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                                                                                                                              PAKR.nr.367/19   

 

 

 

   

                                            NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

                  GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – Departamenti për Krime të Rënda - kolegji i 

përbërë nga gjyqtarët: Have Haliti,  kryetare e kolegjit, Abdullah Ahmeti dhe Kreshnik Radoniqi 

anëtar, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional, Sadik Kryeziu si procesmbajtës, në 

çështjen penale ndaj të akuzuarve F.R., A.I., A.H. dhe K.B., për shkak të veprës penale në 

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

psikotrope dhe analoge nga neni 273 par. 3 e lidhur me nenin 31, te KPRK-se, duke vendosur 

sipas ankesës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe ankesave të mbrojtësve të akuzuarve, të 

paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, PKR.nr.81/19, datë 

25.04.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 28. Gusht 2019, mori këtë: 

 

                                               

                                                      A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I. Refuzohen si të pabazuara ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe 

ankesat e mbrojtësve të akuzuarve F.R., A.I., A.H. dhe K.B., ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtine, PKR.nr.81/19, datë 25.04.2019, lidhur me 

vendimin mbi dënimin VËRTETOHET. 

II. Aprovohet ankesa e të dëmtuarit R.I., pronarë i Kolegjit të Shkencave 

Mjekësore Q.D.T “...” SHPK dhe të njëjtit pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi i kthehet vetura e konfiskuar e tipit “Porche” me targa të regjistrimit 

01-151-MA.  

             III. Në pjesën tjetër aktgjykimi i ankimuar i Gjykatës së Shkallës së Parë mbetet i 

paprekur.  

                                                                                    

                                              

A r s y e t i m 

 

            Gjykata Themelore në Prishtine, me aktgjykimin PKR.nr.81/19, datë 25.04.2019, të 

akuzuarit F.R., A.I., A.H. dhe K.B., i ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale blerja, 

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

analoge nga neni 273 par. 3 e lidhur me nenin 31, te KPRK-së, për të cilën të akuzuarit F.R., i ka 

shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjet si dhe dënim me gjobë në shumë prej 
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1.500 (njëmijë e pesëqind) €, e të cilat dënime do të ekzekutohen pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit, të akuzuarit A.I., i ka shqiptuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjet, e 

në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar ne paraburgim nga data 27.10.2018 deri me 

date 25.04.2019, si dhe dënim me gjobë në shumë prej 2.500 (dy mijë e pesëqind) €, e të cilën 

gjobë është i obliguar që ta paguajë në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit, të akuzuarit A.H., i ka shqiptuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjet, 

e në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 27.10.2018 e deri 

më datën 25.04.2019, si dhe dënim me gjobë në shumë prej 2.500 (dy mijë e pesëqind) €, e të 

cilën gjobë është i obliguar që ta paguajë në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit, dhe të akuzuarit K.B., i është shqiptuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) 

vjet, e në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 27.10.2018 

e tutje si dhe dënimi me gjobë në shumë prej 3.000 (tre mijë) €, e të cilin dënim është i obliguar 

që ta paguajë në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Nëse të akuzuarit nuk e paguajnë dënimin me gjobë, atëherë i njëjti do t’iu shndërrohet në 

dënim me burgim, ashtu që për çdo 20 €, të dënimit me gjobë do t’iu llogaritet një ditë burgim.   

 

Ndaj të akuzuarve është shqiptuar edhe dënimi plotësues si në dispozitivin e aktgjykimit 

të ankimuar të gjykatës së shkallës së parë, (faqja 3 dhe 4 e aktgjykimit). 

 

Të akuzuarit janë obliguar që t’i paguajnë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej nga 50 €, secili veç e veç, të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

 Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesa kanë parashtruar: 

 

 Prokuroria Themelore – DKR në Prishtinë, për shkak të vendimit mbi sanksionin penal 

duke propozuar që Gjykata e Apelit, aktgjykimin e ankimuar të gjykatës së shkallës së parë, ta 

ndryshojë dhe të akuzuarve për veprën penale për të cilën janë shpallur fajtor t’iu shqiptojë 

dënime më të larta me burgim dhe me gjobë.  

 

 Personi juridik Kolegji i Shkencave Mjekësore, dhe QDT “...” SHPK me pronarin R.I., 

për shkak të konfiskimit të dobisë pasurore – veturës së tipit “Porsche” me targa të regj. 01-151-

MA, duke propozuar që të ndryshohet aktgjykimi i shkallës së parë, dhe të dëmtuarit t’i kthehet 

vetura e konfiskuar si mjet i kryerjes së veprës penale. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.R.,- av. N.R., për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, me 

propozim që Gjykata e Apelit, aktgjykimin e ankimuar të gjykatës së shkallës së parë, ta 

ndryshojë dhe të akuzuarit për veprën penale të kryer ti shqiptojë një dënim më të ulet me 

burgim dhe me gjobë. 
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Mbrojtësi i të akuzuarit A.I.,- av. B.E., për shkak të vendimit mbi sanksionin penal dhe 

konfiskimit të automjetit, me propozim që Gjykata e Apelit, aktgjykimin e ankimuar të gjykatës 

së shkallës së parë, ta ndryshojë dhe të akuzuarit për veprën penale të kryer t’i shqiptojë një 

dënim më të ulet me burgim dhe me gjobë, si dhe njëkohësisht t’i kthehet vetura “Porsche” me 

targa të regj. 01-151 – MA, pronarit të Kolegjit të Shkencave Mjekësore dhe QDT “...” SHPK 

me pronar R.I.. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A.H.,- av. B.E., për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, me 

propozim që Gjykata e Apelit, aktgjykimin e ankimuar të gjykatës së shkallës së parë, ta 

ndryshojë dhe të akuzuarit për veprën penale të kryer t’i shqiptojë një dënim më të ulet me 

burgim dhe me gjobë. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit K.B.,- av. J.O., për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, me 

propozim që Gjykata e Apelit, aktgjykimin e ankimuar të gjykatës së shkallës së parë, ta 

ndryshojë dhe të akuzuarit për veprën penale të kryer t’i shqiptojë një dënim më të ulet me 

burgim dhe me gjobë. 

 

 Gjithashtu, mbrojtësi i të akuzuarit A.I.-av. B.E., ka parashtruar përgjigje në ankesë me të 

cilën ka propozuar që ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, lidhur me vendimin për 

sanksionin penal të refuzohet si e pabazuar. 

 

          Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën me shkrim PPA/I.nr.345/19, datë 

24.07.2019, ka propozuar që ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe ankesa e 

përfaqësuesit të personit juridik R.I. të aprovohen si të bazuar, ashtu që , të akuzuarve t’iu 

shqiptohen dënime më të larta me gjobë dhe me burgim, dhe përfaqësuesit të personit juridik t’i 

kthehet vetura e konfiskuar ndërsa, ankesat e mbrojtësve të akuzuarve, të refuzohen si të 

pabazuara.  

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, mbajti seancën e kolegjit konform dispozitës së nenit 390 

par.1 të KPPRK-së, në të cilën prezantuan të akuzuarit F.R. dhe mbrojtësi i tij av.N.R., A.I. 

dhe mbrojtësi i tij av.B.E., A.H. dhe mbrojtësja e tij av.S.K. dhe K.B. si dhe mbrojtësit e tij 

av.J.O., gjithashtu prezentoj edhe përfaqësuesi i palës së dëmtuar-Kolegjit të Shkencave 

mjekësore-pronari R.I., ndërsa mungoj Prokurori i Apelit edhe pse i njoftuar në mënyrë të 

rregullt, andaj seanca e kolegjit u mbajte në pajtim me dispozitat e nenit 390 par.4 të KPRK-

së. Të akuzuarit si dhe mbrojtësit e tyre në tërësi mbetën pranë ankesave të ushtruara me 

shkrim duke propozuar që të aprovohen të njëjtat, ndërsa propozuan që ankesa e Prokurorisë 

Themelore në Prishtinë të refuzohet si e pabazuar. Gjithashtu përfaqësuesi i Kolegjit “... “ në 

Prishtinë propozoj që të aprovohet ankesa e tij e parashtruar me shkrim dhe të i kthehet 

vetura e konfiskuar.  
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     Gjykata e Apelit, pasi shqyrtoj të gjitha shkresat e kësaj çështje juridiko-penale, studioj 

aktgjykimin e ankimuar në kuptim të nenit 394 të KPPK-së, dhe pas vlerësimit të pretendimeve 

në ankesa, gjeti se: 

    

               Ankesa  e mbrojtësve të akuzuarve lidhur me vendimin mbi dënimin nuk është e 

bazuar, ndërsa ankesa e pronarit të Kolegjit “...” është e bazuar. 

 

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

esenciale të dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit të njëjtin aktgjykim 

sipas detyrës zyrtare e shqyrtoj edhe në këtë aspekt, konform dispozitës se nenit 394 të KPPRK-

së dhe konstatoj se i njëjti aktgjykim nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, e të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e tij, si dhe as shkelje të Ligjit Penal në dëm të 

akuzuarve. 

As gjendja faktike nuk ka qene objekt shqyrtimi i këtyre ankesave ngase  të akuzuarit 

gjate shqyrtimit fillestar e kanë pranuar fajësinë (neni 248) te KPPRK-se e i cili i pranim i 

fajësisë ka mbështetje në provat të cilat gjenden ne shkresat e lendes dhe është bërë në mënyrë 

vullnetare nga të akuzuarve pas konsultimit me mbrojtësit e tyre, dhe se të njëjtat pranime kanë 

mbështetje në faktet që i përmban aktakuza.  

Prokuroria Themelore në Prishtinë, sa i përket vendimin mbi sanksionin penal, pretendon 

se dënimet e shqiptuara me burgim dhe me gjobë ndaj të akuzuarve janë të ulëta dhe nuk janë në 

përpjesëtim me peshën e veprës penale të kryer dhe përgjegjësinë penale të kryesve ngase nga 

aplikimi i masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit për të pandehurit ka rezultuar 

se të akuzuarit në vazhdimësi janë marr me shpërndarjen e narkotikëve dhe se me dënimet e 

shqiptuara nga ana e Gjykatës së shkallës së parë nuk mund të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë 

me nenin 41 të KPRK-së. 

Mbrojtësi i te akuzuarit F.R.-av. N.R., sa i përket vendimit për sanksionin penal me 

ankesë pretendon se dënimi i shqiptuar me burgim dhe me gjobë te akuzuarit është i larte e 

sidomos duke pasur parasysh pranimin e fajësisë nga ana e te akuzuarit, pendimin e tij te thelle 

dhe premtimin se ne te ardhmen nuk do te kryej vepra penale, se është i moshës së re, i fejuar, i 

ndershëm dhe se jeton me prindërit dhe motrën andaj, propozon që të ndryshohet aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së parë dhe të akuzuarit t’i shqiptohet një dënim më i ulët me burgim dhe me 

gjobë, me të cilin do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41 të KPRK-së.  

Mbrojtësi i te akuzuarit A.I.-av. B.E., sa i përket vendimit për sanksionin penal me 

ankesë pretendon se dënimi i shqiptuar me burgim dhe me gjobë te akuzuarit është i larte e 

sidomos duke pasur parasysh pranimin e fajësisë nga ana e te akuzuarit, pendimin e tij te thelle 

dhe premtimin se ne te ardhmen nuk do te kryej vepra penale, se është i moshës së re, është 

student i vitit të tretë në Fakultetin e Mjekësisë-Dega e Stomatologjisë, dhe se i njëjti është duke 

u shëruar andaj, propozon që të ndryshohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe të 

akuzuarit t’i shqiptohet një dënim më i ulët me burgim dhe me gjobë, me të cilin do të arrihet 
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qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41 të KPRK-së,ndërsa me pergjegjje ne ankese ka 

propozuar qe ankesa e prokurorisë themelore ne Prishtine te refuzohet si e pabazuar. Gjithashtu 

ka propozuar që palës së dëmtuar R.I. të i kthehet vetura e konfiskuar.  

Mbrojtësi i te akuzuarit A.H.-av. S.K., sa i përket vendimit për sanksionin penal me 

ankesë pretendon se dënimi i shqiptuar me burgim dhe me gjobë te akuzuarit është i larte e 

sidomos duke pasur parasysh pranimin e fajësisë nga ana e te akuzuarit, pendimin e tij te thelle 

dhe premtimin se ne te ardhmen nuk do te kryej vepra penale, se është i moshës së re, jeton me 

prindërit që janë në moshë të shtyrë dhe në gjendje të rëndë shëndetësore, dhe se roli i tij nuk ka 

qenë dominant në kryerjen e veprës penale andaj, propozon që të ndryshohet aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së parë dhe të akuzuarit t’i shqiptohet një dënim më i ulët me burgim dhe me 

gjobë, me të cilin do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41 të KPRK-së.  

Mbrojtësi i te akuzuarit K.B. -av. J.O., sa i përket vendimit për sanksionin penal me 

ankesë pretendon se dënimi i shqiptuar me burgim dhe me gjobë te akuzuarit është i larte e 

sidomos duke pasur parasysh pranimin e fajësisë nga ana e te akuzuarit, pendimin e tij te thelle 

dhe premtimin se ne te ardhmen nuk do te kryej vepra penale, se është i moshës së re, i gjendjes 

së rëndë ekonomike, më parë nuk ka ra në konflikt me ligjin, andaj, propozon që të ndryshohet 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe të akuzuarit t’i shqiptohet një dënim më i ulët me 

burgim dhe me gjobë, me të cilin do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41 të KPRK-

së. Gjithashtu ka propozuar që të akuzuarit të mos i shqiptohet dënimi plotësues dëbimi i të 

huajve nga territori i Republikës së Kosovës, në kohëzgjatje prej 3 vitesh. 

Sa i përket ankesës lidhur me kthimin e automjetit të konfiskuar, pronari i Kolegjit “...”-

R.I., me ankesë pretendon se, vetura e konfiskuar është blerë me mjetet e fituara në mënyrë të 

ligjshme dhe zakonisht është përdorur nga anëtarët e familjes për kryerjen e nevojave familjare 

dhe lidhur me punët e Kolegjit “...”, dhe se e njëjta është blerë me dt.09.02.2018 nga auto salloni 

“R...” SHPK e cila vërtetohet në bazë të transferimit bankar, si dhe është dhënë një veturë tjetër, 

e tipit “Audi” në vlerë prej 20.000 (njëzet mijë) €. Deklaron se nuk ka qenë në dijeni se vetura 

atë ditë është përdorur për veprime të paligjshme.   

Gjykata e Apelit duke vlerësuar pretendimet ankimore te Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë për shqiptimin e dënimeve më të larta dhe pretendimet ankimore të mbrojtësve të 

akuzuarve F.R., A.I., A.H. dhe K.B., për shqiptimin e dënimeve me te ulëta ndaj te akuzuarve 

konstaton se këto pretendime nuk janë të bazuara ngase, të gjitha rrethanat rënduese të cilat i 

cekë Prokuroria me ankesë për shqiptimin e dënimeve më të larta, si dhe ato lehtësuese të 

mbrojtësve të akuzuarve për shqiptimin e dënimeve më të ulëta, Gjykata e shkallës së parë i ka 

vlerësuar drejtë dhe në pajtim me nenin 73, 74, 75 dhe 76 të KPRK-së, e të cilat vlerësime i 

aprovon edhe Gjykata e Apelit, duke gjetur se dënimet e shqiptuara me burgim dhe me gjobë nga 

ana e gjykatës së shkallës së parë, ndaj të akuzuarve janë në përpjesëtim me peshën e veprës 

penale të kryer dhe përgjegjësinë penale të kryesve e me bindje se me dënimet e shqiptuara do të 

arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41 të KPRK-së, andaj nga këto arsye edhe e refuzoi 
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ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe ankesat e mbrojtësve të akuzuarve lidhur me 

sanksionin penal.  

Sa i përket kthimit të automjetit Gjykata e Apelit konstatoj se pronari i Kolegjit “...”-nuk 

ka qenë në dijeni se automjeti është përdorur ne rastin konkret për një punë të paligjshme, 

mirëpo nga shkresat e lëndës shihet se vetura “Porche” me targa të regjistrimit 01-151-MA, është 

pronë e Kolegjit “...”, me pronar R.I. dhe se e njëjta është blerë me dt.09.02.2018 nga auto 

salloni “Ridi”, andaj nuk ka kurrfarë arsye që të konfiskohet, ngase tërë narkotiku nga të 

akuzuarit është gjetur në rrobat e tyre, dhe se nuk kanë qenë të fshehura në veturë, e cila do të 

ishte arsye për konfiskimin e të njëjtit, ashtu që për këto arsye Gjykata e Apelit gjeti se veturën e 

konfiskuar pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit duhet të kthyer pronarit të Kolegjit “...”,e  kete 

ka propozuar edhe prokuroria e apelit. 

 

              Nga të cekurat më lartë, e në bazë të nenit 401 dhe 403 të KPPRK-së është vendosur 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.    

                                          

                                         GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

                                             PAKR.nr.367/19 dt. 28.Gusht. 2019 

 

Procesmbajtesi                          Anëtarët e kolegjit                   Kryetarja e kolegjit, 

Sadik Kryeziu                    Abdullah Ahmeti                                   Have Haliti            

______________                          --------------------                                     -----------------                           

                                                     Kreshnik Radoniqi 

                                            ------------------ 

 

 

 

 


