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PAKR.nr.67/2021 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

gjyqtarët Burim Ademi, kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Bashkim Hyseni, 

anëtarë, me zyrtaren ligjore Alba Makolli si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të 

akuzuarve B.H., E.K., I.SH., M.K., për shkak të veprës penale- kultivimi i bimës së hashashit, 

shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit nga neni 272 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-

së, secili veç e veç, të akuzuarit I.SH. dhe E.K. secili veç e veç 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 ankesën e Prokurorisë Themelore në Pejë, ankesën e të akuzuarit B.H. 

dhe ankesat e mbrojtësve të akuzuarve E.K. av. Armand Krasniqi, I.SH. av. Arben Kelmendi dhe 

M.K. av. Taulant Broqi, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë – 

Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.267/20 të dt.31.12.2020, në seancën e kolegjit të 

mbajtur konform nenit 390 të KPPK, me datë 24.03.2021 mori këtë:  

              

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohen si të pabazuara ankesa e Prokurorisë Themelore në Pejë, ankesa e të akuzuarit B.H. 

si dhe ankesat e mbrojtësve të akuzuarve E.K., I.SH. dhe Taulant Broqi, kurse aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.267/20 të 

dt.31.12.2020, vërtetohet. 

 

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Pejë – departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.267/20 të dt. 31.12.2020, të akuzuarit B.H., E.K., I.SH. dhe M.K. janë shpallur fajtor për 

shkak të veprës penale Kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të 

kanabisit nga neni 272 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të akuzuarin I.SH. e ka 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, të akuzuarin M.K. e ka shpallur fajtor edhe për shkak 
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të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 

par.1 të KPRK-së.  

 

Të akuzuarit B.H. i ka përcaktuar dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 6 (gjashtë) 

muaj, dënim ky që do të ekzekutohet në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, pas plotfuqishmërisë 

së aktgjykimit dhe në dënimin e shqiptuar i llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga 

dt.26.08.2020  deri me dt.11.12.2020, kur edhe i është ndërprerë paraburgimi me dt.11.12.2020 

dhe i njëjti do të mbrohet në liri.  

 

Të akuzuarit E.K. i ka përcaktuar dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 3 (tre) muaj, 

dënim ky që do të ekzekutohet në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit dhe në dënimin e shqiptuar i llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga 

dt.26.08.2020  deri me dt.11.12.2020, ndërsa i është ndërprerë paraburgimi me dt.11.12.2020 

dhe i njëjti do të mbrohet në liri. 

 

Të akuzuarit I.SH. për veprën e parë penale i ka përcaktuar dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 

(një) vit e 3 (tre) muaj, dënim ky që do të ekzekutohet në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, 

pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit dhe në dënimin e shqiptuar i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim nga dt.26.08.2020  deri me dt.11.12.2020, ndërsa i është ndërprerë paraburgimi me 

dt.11.12.2020 dhe i njëjti do të mbrohet në liri, ndërsa për veprën e dytë penale i ka përcaktuar 

dënim me gjobë në shumë prej 1200 (njëmijë e dyqind) euro, ashtu që këto dënime do të 

ekzekutohen në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nëse i 

akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë atëherë i njëjti do ti shndërrohet në dënim me burg ku 

një ditë burg do ti llogaritet 20 (njëzet) euro.  

 

Të akuzuarit M.K. për veprën e parë penale i ka përcaktuar dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 

(një) vit e 3 (tre) muaj, dënim ky që do të ekzekutohet në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, 

pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit dhe në dënimin e shqiptuar i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim nga dt.26.08.2020  deri me dt.11.12.2020, ndërsa i është ndërprerë paraburgimi me 

dt.11.12.2020 dhe i njëjti do të mbrohet në liri, ndërsa për veprën e dytë penale i ka përcaktuar 

dënim me gjobë në shumë prej 1200 (njëmijë e dyqind) euro, ashtu që këto dënime do të 

ekzekutohen në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nëse i 

akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë atëherë i njëjti do ti shndërrohet në dënim me burg ku 

një ditë burg do ti llogaritet 20 (njëzet) euro.  

 

Janë obliguar të akuzuarit B.H., E.K., I.SH. dhe M.K. secili veç e veç ti paguajnë gjykatës në 

emër të shpenzimeve të procedurës penale shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro, në emër të 

paushallit gjyqësor shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro dhe shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro, në 

emër të kompensimit për viktimat e krimit, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Ndaj të akuzuarve konfiskohen bimët narkotike e llojit kanabis sativa nga 216 bimë, të 

sekuestruara dhe gjenden në zingjirin e ruajtjes në NH-ITNc në Pejë me nr të rastit 2020-NJHTN-

408 të dt.26.08.2020. Ndaj të akuzuarit I.SH. i konfiskohet një revole TT prodhim YU me një 
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karikator me nr.serik C7902, me 7 fishekë të kalibrit 7.62x35 mm, e sekuestruar nga i akuzuari 

I.SH. të sekuestruara dhe gjendura në Zingjirin e Ruajtjes në NJTHN-e në Pejë me nr. të rastit 

2020-NJHTN-408 të dt.26.08.2020 si dhe të akuzuarit M.K. i konfiskohet një revole e llojit 

Zoraki me nr serik M906 dhe 5 fishekë të kalibrit 7.65 mm, një pushkë 20 she me 5 fishekë të 

kalibrit 7.62x39 mm, të sekuestruara nga i akuzuari M.K.. Pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, 

të njëjtat do të asgjësohen.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

 

-Prokuroria Themelore në Pejë për shkak të vendimit mbi sanksionin penal dhe shkeljes së ligjit, 

me propozim që të aprovohet ankesa dhe ndaj të akuzuarve të shqiptohet dënim më i ashpër.  

 

-I akuzuari B.H. për shkak të lartësisë së dënimit dhe shkeljes së parimit të ligjshmërisë, me 

propozim që të anulohet aktgjykimi dhe çështja të kthehet në rigjykim, ose aktgjykimi të 

ndryshohet ashtu që të akuzuarit ti shqiptohet një dënim më i butë.  

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit E.K. av. Armand Krasniqi për shkak të lartësisë së dënimit dhe shkeljes 

së parimit të ligjshmërisë, me propozim që aktgjykimi të anulohet ose të ndryshohet ashtu që të 

akuzuarit ti shqiptohet dënim më i butë.    

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit I.SH. av. Arben Kelmendi për shkak të vendimit mbi dënim, me 

propozim që të aprovohet ankesa dhe aktgjykimi të ndryshohet në dënim me 5 muaj burgim, apo 

dënim me kusht.  

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit M.K. av. Taulant Broqi për shkak të vendimit mbi dënim, me propozim 

që të ndryshohet aktgjykimi dhe ndaj të akuzuarve të shqiptohet dënim më i butë.  

 

Prokuroria e Apelit me parashtresën PPA/I.nr.79/21 të dt.11.02.2021, ka propozuar që të 

aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Pejë, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të 

ndryshohet ashtu që ndaj të akuzuarve të shqiptohet dënime më të larta, ndërsa të refuzohen 

ankesa e të akuzuarit B.H., e mbrojtësve të akuzuarve E.K. av. Armand Krasniqi, I.SH. av. Arben 

Kelmendi dhe M.K. av.Taulant Broqi, si të pabazuara.  

  

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

ishin të pranishëm Prokuroria e Apelit, dhe av. Muharrem Hoti, andaj seanca u mbajt konform 

nenit 390 par.4 të KPP-së, në mungesë të tyre.  Ndërsa, ishin të pranishëm të akuzuarit B.H., 

E.K., I.SH. dhe M.K. dhe mbrojtësit e të akuzuarve av. Gëzim Baloku, av. Armand Krasniqi, av. 

Arben Kelmendi dhe av. Taulant Broqi. Mbrojtësit e të akuzuarve sqaruan disa nga pretendimet 

ankimore si në ankesa, ndërsa të akuzuarit i mbështeten mbrojtësit e tyre.  

 

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

394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të Prokurorisë, të akuzuarit B.H. dhe 

mbrojtësve të akuzuarve tjerë së bashku me shkresat tjera të lëndës dhe pas vlerësimit të 

shkresave të lëndës, gjeti se: 
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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 të akuzuarit e kanë 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 dënim  

 

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Pejë theksohet se edhe pse aktgjykimi nuk është 

përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, me rastin e marrjes së 

vendimit mbi dënim, gjykata e shkallës së parë ka pasur parasysh disa nga rrethanat rënduese si 

recidivizmin, e që nuk janë vlerësuar edhe shumë rrethana tjera rënduese. Kështu, vepra penale 

nga neni 272 i KPRK-së, parasheh dënim me burgim prej 1 deri në 10 vjet, pastaj duke marrë 

parasysh shkallën e lartë të kontributit, përhapja e madhe e këtyre veprave penale, se nuk do të 

arrihet risocializimi me dënimin e shqiptuar. Ndërsa, sa i përket veprës penale nga neni 366 sipas 

prokurorisë nga video incizimi shihet se të akuzuarit shëtisin me armë në plantacion. Sa i përket 

pranimit të fajësisë, një rrethanë e tillë është mbivlerësuar, e që në çdo rast duhet vlerësuar motivi 

i pranimit të fajit, pesha e kualiteti i pranimit, rrethanat e rastit, pasojat e shkaktuara dhe sjelljet 

e të akuzuarit. Dënimi kaq i butë është në kundërshtim edhe me udhëzuesin për politika 

ndëshkimore në Kosovë të Gjykatës Supreme, pastaj edhe përhapja e këtyre veprave, andaj edhe 

ka propozuar si më lartë.  

 

Në ankesën e të akuzuarit B.H., pretendohet se gjykata e shkallës së parë nuk i ka vlerësuar 

rrethanat lehtësuese, por edhe përfundimet lidhur me vlerësimin e atyre që rezultojnë si jo të 

drejta me rastin e caktimit të dënimit. Kështu, rrethanat lehtësuese janë vlerësuar në mënyrë të 

izoluar, ndërsa si rrethanë rënduese është përmendur edhe dashja, e cila është element konstitutiv 

i veprës penale. Përkitazi me pretendimin se i akuzuari ka qenë i dënuar me aktgjykimin 

P.nr.01/13 të dt.12.03.2013, për këtë vepër penale është arritur rehabilitimi gjyqësor dhe ligjor, 

andaj kjo rrethanë nuk sjell efekte juridike. Nuk është marrë parasysh pendimi i thellë dhe i 

sinqertë i të akuzuarit, pastaj pranimi i veprës, bashkëpunimi, kontributi i të akuzuarit. Me një 

dënim të tillë është shkelur parimi i ligjshmërisë, sepse për vepra të kryera në rrethanat e këtij 

rasti shqiptohen dënime më të buta, duke marrë parasysh edhe praktikën gjyqësore.  

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit E.K., av. Armand Krasniqi, pretendohet se gjykata e 

shkallës së parë rëndësi më të vogël iu ka dhënë rrethanave lehtësuese në krahasim me rëndësinë 

reale, kurse rëndësi më të madhe rrethanës rënduese. Sipas ankesës, si rrethanë rënduese ka marrë 
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edhe dënimin për veprën penale të vjedhjes së pyllit, e që në rastin konkret ndaj të akuzuarit ka 

mundur të shqiptojë dënim më të butë, sepse nuk ka recidivizëm për vepra penale me narkotikë. 

Më tutje pretendohet se është shkelur edhe parimi i ligjshmërisë, sepse dënimet për këto vepra 

penale shqiptohen dënime të rënda, e që ndryshon edhe nga praktika gjyqësore e gjykatave. 

Kështu, gjykata e shkallës së parë ka shqiptuar dënim të rëndë, edhe pse nuk ka përmendur 

rrethanat lehtësuese. Më tutje, mbrojtja propozon që të shqiptohet një dënim i kushtëzuar dhe se 

ekzistojnë rrethana posaçërisht lehtësuese të cilat duhet rivlerësuar, si pranimi i fajësisë, i pa 

punë, keqardhja, pendimi, premtimi se në të ardhmen mos ët kryejë vepër tjetër penale, sjellja e 

mirë, korrekte, i pa dënuar më parë, prind dhe mbajtës i dy fëmijëve dhe mosha relativisht e re. 

Andaj, duke pasur parasysh pretendimet e lartcekura ka propozuar si më lartë.  

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit I.SH., av. Arben Kelmendi, e ka atakuar aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë e ka atakuar për shkak të lartësisë së dënimit, pasi që gjykata e 

shkallës së parë nuk i ka vlerësuar drejtë  rrethanat rënduese. Sipas ankesës, i akuzuari është 

dënuar për armëmbajtje pa leje dhe në vitin 2008 është dënuar me gjobë dhe ndaj kësaj vepre ka 

arritur rehabilitimi gjyqësor, andaj kjo nuk mund të konsiderohet si përsëritës i veprës penale. 

Sa i përket veprës penale të dyshuara në vitin 2014, për të cilën nuk është dënuar. Më tutje si 

shkelje esenciale i referohet dënimit të akuzuarit me 1 vjet e 3 muaj burgim dhe me gjobë 700 

euro, edhe pse tek aktvendimi mbi ndërprerjen e paraburgimit të dt.11.12.2020, theksohet se i 

akuzuari është dënuar me gjobë. Duke marrë parasysh, se të akuzuarit i ka vdekur bashkëshortja, 

çka ka ndikuar në gjendjen e tij emocionale, pendimi dhe se nuk ka pasur pasoja, por edhe faktin 

se i akuzuari rrezikon të humb vendin e punës në kompaninë KEDS.   

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit M.K., av. Taulant Broqi, thekson se lartësia e dënimit është 

shumë e lartë, meqenëse të akuzuarit veprimet nuk i kanë kryer me dashje. Rrethanën, se i 

akuzuari ka qenë recidivist, nuk ekziston aktgjykim i formës së prerë, që të cilësohet si i tillë. 

Sipas ankesës, pretendohet se nuk është marrë parasysh as kërkim falja nga i akuzuari, se është 

mbajtës kryesor i familjes së tij dhe armën e ka mbajtur për shkak të problemit me një familje 

tjetër. po ashtu si rrethanë lehtësues përmend se substanca narkotike nuk është shpërndarë në 

shoqëri. Andaj edhe ka propozuar që të merren parasysh rrethanat lehtësuese dhe të zbutet 

dënimi.  

 

Gjykata e shkallës së parë me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit ka marrë parasysh 

të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese për secilin veç e veç.  

 

Për të akuzuarit B.H., si rrethana lehtësuese mori pranimin e fajësisë qysh në fillim dhe sjelljen 

korrekte para gjykatës, pendimin e shprehur dhe faktin se është mbajtës i familjes, ndërsa nga 

rrethanat rënduese vlerësoi shkallën e lartë të dashjes dhe mënyrën e përfshirjes së të akuzuarit 

në kryerjen e veprës penale, ku i njëjti ka qenë si kryesor dhe u ka dhënë udhëzime të akuzuarve 

se si të veprojë, ndërsa nga evidenca kriminale policore e nxjerrë në gusht 2020, rrjedh se edhe 

më parë ka qenë i dyshuar për vepra të ndryshme penale dhe i dënuar me aktgjykimin e 

plotfuqishëm P.nr.01/13 të dt.12.03.2013. Për të akuzuarin E.K., si rrethanë lehtësuese mori 

pranimin e fajësisë qysh nga fillimi, se është familjar, ndërkaq nga rrethanat rënduese mori për 

bazë se nga evidenca kriminale e siguruar nga policia në korrik 2020 dhe të dhënat e nxjerra nga 
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gjykata ka qenë i dënuar dhe i dyshuar për vepra të ndryshme penale, së fundi në vitin 2019 për 

veprën penale të vjedhjes së pyllit. Për të akuzuarin I.SH. si rrethanë lehtësuese mori pranimin e 

fajësisë qysh nga fillimi, ndërkaq nga rrethanat rënduese mori për bazë se nga evidenca kriminale 

e siguruar nga policia në gusht 2020 dhe të dhënat e nxjerra nga gjykata ka qenë i dënuar dhe i 

dyshuar për vepra të ndryshme penale, së fundi në vitin 2014 për veprën penale të asgjësimit apo 

dëmtimit të pasurisë. 

 

Për të akuzuarin M.K. si rrethanë lehtësuese mori pranimin e fajësisë qysh nga fillimi, se është 

familjar, ndërkaq nga rrethanat rënduese mori për bazë se nga evidenca kriminale e siguruar nga 

policia në korrik 2020 dhe të dhënat e nxjerra nga gjykata ka qenë i dënuar dhe i dyshuar për 

vepra të ndryshme penale, së fundi në vitin 2019 për veprën penale të vjedhjes së pyllit. 

 

Vlerësimin e këtillë të rrethanave lehtësuese në anën e të akuzuarve i pranon edhe kjo Gjykatë,  

mirëpo çmon se në rastin konkret nuk ka mundur të merret si rrethanë rënduese për të akuzuarin 

B.H. shkalla e lartë e dashjes, meqë nuk janë dhënë arsye se në çka konsiston kjo rrethanë. Në 

fakt, ky i akuzuar me ankesë pretendon se kjo rrethanë e vlerësuar nga gjykata e shkallës së parë 

si rrethanë rënduese, paraqet element të veprës penale, mirëpo ky pretendim ankimor është i 

pabazuar, sepse sipas rregullave të përgjithshme  të parashikuara me nenin 70 par. 2 nën par. 2.2 

të KPRK shkalla e lartë e dashjes cilësohet si rrethanë rënduese, por është detyrim i gjykatës që 

të jep arsye se në çka konsiston shkalla e lartë e dashjes e këtij të akuzuari në raport me të 

akuzuarit tjerë ( dispozitës së nenit 370 par. 7 dhe 8 të KPPK) , sidomos kur kemi parasysh se 

kjo rrethanë kërkon shqyrtim me kujdes të fakteve specifike për të shmangur llogaritjen e 

dyfishtë të rrethanave.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, edhe në mungesë të kësaj rrethanë rënduese, por duke 

pasur parasysh rrethanat tjera të vlerësuara drejtë nga gjykata e shkallës së parë si dhe mënyrën 

dhe motivin e kryerjes së veprës penale, dënimet e shqiptuara ndaj të akuzuarve janë në 

përpjesëtim me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të secilit të akuzuar 

veç e veç dhe se këto dënime janë 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.  

 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate pretendimet ankimore të prokurorisë për ashpërsimin e dënimit 

janë të pabazuara, sepse gjykata e shkallës së parë me rastin e matjes së dënimit pranimin e 

fajësisë nga të akuzuarit e ka vlerësua si rrethanë lehtësuese në baraspeshë me rrethanat rënduese 

për dënimet e mëparshme të akuzuarve, prandaj nuk e ka cilësua si rrethanë posaçërisht 

lehtësuese ashtu që edhe dënimet e shqiptuara janë mbi minimumin e përcaktuar për këtë vepër 

penale. Nga arsyetimi i aktgjykimit del se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me dënimet për 

recidivizëm, si gabimisht theksohet në ankesë të prokurorit, por për dënimet në kuptim të 

rrethanës rënduese-ndonjë dënim penal të mëparshëm nga neni 70 par. 2 nën par. 2.13 të KPRK, 

që ndërlidhet me sjelljet e mëparshme të akuzuarve dhe se me ato dënime a është arritur qëllimi 

i dënimit. Është me rëndësi të theksohet se kjo rrethanë për ashpërsimin e dënimit është e ndarë 

nga ashpërsimi i dënimit për recidivizëm në kuptim të nenit 69 par. 4 të KPRK, e cila parasheh 

kualifikime shumë të qarta lidhur me dënimet e mëparshme, të cilat nuk janë të përfshira në 
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vlerësimin e rrethanës së përmendur nga neni 70 par. 2 nën par. 2.13 të KPRK. Prandaj, çdo 

dënim i mëparshëm mund të merret parasysh, pavarësisht nga dënimi përfundimtar apo raporti i 

tyre me dënimin aktual, nëse gjykata i konsideron relevante për matjen e dënimit. 

 

Po ashtu, pretendimi ankimor se këto vepra penale kohëve të fundit janë të përhapura dhe kanë 

pasoja fatale për shtresën ma të ndjeshme të shoqërisë, fëmijëve dhe të rinjve, është pretendim i 

përgjithësuar pa ndonjë  mbështetje konkrete në prova– evidencë apo hulumtim,  në bazë të cilit 

do të verifikofshin këto pretendime.  

 

Të pabazuara janë edhe pretendimet ankimore të akuzuarit B.H. dhe mbrojtësve të akuzuarve 

E.K., I.SH. dhe M.K. lidhur me dënimet e mëparshme të akuzuarve dhe vlerësimin e të njëjtëve 

nga gjykata e shkallës së parë si rrethanë rënduese me pretendime se për ato dënime është arritur 

rehabilitimi ligjor dhe gjyqësor. Kjo Gjykatë i pranon arsyet e dhëna nga gjykata e shkallës së 

parë lidhur me këto pretendime ankimore dhe nuk e sheh të arsyeshme ti përsërisë. Përveç kësaj, 

pretendimet në fjalë nuk mbështeten me ndonjë provë-vendim konkret me të cilët do të 

vërtetohen pretendimet ankimore se janë plotësuar të gjitha kushtet e parashikuara nga neni 96 

dhe 97 të KPRK, për rehabilitimin ligjor dhe gjyqësor.  

 

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

 

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

aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR 67/2021 datë 24.03.2021 
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                                                     ________________ 


