paraqitur përpjekje dhe gatishmëri për tu rehabilituar. Sipas ankesës 

duke marrë parasysh rrethanat socio – ekonomike do ti ndërpritej puna me pagën e së cilës e 

mban familjen. Andaj mbrojtja konkludon se gjykata nuk ka marrë për bazë rrethanat lehtësuese 

në rastin konkret dhe sikur të ishin marrë parasysh do shqiptohej dënim më i butë.   

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit A.B. av. Flamur Kelmendi theksohet se dënimi i shqiptuar 

ndaj të akuzuarit është i rëndë dhe nuk është në harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale, 

lartësinë e pasojës së shkaktuar dhe rrezikshmërisë shoqërore, ndërsa konfiskimi i parave është i 

paqëndrueshme, sepse të njëjtat nuk janë rezultat i shitjes së substancës narkotike, por para të 

familjes, të cilat ja ka dhënë babai për të blerë pagesa për shfrytëzimin e energjisë elektrike dhe 

shërbime komunale. Sipas ankesës përveç rrethanave lehtësuese që janë marrë parasysh 

ekzistojnë edhe disa rrethana që nuk janë vlerësuar, duke marrë parasysh se sasia e substancës 

narkotike është e vogël dhe të njëjtën e ka konsumuar edhe vet, si dhe e ka pranuar fajësinë që në 

momentin kur është intervistuar. Po ashtu shton se i akuzuari më parë ka qenë i dyshuar për 

vepra të lëndimit të lehtë trupor nuk mund të merret si rrethanë rënduese, pasi që edhe nuk ka 

prova materiale se a ka pasur kallëzim penal apo aktakuzë. Prandaj, pendimi i thellë i të 
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akuzuarit, pranimi fajësisë dhe rrethanat tjera lehtësuese ndikojnë që të akuzuarit ti shqiptohet 

një dënim më i butë.  

Mbrojtësi i të akuzuarit M.M., av. Marigona Lajqi, thekson se gjykata e shkallës së parë nuk e ka 

caktuar drejtë lartësinë e dënimit, nuk janë zbatuar dispozitat për zbutjen e dënimit dhe janë 

mbivlerësuar rrethanat rënduese. Sipas ankesës i akuzuari ka pranuar fajësinë, ka kërkuar falje 

publike, duke i shprehur se i vjen keq për rastin e ndodhur, sepse sjelljet e tija nuk do të 

përsëritin, se narkotiku ka qenë i llojit marihuanë 4.4. gram, se i akuzuari është vetëm 

konsumues i narkotikut dhe dëmin që e ka shkaktuar vet. Mbrojtësi thekson se i akuzuari është i 

moshës relativisht të re, vetëm 21 vjeçar, i gjendjes tejet të dobët ekonomike, mbajtës i vetëm i 

familjes 7 anëtarësh, ndërsa të ardhurat që gjeneron si ndihmës i automekanikut nuk i mbulojnë 

as shpenzimet bazike familjare. Si rrethanë të vetme rënduese gjykata ka gjetur evidencën 

kriminale në polici sipas të cilës i akuzuari ka qenë vetëm  i dyshuar, e që nuk përmendet asnjë 

aktgjykim i formë së prerë e i njëjti në vitin 2015 ka qenë i mitur. Mbrojtja konkludon se i 

akuzuari është i vetëdijshëm për veprimet e tij andaj edhe një dënim më i butë do të ketë efekt të 

mjaftueshëm në arritjen e qëllimit të dënimit.  

Gjykata e shkallës së parë, me rastin e matjes të dënimit, mori parasysh të gjitha rrethanat e 

parapara ligjore ku në raport me të akuzuarin F.S. si rrethanë lehtësuese mori se ka pranuar 

fajësinë qysh në fillim, se ka pasur sjellje korrekte para gjykatës, ndërsa si rrethanë rënduese 

gjeti se i akuzuari në vitin 2017 dhe 2018 ka qenë person i dyshuar për vepra penale armëmbajtje 

pa leje dhe shmangie nga pagesat e detyrueshme doganore. Në raport me të akuzuarin A.B. si 

rrethanë lehtësuese mori se ka pranuar fajësinë qysh në fillim dhe ka pasur sjellje korrekte, 

ndërsa nga rrethanat rënduese rezulton nga evidenca kriminale policore se i akuzuari ka qenë i 

dyshuar në vitin 2015 për vepër penale lëndim i  lehtë trupor dhe në vitin 2018 për dy vepra 

penale të lëndimit të lehtë trupor. Në raport me të akuzuarin M.M. si rrethanë lehtësuese mori 

pranimin e fajësisë qysh në fillim, sjelljet korrekte para gjykatës, ndërsa si rrethanë rënduese 

gjeti se i akuzuari siç rrjedh nga evidenca kriminale rezulton se ka qenë i dyshuar nga viti 2015 

gjer në vitin 2018 për disa vepra penale si blerja posedimi dhe shpërndarja e paautorizuar e 

narkotikëve, asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë, pengimi i personit zyrtar, sulmi ndaj personit 

zyrtar dhe dy vepra të mbajtjes në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve. Në 

raport me të akuzuarit M.L., N.M. dhe E.B. mori parasysh pranimin e fajësisë që nga fillimi, 

sjelljet korrekte para gjykatës dhe se nga evidenca kriminale nuk rrjedh se janë persona të 

dyshuar, ndërsa nga rrethanat rënduese nuk gjeti asgjë.  

Vlerësimin e këtillë të rrethanave për matjen e dënimit, si të drejtë e aprovon edhe Gjykata e 

Apelit, e cila vlerëson se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit është në përpjesëtim me peshën e 

veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të saj dhe është në funksion të preventivës së 

përgjithshme, posaçërisht asaj të posaçme dhe se me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit i 

parashikuar me nenin 41 të KPRK-së. Për shqiptim të një dënimi më të butë siç propozon 

mbrojtja, nuk janë plotësuar kushtet ligjore, e aq më parë kur rrethanave të cilave u referohen 



7 
 

ankesat nuk e kanë peshën e tillë që do ti arsyetonin dënim më të butë. Përkitazi me pretendimet 

ankimore të mbrojtësit të akuzuarit A.B. për rrethanat rënduese të vlerësuara nga gjykata e 

shkallës së parë për përfshirjen e të akuzuarit edhe në vepra tjera penale, kjo Gjykatë vlerëson se  

gjykata e shkallës së parë me të drejtë rrethanat e vërtetuara nga evidenca kriminale në polici i ka 

vlerësua si rrethana rënduese, sepse ato shpërfaqin personalitetin dhe sjelljet e mëparshme të 

akuzuarve e jo si recidivist në kryerjen e veprave penale. 

Nga arsyet e cekura si më lartë ankesat u refuzuan si të pabazuara.  

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR 180/20 datë 23.07.2020 

Procesmbajtës,                         Anëtarët e kolegjit,                                     Kryetar i kolegjit, 

Sadik Kryeziu                         Tonka Berishaj                                        Xhevdet Abazi                  

_____________                           _____________                                             _____________  

                                                      Kreshnik Radoniqi  

                                                     ________________                                                                  

 


