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PAKR.nr.170/2022 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – Departamenti i Krimeve të Rënda, në kolegjin të 

përbërë nga gjyqtarët, Xhevdet Abazi kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Afërdita 

Bytyçi anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Gresë Latifi si procesmbajtëse, 

në çështjen penale kundër të akuzuarve SH.N., L.O. dhe S.N., për shkak të veprës penale në 

bashkëkryerje - Blerja posedimi shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve substancave 

psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 lidhur me nenin 275 par.1 pika 1.6 të KPRK-së, S.N. 

edhe për shkak të veprës penale- Mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, duke vendosur në lidhje me ankesat e mbrojtësve të 

akuzuarve SH.N. av. Jeton Maqedonci, L.O., av. Naim Rudari dhe S.N. av. Mentor Neziri, të 

paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – departamenti për Krime të 

Rënda, PKR.nr.274/21 të dt.10.03.2022, në seancën e kolegjit me datë 21.06.2022 mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

Me aprovimin e pjesshëm të ankesave të mbrojtësve të akuzuarve SH.N. av. Jeton Maqedonci, 

L.O., av. Naim Rudari dhe S.N. av. Mentor Neziri dhe sipas detyrës zyrtare anulohet aktgjykimi 

i Gjykatës Themelore në Prishtinë – departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.274/21 të 

dt.10.03.2022 dhe çështja i kthehet të njëjtës gjykatë për rigjykim. 

 

Paraburgimi ndaj të akuzuarve SH.N., L.O. dhe S.N. vazhdohet. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të rënda, ka marrë aktgjykimin 

PKR.nr.274/21 të dt.10.03.2022, me të cilin të akuzuarit SH.N., L.O. dhe S.N. i ka shpallur fajtor 

për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Blerja posedimi shpërndarja dhe shitja 

e paautorizuar e narkotikëve substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 lidhur me 

nenin 275 par.1 pika 1.6 të KPRK-së, ndërsa i akuzuari S.N. është shpallur fajtor edhe për shkak 

të veprës penale Mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 

par.1 të KPRK-së, ashtu që i ka gjykuar: 
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Të akuzuarin S.N. për veprën penale si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit e ka gjykuar me 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) vite dhe dënim me gjobë në shumë prej 3000 

(tremijë) euro, ndërsa për veprën penale si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit, e ka gjykuar 

me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 2 (dy) muaj, ashtu që e ka gjykuar me 

dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) vite të cilin dënim i akuzuari do ta paguajë 

në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë. Të akuzuarit 

S.N. në dënimin e shqiptuar me burgim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga 

data 15.01.2021 e deri me datë 13.01.2022 dhe nga data 04.02.2022 e tutje.  

 

Të akuzuarit SH.N. dhe L.O. secili veç e veç, i ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje 

prej 4 (katër) vite dhe dënim me gjobë në shumë prej 3000 (tremijë) euro, të cilin dënim të 

akuzuarit do ta mbajnë/paguajnë në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas që aktgjykimi të merr 

formën e prerë. Të akuzuarve në dënimin e shqiptuar me burgim iu llogaritet edhe koha e kaluar 

në paraburgim nga data 15.01.2021 e tutje.  

 

Të akuzuarve SH.N., L.O. dhe S.N. me aktvendim të veçantë iu vazhdohet masa e paraburgimit 

deri në plotfuqishmëri të aktgjykimit. 

 

Janë konfiskuar substanca narkotike e gjetur tek të tre të akuzuarit dhe atë të akuzuarit SH.N. 

substanca narkotike e llojit heroinë me peshë prej 6 gr, e përzier me paracetamol dhe kafeinë, 

peshorja digjitale dhe para të gatshme në shumën prej 295 euro, tek i akuzuari L.O. substanca 

narkotike e llojit heroinë me peshë prej 4.7 gram e përzier me paracetamol dhe kafeinë, tri 

paketime paracetamol dhe kafeinë me peshë të përgjithshme njëra 98.6 gram, ndërsa tjetra 1089 

gram, peshorja digjitale, të akuzuarit S.N. substanca narkotike e llojit heroinë me peshë prej 152 

gram dhe 20 gram, peshorja digjitale me mbishkrim “Constant”. Të akuzuarit S.N. arma AK-47, 

një karikator me 5 fishekë. 

 

Me urdhëresë të veçantë, të akuzuarve iu kthehen mjetet e sekuestruara dhe atë: Të akuzuarit 

L.O. vetura e tipit “Citroen C5” me targa ...... me numër të shasisë ..........2, telefoni i tipit “Nokia” 

me kartelë sim vala me numër të IMEI-it ........., telefoni i tipit “Iphone” me sim kartelë Ipko me 

numër të IMEIT............ Të akuzuarit S.N. telefoni mobil i tipit LG me sim kartelë .... Të 

akuzuarit SH.N. veturë e tipit “VW Polo” me targa .......... me numër të shasisë ............, telefoni 

Nokia me sim kartelë Ipko me numër të imeit .............  

 

Janë obliguar të akuzuarit SH.N., L.O. dhe S.N. secili veç e veç që konform nenit 3 par.3.2 të 

Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit të paguajnë shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro për 

Fondin e Viktimave.  

 

Janë detyruar të akuzuarit që në mënyrë solidare t’i paguajnë të gjitha shpenzimet e procedurës 

penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, si dhe paushallin gjyqësor me shumë prej 200 

(dyqind) euro, secili veç e veç si dhe shpenzimet tjera të procedurës sipas llogarisë përfundimtare 

të gjykatës, të gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të 

bëhet i formës së prerë.  
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Kundër këtij aktgjykimi kanë parashtruar ankesë:  

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit SH.N. avokati Jeton Maqedonci për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal dhe vërtetimit të gabueshëm ose jo të 

plotë të gjendjes faktike, me propozim që të aprovohet ankesa, ndërsa aktgjykimi të anulohet dhe 

çështja të kthehet në rigjykim.  

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit L. O., av. Naim Rudari, 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 mbi sanksionin penal, me propozim që të aprovohet ankesa, ndërsa 

aktgjykimi të ndryshohet ashtu që ky  i akuzuari të lirohet nga akuza apo aktgjykimi i ankimuar 

të anulohet dhe çështja ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit S.N. avokati Mentor Neziri 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 mbi sanksionin penal, me propozim që të aprovohet ankesa, ndërsa 

aktgjykimi të ndryshohet ashtu që i akuzuari të lirohet për shkak të veprës penale nga dispozitivi 

I i aktgjykimit, ndërsa në pikën II t’i shqiptohet dënim shumë më i butë, apo çështja të kthehet 

në rigjykim, apo të ndryshohet ashtu që të bëhet rikualifikimi në ndihmë dhe në këto rrethana t’i 

shqiptohet dënim shumë më i butë apo më i favorshëm.   

 

Prokuroria e Apelit, ka paraqitur parashtresën me shkrim PPA/I.nr.182/22 të datës 05.04.2022, 

me propozim që të refuzohen si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të akuzuarve SH.N. avokati 

Jeton Maqedonci dhe S.N. avokati Mentor Neziri, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.  

 

Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, u mbajt seanca e kolegjit në të cilin nuk ishte i pranishëm: 

Prokurori i Prokurorisë së Apelit, edhe pse i njoftuar në mënyrë të rregullt për vendin dhe kohën 

e mbajtjes së seancës andaj seanca u mbajti konform nenit 390 par. 4 të KPPK, në mungesë të 

tij. Ndërsa, janë të pranishëm të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre: SH.N. avokati Jeton Maqedonci, 

L. O., av. Naim Rudari dhe S.N. avokati Mentor Neziri. 

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

394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të mbrojtësve të akuzuarve së bashku me 

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

Ankesat janë pjesërisht të bazuara.  

 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale 

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit SH.N. avokati Jeton Maqedonci, i është referuar nenit 262 

par.2 të KPP-së, për çka pretendon se gjykata aktgjykimin e ka bazuar në kundërshtim me këtë 

nen. Kjo për faktin se aktgjykimi është bazuar vetëm në deklaratën e dëshmitarit N.B., i cili është 

përdorues dhe në seancën gjyqësore e ka mohuar faktin se ka blerë narkotikë nga i akuzuari SH., 
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mirëpo për deklaratën në polici ai e ka mohuar kategorikisht si të tillë. Gjithashtu, gjykata nuk i 

është përmbajtur nenit 361 par.1 dhe 2 të KPP-së, për çka obligohet gjykata që aktgjykimin ta 

bazojë vetëm në provat dhe faktet e proceduara në shqyrtim gjyqësor. Andaj, konstatimi i 

gjykatës është në kundërshtim me dispozitën ligjore dhe ia rëndon pozitën e të akuzuarit.  

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit L.O., av. Naim Rudari, pretendon se aktgjykimi i shkallës 

së parë është marr në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 

nën par. 1.8, sepse mbështetet në prova të papranueshme. Sipas ankesës, aktgjykimi është marr 

edhe në kundërshtim me nën paragrafin 1.12 të nenit 384 par.1 të KPPK, sepse nuk është 

përpiluar konform nenit 370 par. 4, 6 dhe 7 dhe para. 2 nën par. 2. 1 të KPPK. 

 

Me ankesë pretendohet se aktgjykimi mbështetet në prova të papranueshme që i referohet 

transkriptove të bisedave telefonike të siguruara me masa të fshehta, për të cilat pretendon se, në 

raport me të mbrojturin e tij, janë zbatuar në kundërshtim me dispozitat e KPPK, meqë janë 

zbatuar pa u fillua procedura penale ndaj tij, pra pa aktvendim për fillimin e hetimeve apo 

zgjerimin e tyre. Përveç kësaj, pretendon se aktgjykimi nuk përmban argumente të vërtetuara në 

shqyrtimin gjyqësor,  dhe gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë arsye për faktet vendimtare në 

të cilat e mbështetë aktgjykimin, përderisa shkresat e lëndës thonë të kundërtën. Sipas ankesës 

dispozitivi i aktgjykimit përkitazi me të akuzuarin L.O., nuk përmban faktet dhe rrethanat që 

përbëjnë figurën e veprës penale e as faktet dhe rrethanat nga të cilat varët zbatimi i dispozitës 

përkatëse e KP, si parashikon neni 365 par. 1 nën par. 1.1 të KPPK. Aktgjykimi nuk ka paraqitur 

arsye për çdo pikë të aktgjykimit si këtrkohet me paragrafin 6 të nenit 370 të KPPK e as që janë 

respektuar kërkesat që përmban paragrafi 7 i po të njëjtës dispozitë, ndërsa me provat ka vepruar 

në kundërshtim me nenin 361 par. 1 dhe 2 të KPPK, ashtu që duke vepruar në këtë mënyrë 

gjykata e shkallës së parë ka shkelur parimin in dubio pro reo në dëm të këtij të akuzuari. 

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit S.N. avokati Mentor Neziri, pretendohet se në këtë çështje 

penale është bërë shkelje e nenit 384 par.1 nën par.1.8, 1.10 dhe 1.12 të KPP-së. Nuk janë 

paraqitur arsyet për çdo pikë të aktgjykimit që ka të bëjë me të akuzuarin, sidomos me faktin se 

pse e merr për bazë vetëm një mesazh apo përgjim telefonik të cilin e ka bërë me vëllain e tij tani 

të akuzuarin SH., e që fare nuk ka të bëjë me veprën penale për të cilën është gjykuar dhe fare 

nuk e arsyeton këtë përgjim se pse e konsideron si provë. Nuk janë paraqitur qartë dhe në mënyrë 

të plotë, se cilat fakte dhe për çfarë arsye i konsideron si të vërtetuara apo të pavërtetuar, dhe nuk 

e ka vlerësuar as saktësinë e provave kundërthënëse. Nuk jepen arsye të qarta se mbi bazën e 

cilave prova konsideron se i akuzuari ka ndërmarrë veprime inkriminuese, sepse veprimi i vetëm 

inkriminues që i përshkruhet është fakti se në podrumin e tij është gjetur substanca narkotike kur 

vet vëllai i tij i akuzuari SH., ka deklaruar se është e tij. Për më tepër, disa veprime inkriminuese 

të përshkruara në aktgjykim, nuk janë vërtetuar as me provat materiale, personale dhe gjatë 

shqyrtimit gjyqësor.  

 

Vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike 

 

Për sa i takon bazës ankimore vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike, mbrojtësit e të 

akuzuarve në ankesat e tyre, në esencë kontestojnë mënyrën se si janë vlerësuar provat e 
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administruara  gjatë shqyrtimit gjyqësor nga ana e gjykatës së shkallës së parë si dhe konkludimet  

që i ka nxjerrë ajo  në bazë të provave që i kishte proceduar.  

Mbrojtësit e të akuzuarve aktgjykimin e shkallës së parë e kundërshtojnë edhe për shkak të 

shkeljes së ligjit penal në dëm të akuzuarve me pretendim se shkeljet esenciale të dispozitave të 

procedurës penale dhe vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë të gjendjes faktike kanë kushtëzuar edhe 

shkeljen e ligjit penal në dëm të akuzuarve dhe lidhur me këto pretendime paraqesin  gjerësisht 

argumentet se në çka konsiston kjo shkelje. 

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit 

 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale 

Duke vlerësuar aktgjykimin e ankimuar, sipas pretendimeve ankimore, por edhe sipas detyrës 

zyrtare konform nenit 394 par. 1 të KPPK-së, Gjykata e Apelit, gjen se ky aktgjykim, ashtu si 

me të drejtë pretendojnë mbrojtësit e të akuzuarve, është i përfshirë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, nga neni 384 par.1 nën par. 1.12, të KPPK-së, sepse nuk është 

përpiluar në pajtim me dispozitën e nenit 370 par. 4 dhe 7 lidhur me 365 par. 1 dhe të KPPK-së, 

për këto arsye: 

Së pari, Gjykata e Apelit, vlerëson se aktgjykimi i ankimuar është marrë në shkelje të nenit 384 

par. 1 nën par. 1.12 lidhur me nenin 370 par. 4 të KPPK, sipas të cilës dispozitë kërkohet që, kur 

i akuzuari shpallët fajtor, dispozitivi duhet të përmbajnë të gjitha të dhënat nga neni 365. Neni 

365 i KPPK parashikon se në dispozitiv duhet të përshkruhen faktet dhe rrethanat që përmbajnë 

elementet e veprës  penale. Në rastin konkret, dispozitivi aktgjykimit të ankimuar përmban 

rrethanat dhe faktet që përbëjnë elementet e veprës penale- blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

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

KPRK, por nuk përmban përshkrimin e fakteve dhe rrethanave të cilat atë vepër e bëjnë të 

cilësuar sipas nenit 275 par. 1 nën par.1.6 të KPRK, sepse i referohet vetëm substancave 

narkotike dhe përzierjeve, por jo edhe rrethanave që ato përzierje i bëjnë të rrezikshme për 

shëndetin. 

Së dyti, emërtimi ligjor i veprës penale për të cilën të akuzuarit janë shpallur fajtor është në 

kundërshtim me faktet dhe rrethanat e paraqitura në dispozitiv të aktgjykimit nga të cilat varet 

edhe zbatimi i dispozitës përkatëse të KP. 

Në përshkrimin faktik në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar konstatohet:’’ Të pandehurit 

SH.N., L.O. dhe S.N., në bashkëkryerje pa autorizim....’’, dhe i shpall fajtor për veprën penale- 

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

analoge nga neni 267 par. 2 lidhur me nenin 275 par. 1 nën par. 1.6 të KPRK, dhe ky cilësim i 

veprës penale për të cilën janë shpallur fajtor të akuzuarit nuk përmban emërtimin ligjor sipas 

nenit 31 të KPRK, të cilën dispozitë nuk e përmban as aktakuza.  

Mungesa e këtyre fakteve dispozitivin e aktgjykimit e bëjnë të paqartë dhe kundërthënës në 

brendinë e tij. 
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Së treti, aktgjykimi i ankimuar nuk është përpiluar në pajtim me neni 370 par. 7 të KPPK, 

dispozitë kjo që parashikon detyrimin e gjykatës që në arsyetimin e aktgjykimit të paraqet qartë 

dhe në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i konsideron të vërtetuara apo të 

pavërtetuara. Gjykata gjithashtu, në mënyrë të veçantë vlerëson saktësinë e provave 

kundërthënëse, arsyet e mosmiratimit të propozimit konkret të palëve, si dhe arsyet në të cilat 

është bazuar me rastin e zgjidhjes së çështjeve juridike, veçanërisht me rastin  vërtetimit të 

ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të të akuzuarit, si dhe me rastin e zbatimit 

të dispozitave të caktuara të ligjit penal ndaj të akuzuarit dhe veprës së tij. 

Në rastin konkret, gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë arsye për faktet vendimtare, pra nuk 

jep arsye se në çka konsiston bashkëkryerja e të akuzuarve në kuptim të përkufizimit ligjor në 

nenin 31 të KPRK, por mjaftohet vetëm me citimin e dispozitës ë fjalë. 

Sipas përkufizimi ligjor (neni 31 të KPRK), për të ekzistuar bashkëkryerja në të drejtën penale, 

midis pjesëmarrësve duhet të shprehet lidhja e caktuar objektive dhe subjektive. Lidhja objektive 

qëndron në veprimin me të cilin kontribuon në kryerjen e veprës penale, të cilat duhet të jenë të 

lidhura në midis tyre dhe të drejtuara të arrihet rezultati i njëjtë. Pra, pasoja e veprës penale duhet 

të jetë rezultat i përbashkët i veprimeve të të gjithë bashkëkryerësve. Ndërsa, lidhja subjektive 

qëndron në  atë që të gjithë bashkëkryerësit duhet të jenë të vetëdijshëm se në kryerjen e veprës 

penale të caktuar do të marrin pjesë, do të veprojnë së bashku. Gjykata e shkallës së parë në 

arsyetimin e aktgjykimit nuk ka dhënë asnjë arsye lidhur me faktet vendimtare që të akuzuarit i 

bënë bashkëkryerës sipas përkufizimit ligjor të sipër cekur. Pra, nuk i referohet asnjë veprimi, 

asnjë fakti konkret në të cilit e mbështetë përfundimin e saj se ata vepruan në bashkëkryerje. 

Po ashtu, gjykata e shkallës së parë nuk jep arsye për faktet vendimtare lidhur me trajtën 

kualifikuese të veprës penale për të cilën të akuzuarit janë shpallur fajtor. Qëndron fakti se me 

ekspertizën e AKF të dt. 10.02.2021 vërtetohet  se dëshmia me shenjën #1.2 përmban heroin në 

përzierje me acetaminofen dhe kafein dhe dëshmia #3.1 përmban heroin në përzierje me kafein, 

mirëpo në këtë ekspertizë nuk është dhënë ndonjë mendim se kjo përzierje e shton rrezikun për 

shëndetin, ndërsa gjykata e shkallës së parë nuk jep arsye se në cilat prova konkrete e mbështet 

konkludimin e saj se këto përzierje e shtojnë rrezikun për shëndet, por vetëm citon dispozitën 

ligjore ( nenin 275 par. 1 nën par. 1.6 të KPRK).  

Gjykata, duhet pa tjetër ti vërtetojnë saktë dhe plotësisht të gjitha faktet  relevante të çështjes 

konkrete në të cilat mbështetet aktgjykimi. Konsiderohet se faktet janë të vërtetuara në mënyrë 

të plotë, po qese gjykata pas vlerësimit të gjitha provave të administruara, konsideron se faktet 

ekzistojnë dhe se nuk ka fare dyshim për ekzistimin e tyre. 

Ndërsa, neni 361 par. 1 të KPPK, e detyron gjykatën që aktgjykimin të bazoj vetëm në faktet dhe 

në provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor.  

Nga e gjithë kjo rezulton se gjendja e vërtetuar faktike është ajo për të cilën gjykata ka 

konkluduar (gjetur) se ekziston. Kjo nënkupton se nuk mund të konsiderohen të vërtetuara ato 

fakte të cilat në të vërtetë nuk burojnë nga rezultati provues dhe rezultati i procedurës në 

përgjithësi. 
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Ndërsa, në rastin konkret, gjetjet e gjykatës së shkallës së parë përkitazi me  elementin cilësues 

të veprës penale për të cilën të akuzuarit janë shpallur fajtor si në pikën I të dispozitivit, nuk 

mbështeten në provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor. 

Përveç kësaj, gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë as arsye lidhur me propozimin e mbrojtësit 

të akuzuarit L.O. për papranueshmërinë e provave të siguruara nga zbatimi i masave të fshehta 

përkitazi me të mbrojturin e tij, edhe pse sipas nenit 370 par. 7 të KPPK, gjykata detyrohet të jep 

arsye për mosmiratimin e propozimit konkret të palëve. 

Të gjitha këto fakte të cekura si më lartë paraqesin shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale të parashikuara nga neni 384 pa. 1 nën par. 1.12 të KPPK-së, e që kushtëzuan anulimin e 

aktgjykimit, ngase janë të natyrës absolute dhe nuk mund të evitohen në këtë procedurë, sepse 

bëjnë të pamundur vlerësimin e drejtë të ligjshmërisë së aktgjykimit. 

Përkitazi me bazat ankimore vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike dhe shkelje të 

ligjit penal, Gjykata e Apelit, gjen se pretendimet ankimore në këtë drejtim po ashtu janë të 

bazuara, nga se shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të paraqitura si më lartë 

janë ngushtë të ndërlidhura edhe me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 

që padyshim drejtpërdrejtë ka ndikuar edhe në aplikimin e gabuar të ligjit penal dhe si pasojë e 

kësaj është shkelur ligji penal.  

 

Gjykata e Apelit aktgjykimin e ankimuar e anuloi edhe për shkak të veprës së penale nga neni 

366 par. 1 të KPPK, për të cilën i akuzuari S.N. është shpallur fajtor (dispozitivi nën II),  me 

ankesë ankimohet për shkak të vendimit për dënim, sepse gjykata e shkallës së parë rrethanave 

për matjen e dënimit u referohet si tersi, pra për dënimin unik me të cilin i akuzuari S. është 

shpallur fajtor. 

 

Të akuzuarve SH.N., L.O. dhe S.N. u  vazhdohet paraburgimi, pasi që kjo Gjykatë gjeti se edhe 

më teje ekzistojnë kushtet për të cilat është caktuar paraburgimi. 

 

Me rastin e rigjykimit, gjykata e shkallës së parë, duhet ti mënjanojë shkeljet esenciale të cekura 

e theksuara të dispozitave të procedurës penale, pastaj lëshimet lidhur me vërtetimin dhe 

vlerësimin e drejtë të gjendjes faktike si dhe zbatimin e drejtë të ligjit penal. Gjithashtu, me ketë 

rast duhen të mirën në konsideratë edhe pretendimet tjera ankimore të rëndësishme për gjendjen 

faktike dhe zbatimin e ligjit penal të cekura në ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve. Duke u 

bazuar në të gjitha këto ti administrojë edhe një herë  të gjitha provat e propozuara dhe me 

ndërgjegje të vlerësojë çdo provë një nga një dhe në lidhje me provat tjera në këtë çështje dhe në 

bazë të vlerësimit të tillë të nxjerr aktgjykimin të drejtë dhe të  ligjshëm në këtë çështje penale. 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 402 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.170/2022 me datë 21.06.2022 
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