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 PAKR.nr.257/2020 

 

NË EMER TË POPULLIT 

 

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

gjyqtarët Vaton Durguti, kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Burim Ademi, anëtarë, 

me zyrtaren ligjore Alba Makolli si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarve O.GJ.,  

A.B.  dhe B.A. të tre nga Vushtrria, B.SH. nga Gjilani për shkak se në bashkëveprim kanë kryer 

veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm 

dhe substancave psikotrope dhe analoge nga neni 281 par.1 pika 1.8 lidhur me nenin 31 të KPRK-

së, duke vendosur në lidhje me ankesat e mbrojtëseve të akuzuarve O.GJ., av. Filloreta Hoxha – 

Zymberaj dhe B.SH., av. Pranvera Zhara, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Pejë – departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.88/18 të dt. 08.04.2020, në 

seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPK, me datë 18.12.2020, mori këtë: 

               

 

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohen si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të akuzuarve B.SH. dhe O.GJ., ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë PKR.nr.88/18 të dt. 08.04.2020 vërtetohet. 

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Pejë – departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.88/18 

të dt. 08.04.2020, të akuzuarit O.GJ., B.SH. dhe A.B. janë shpallur fajtor për shkak të veprës 

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

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.2 lidhur  me nenin 281 par.1 pika 1.8 lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së, ashtu që:  

 

Të akuzuarin B.SH. e ka gjykuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve dhe 

dënim me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind euro), të cilat dënime do të ekzekutohen më së 

largu në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  
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Të akuzuarin A.B. e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve dhe 

dënim me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind euro), të cilat dënime do të ekzekutohen më së 

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

 

Të akuzuarin O.GJ. e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti dhe dënim 

me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind euro), të cilat dënime do të ekzekutohen më së largu në 

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

 

Nëse të akuzuarit B.SH., A.B. dhe O.GJ. nuk e paguajnë dënimin me gjobë në afat të caktuar si 

më lartë atëherë dënimi me gjobë do tu shndërrohet në dënim me burg në kohëzgjatje prej 10 

(dhjetë) ditësh, duke iu llogaritur një ditë burg për çdo 20 € (njëzet euro) të gjobës.  

 

Janë obliguar të akuzuarit B.SH., A.B. dhe O.GJ., secili veç e veç, që në emër të shpenzimeve të 

paushallit gjyqësor, gjykatës t’i paguajnë shumën prej 50 € (pesëdhjetë euro) dhe shumën prej 

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

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Substanca narkotike në peshë prej 30.3 gr, konfiskohet dhe e njëjta pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit të asgjësohet.  

 

Ndaj të akuzuarit B.A. është refuzuar aktakuza për shkak të veprës penale në bashkëveprim 

blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm, substancave 

psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.2 lidhur me nenin 281 par.1 pika 1.8 lidhur me nenin 

31 të KPRK-së, sepse prokurori i shtetit ka hequr dorë nga aktakuza.   

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

 

-Mbrojtësja e të akuzuarit O.GJ. av. Filloreta Hoxha – Zymberaj, për shkak të vërtetimit të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me propozim që të ndryshohet aktgjykimi dhe i akuzuari të 

lirohet.    

 

-Mbrojtësja e të akuzuarit B.SH. av. Pranvera Zhara, për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, 

me propozim që aktgjykimi të ndryshohet dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje. 

  

Prokurori i Apelit me parashtresat PPA/I nr.257/20 të dt.13.07.2020 dhe 21.07.2020, ka 

propozuar që të refuzohen si të pabazuara ankesat e mbrojtëseve të akuzuarve O.GJ. av. Filloreta 

Hoxha – Zymberaj dhe B.SH. av. Pranvera Zhara, ndërsa aktgjykimi të vërtetohet.  

 

Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, në seancën e kolegjit munguan Prokurori i Prokurorisë së 

Apelit, si dhe të mbrojtëset e të akuzuarve av. Filloreta Hoxha – Zymberaj dhe av. Pranvera 

Zhara, edhe pse të njoftuar me rregull për kohën e mbajtjes së seancës së kolegjit, andaj seanca 

u mbajt konform nenit 390 par.4 të KPPRK-së, në mungesë të tyre. Ndërsa, ishin të pranishëm 

të akuzuarit O.GJ. dhe B.SH.. Të akuzuarit O.GJ. dhe B.SH. i mbështeten ankesat e mbrojtëseve 

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

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

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

 

Ankesat nuk janë të bazuara. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit B.SH., aktgjykimin e shkallës së parë e kundërshton vetëm për shkak 

të bazës ankimore- vendimi për sanksionin penal, por nga përmbajtja e kësaj ankese del se 

aktgjykimi atakohet edhe për shkak të bazës ankimore- shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale dhe vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. Kjo për arsye se 

sipas ankesës, dispozitivi i aktgjykimit është i pakuptueshëm, kundërthënës me brendinë dhe 

arsyet e paraqitura, ndërsa arsyet e paraqitura janë të paqarta sa u përket fakteve vendimtare me 

përmbajtjen e shkresave dhe procesverbaleve e deklaratave të dhëna në procedurë si dhe mes 

përshkrimit të dispozitivit të aktgjykimit dhe arsyeve të dhëna.  

 

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

detyrës zyrtare konform nenit 394 par. 1 të KPPK-së, Gjykata e Apelit, gjen se aktgjykimi i 

ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, parashikuar nga 

neni 384 par. 1 nën par. 1.12 të KPPK, të cilave ankesa u referohet pa bazë. Sipas vlerësimit  të 

kësaj Gjykate dispozitivi  si dhe aktgjykimi i ankimuar në tërësi është i qartë dhe konkret, 

përmban arsye të duhura mbi të gjitha faktet vendimtare të kësaj çështjeje penalo-juridike. Në të 

vërtetë, gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar ka paraqitur qartë 

faktet që i ka vërtetuar dhe ka dhënë  arsye të qarta dhe bindëse për një vërtetim të këtillë të 

fakteve, të cilat, si të drejta, i pranon edhe kjo Gjykatë, sepse gjykata e shkallës së parë ka vepruar 

në pajtim me dispozitën e nenit 370 par. 6 dhe 7 të KPPK, ka arsyetua çdo pikë të aktgjykimit, 

ka përshkruar rezultatin e procedurës së provave lidhur me faktet vendimtare dhe ka dhënë 

vlerësimin e duhur për provat e administruara për secilin të akuzuar. 

 

 Pra, gjykata e shkallës së parë  ka bërë vlerësimin dhe analizën e provave të administruara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor në pajtim me dispozitën e nenit 361 par. 2 të KPPK dhe lidhur me to ka 

paraqitur konkludimet e veta duke dhënë arsye të duhura faktike dhe juridike të cilat si të drejta 

dhe të ligjshme i aprovon edhe kjo Gjykatë. Edhe mbrojtjet e të akuzuarve kanë qenë objekt i 

vlerësimit nga ana e gjykatës së shkallës së parë, ato janë vlerësuar si çdo provë tjetër në pajtim 

me dispozitën e nenit 361 par. 2 të KPPK. Ankesa u referohet edhe fakteve lidhur me veprimet 

e të akuzuarit B.SH.  për të cilat do të bëhet fjalë në vijim të këtij aktgjykimit që i referohet bazës 

ankimore-vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike. 

 

Pretendimet ankimore lidhur me gjendjen faktike 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit O.GJ., përkitazi me bazën ankimore-vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i 

gjendjes faktike, në esencë, e konteston mënyrën se si janë vlerësuar provat e administruara gjatë 

shqyrtimit gjyqësorë nga ana e gjykatës së shkallës së parë, si dhe konkludimet të cilat i ka nxjerr 

ajo në bazë të atyre provave. 



 Numri i lëndës: 2018:060301 
 Datë: 31.03.2021 
 Numri i dokumentit: 01651704 
 

4 (8)  

   
2
0
2
1
:0
3
2
6
3
8

 

 

Pretendohet se provat janë vlerësuar në mënyrë të njëanshme, kështu që edhe konkludimet kanë 

pasuar të gabuara. Sipas ankesës, nuk është vërtetuar se i akuzuari O.ka kryer veprën penale për 

të cilën akuzohet, sepse ai nuk e ka ditur se çka ka brenda bokalli, sepse i akuzuari në të gjitha 

deklarimet e tij ka mohuar se ka kryer veprën penale. Mbrojtja thekson se nuk ekziston asnjë 

fakt apo provë, që dëshmon se i akuzuari ka kryer veprën penale, meqenëse as deklarimet e 

dëshmitarëve nuk e ngarkojnë të akuzuarin. Ankesa i referohet deklaratave të bashkë akuzuarve 

B.SH. dhe A., të cilit nuk kanë deklaruar asnjëherë se ka ekzistuar ndonjë marrëveshje paraprake 

për të futur narkotikët brenda Qendrës Korrektuese.  

 

Po ashtu edhe nga përmbajtja e ankesës të mbrojtëses të akuzuarit B.SH., si u tha edhe më lartë, 

del se aktgjykimi kundërshtohet edhe për shkak të gjendjes  faktike. Sipas pretendimeve 

ankimore konkludimet që ka nxjerrë gjykata e shkallës së parë janë të gabuara, sepse tek i 

akuzuari B. nuk është gjetur fare substanca narkotike. Fakti se i akuzuari ka kërkuar një bakall 

të ri, nuk mund të jetë si provë fajësuese, por se një kërkesë të tillë e ka bërë për t’i ofruar një 

shërbim A.B.t. Po ashtu nga deklarata e bashkë të akuzuarit O., i njëjti ka dëshmuar se të 

akuzuarin B. nuk e njeh dhe porosia e as destinimi i bakallit nuk kanë qenë për të. Pra, mungon 

lidhja kauzale e veprës penale mes veprimit dhe pasojës së shkaktuar, rrjedhimisht edhe 

elementet e figurës së veprës penale, si dhe motivi i kryerjes së veprës penale. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit pretendimet e mbrojtëseve të akuzuarve lidhur me gjendjen 

faktike janë të pabazuara. Nga shkresat e lëndës rezultojnë si jokontestuese faktet: 

 

-Se të akuzuarit B.SH. dhe A.B. me dt. 01.06.2018, ishin në burgun e Dubravës në mbajtjen e 

dënimeve ku edhe ishin njoftuar në mes veti.   

 

- I akuzuari A.B. njihej edhe më parë me të akuzuarin O.GJ., ngase jetonin në të njëjtin qytet, 

por njihej edhe me B.A.n,  

 

-I akuzuari B.SH. kishte paraqitur kërkesë që ti lejohet një bokall elektrik për ngrohjen e ujit si 

dhe ta vendos në listën e vizitorëve B.A.n. 

 

-I akuzuari B. S.  e ka njohur të akuzuarit B.A.n vetëm si figurë dhe me të njëjtin është takuar në 

Dubravë kur ai ishte në vuajtje të dënimit ( në vitin 2012 ose 2013), ndërsa O.GJ. nuk e ka njohur. 

 

-Me të akuzuarin O.GJ. dhe me B.A.n përmes telefonit kishte komunikuar i akuzuari A.B. i cili 

edhe i kishte porositur për sigurimin e një bokalli. 

 

-Diten kritike i akuzuari O.GJ. dhe B.A.n  kanë udhëtuar bashkë nga Vushtrria në Burgun e 

Dubravës dhe para hyrjes së burgut, në pranim, i akuzuari O.ia ka dhënë B.A.t me i mbajte disa 

qese që i kishte në dorë dhe i ka thënë se janë për A.in, ndërsa zyrtarit i cili i ka shoqëruar i ka 

thënë se ai kishte qenë i dënuar. 
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- Zyrtaret e QK të Dubravës e kthejnë të akuzuarin O. dhe nuk e lejojnë të shkoi në vizitë pasi 

që më parë kishte qenë i dënuar. 

 

-Në qeset që ia kishte dhënë i akuzuari O.B.A.t ishte edhe bokalli në cilin gjatë kontrollit nga 

zyrtaret e burgut-gardianët, është gjetur substanca narkotike e mbështjellë në 8 tuba që ishte 

vendosur në dorezën e bokallit. 

 

-Substanca narkotike pas ekzaminimit rezulton të jetë e llojit marihuan me peshë prej 30.03 

gram. 

  

Kontestues ishte fakti se a vepruan të akuzuarit në bashkëkryerje dhe a ishte qëllimi i tyre futja 

e narkotikut në QK Dubravë për shpërndarë, si pretendon prokuroria në aktakuzë dhe si ka gjetur 

gjykata e shkallës së parë, apo të akuzuarit O.GJ. dhe B.SH. nuk ishin në dijeni për substancën 

narkotike, si pretendojnë  këta të akuzuar dhe mbrojtëset e tyre në ankesat e ushtruara. 

 

Nga provat e proceduara në këtë çështje penalo-juridike  del se përfundimet e gjykatës së shkallës 

së parë se të akuzuarit veprën penale e kishin kryer në bashkëkryerje dhe atë pas një 

marrëveshjeje fillimisht në mes të akuzuarit B. S. dhe A.B.t, pastaj A.B.t dhe O.GJ.  dhe 

substancën narkotike kishin arritur ta fusin në QK Dubravë përmes B.A.t, por ishte zbuluar nga 

zyrtarët e kësaj qendre është i drejtë dhe të mbështetura në provat e administruara në shqyrtimin 

gjyqësor. Se të akuzuarit kishin vepruar në bashkëkryerje padyshim që vërtetohet nga vetë 

mbrojtja e të akuzuarve dhe B.A.t, por edhe nga faktet të cilat nuk ishin kontestuese në mes 

palëve lidhur me komunikimin në mes të akuzuarve, por edhe provat materiale lidhur me 

substancën narkotike të gjetur në bokallin i cili ishte objekt i marrëveshjes në mes tyre. 

 

 Në fakt, nga mbrojtja e të akuzuarve B.SH. dhe A.B., vërtetohen faktet lidhur me marrëveshjen 

e arritur në mes tyre për me paraqitur kërkesën për bokall dhe me e shti në listën e vizitorëve 

B.A.n. Pastaj, nga mbrojtja e të akuzuarve A.B. dhe O.GJ. vërtetohen faktet lidhur me 

komunikimin që ata kishin përmes telefonit të cilin i akuzuari A. e ka poseduar ilegalisht dhe 

udhëzimet që i akuzuari A. i kishte dhënë të akuzuarit O.për sigurimin e bokallit dhe vënien në 

kontakt me personin i cili do të ia sjell bokallin dhe gjësendet tjera.  

 

Prandaj, nëse këto fakte që vërtetohen nga mbrojtja e të akuzuarve, por edhe nga deklarata e të 

akuzuarit B.A., ndërlidhen edhe me faktet që vërtetohen nga deklarata e dëshmitarit A. O., i cili 

edhe e kishte kontrolluar bokallin dhe kishte gjetur substancën narkotike ashtu si përshkruhet në 

dispozitv të aktgjykimit si dhe me provat materiale të administruara në shqyrtimin gjyqësor-

raporti i dt. 01.06.2018, foto dokumentacioni i substancës narkotike dhe bokallit në cilin është 

gjetur dhe raportit për ekzaminimin e narkotikut i dt. 24.01.2018, del se është i drejtë konkludimi 

i gjykatës së shkallës së parë se të akuzuarit janë bashkëkryerës dhe pasojat e veprimeve të tyre 

inkriminuese janë fryt i dashjes së tyre të përbashkët, ndërsa kuantumi i veprimtarisë 

inkriminuese mund dhe duhet të ketë ndikim në lartësinë e dënimeve të shqiptuara.  

 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate është e pa logjikshme teza e mbrojtjes të akuzuarit O.GJ. se 

nuk e ka ditur se në bokall është fshehur narkotiku, sepse nga vetë kërkesa e të akuzuarit A.ë 
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lidhur me sigurimin e bokallit si e përshkruan edhe i akuzuari, është dashtë të krijojë dyshimin 

për një kërkesë të tillë. Ndërsa, pretendimet e mbrojtëses të të akuzuarit O.se ai kishte për qellim 

me e vizitua të akuzuarin A. për shkak të borxhit që ia kishte të njëjtit ( A.it) është e palogjikshme 

dhe kjo Gjykatë e mbështetë konkludimin e gjykatës së shkallës së parë për këtë rrethanë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se zyrtaret e QK në Dubravë, konkretisht dëshmitari A. O. në 

portën e institucionit, gjatë kontrollit të gjësendeve  që i kishte B.A. si vizitor, për shkak të 

dyshimit ka bërë kontrollin e bokallit dhe në të njëjtin, pra në dorezën e bokallit, është gjetur 

substanca narkotike e mbështjellë në mënyrën e paraqitur edhe në foto dokumentacion të 

shkresave të lëndës, mirëpo me qellim që mos ti mohohen të drejtat të dënuarit, tani të akuzuarit 

B.SH., i është dhënë një bokall tjetër i ri dhe lidhur me rastin e njoftojnë Njësitin përkatës për 

fillimin e hetimit ( raporti i J. K. nr. 2018-NTN-5304). Në fakt,  i akuzuari B. nuk ishte në dijeni 

për ndërrimin e bokallit dhe pasi që e kishte marr bokallin e dhënë nga zyrtari i QK, të njëjtin e 

thënë pikërisht në dorëz, që padyshim vërteton faktin se cili ishte qëllimi i kërkesës së tij për 

lejimin e bokallit. Pra, ai ishte në dijeni se ku do të vendoset narkotiku që njëherë vërteton edhe 

marrëveshjen në mes të akuzuarve. 

 

Pretendimi ankimor i mbrojtëses të akuzuarit B. se ai nuk e kishte në posedim narkotikun dhe se 

vepra ka mbetur në tentativë, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, është i pabazuar sepse të akuzuarit 

kanë vepruar në bashkëkryerje. Ndërsa, bashkëkryerja ekziston jo vetëm  në rastet kur edhe tjetri 

merr pjesë në veprimet e kryerjes, por edhe kur në ndonjë mënyrë tjetër në masë të 

konsiderueshme (thelbësisht) kontribon në procesin e kryerjes së veprës penale, përkatësisht në 

realizimin e planit të përbashkët. Në rastin konkret, pa veprimet e të akuzuarit B. nuk kishte 

pasur mundësi që të realizohet plani i përbashkët i të akuzuarve për futjen e narkotikut në 

institucionin korrektues, sepse, pikërisht i akuzuari B. ka kërkuar bokallin dhe ka vendos në 

listën e vizitorëve B.A.n. Se të akuzuarit kishin një marrëveshje për kryerjen e veprës penale 

rezulton edhe nga fakti se i akuzuari A. planifikon vizitën e të akuzuarit O.dhe B. të njëjtën ditë 

dhe i akuzuari O.ia jep bokallin B. duke e ditur se ati nuk do ti lejohet vizita. 

 

Prandaj, nga arsyet e cekura më lartë nuk janë aprovuar pretendimet ankimore se gjykata e 

shkallës së parë ka bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe se gjitha ato 

që janë thënë në aktgjykimin e ankimuar përkitazi me gjendjen faktike në tersi i mbështetë edhe 

kjo gjykatë , që do të thotë se i akcepton arsyet e dhëna nga gjykata e shkallës së parë sikurse 

përkitazi me ecurinë si është zhvilluar ngjarja kritike, por edhe për çështjen e bashkëkryerjes dhe 

qëllimit të akuzuarve për futjen e narkotikëve në QK Dubravë si dhe rrethanat se pse nuk janë 

aprovuar tezat e mbrojtësve të akuzuarve. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se në rrethana të këtilla, gjykata e shkallës së parë drejtë ka aplikuar 

edhe ligjin penal kur ka gjetur se veprimet e të akuzuarve përmbajnë të gjitha tiparet e veprës 

penale të kryer në bashkëkryerje-blerja posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

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

nenin 281 par. 1 nën par. 1.8 dhe nenin 31 të KPRK, pra nuk është shkelë ligji penal në dëm të 

akuzuarve. 
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Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit B.SH. av. Pranvera Zhara, thekson se dënimi i shqiptuar 

ndaj të akuzuarit është shumë i lartë, sepse nuk janë vlerësuar drejtë të gjitha rrethanat lehtësuese, 

mirëpo çdo rrethanë është konsideruar si rënduese. Po ashtu dënimi i shqiptuar me gjobë në 

lartësi prej 200€, për të akuzuarit është i lartë dhe jo i drejtë, e të cilin i akuzuari nuk ka mundësi 

që ta paguajë, sepse është i papunë dhe i gjendjes tejet të dobët ekonomike, i njëjti qe disa vite 

është në burg dhe nuk ka pasur mundësi që të punojë, që do të thotë se nuk ka as mjete financiare 

me të cilat do ta paguajë dënimin me gjobë.  

Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë për të akuzuarin O.GJ. nuk ankimohet për shkak të 

vendimit lidhur me dënimin, Gjykata duke vepruar sipas detyrës zyrtare dhe në mbështetje të 

nenit 396 të KPPK-efekti shtesë i ankesës së paraqitur për shkak të vërtetimit të gabueshëm dhe 

jo të plotë të gjendjes faktike e shqyrtoi edhe në këtë drejtim. I akuzuari A.B. nuk e ka ankimuar 

fare aktgjykimin, por Gjykate e Apelit duke vepruar në pajtim të nenit 397 të KPPK-parimit 

Beneficium Cohaesionis, aktgjykimin e ankimuar e shqyrtoi për këtë bazë ankimore edhe për 

këtë të akuzuar. 

Gjykata e shkallës së parë, me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit ka vlerësuar të 

gjitha rrethanat, ku si rrethana lehtësuese ka vlerësuar sjelljen e të akuzuarve gjatë gjithë 

procedurës gjyqësore, rrethanat personale dhe familjare të tre të akuzuarve, gjendjen e tyre 

ekonomike, ndërsa për dy të akuzuarit B. dhe A.i ka marrë pranimin e fajësisë. Si rrethana 

rënduese për të akuzuarit, ka marrë sjelljen e tyre të mëparshme, sepse tre të akuzuarit ishin 

persona të dyshuar dhe të dënuar më parë për vepra penale të ndryshme. Gjatë procedurës u 

provua se tre të akuzuarit ishin në vuajtje të dënimit në Burgun e Dubravës, për të cilën arsye 

edhe iu ishin ndaluar vizitat.  

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 akuzuarve 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 38 të KPRK-së. Për shqiptim të një dënimi më të butë siç propozon 

mbrojtësja e të akuzuarit B.SH., nuk janë plotësuar kushtet ligjore, e aq më parë kur nuk 

theksohen rrethana të reja apo të atilla vendimtare të pavlerësuara nga gjykata e shkallës së parë 

të cilat do të arsyetonin dënim më të butë. 

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

 

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 257/20 datë 18.12.2020 

  

Procesmbajtëse,                         Anëtarët e kolegjit,                                 Kryetar i kolegjit,                                                           
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Alba Makolli                      Tonka Berishaj                                     Vaton Durguti                                                                  

________________                   _________________                                 ________________                                                    

                                                    Burim Ademi                                                                   

                                                   _____________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


