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    NË EMËR TË POPULLIT 

      

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-Departamenti për Krime të Rënda, në kolegjin e 

përbërë nga gjyqtarët Driton Muharremi–kryetar kolegji, Vaton Durguti dhe Abdullah 

Ahmeti– anëtar, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Leonita Lajçi, në çështjen 

penale ndaj të akuzuarit B.K. nga Peja, 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, dhe veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas ankesës e 

Prokurorisë Themelore në Pejë, PP/I.nr.12/20 të datës 11.02.2021, dhe të akuzuarit B.K.,  të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të 

Rënda, PKR.nr.5/21 të datës 27.01.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 

të KPPRK-së, më datë 31.03.2021, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.Me aprovimin e pjesshme të ankesë së Prokurorisë Themelore në Pejë, NDYSHOHET 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.5/21 i 

datës  27.01.2021 përkitazi me vendimin mbi konfiskimin, ashtu që Gjykata e Apelit e 

Kosovës, të akuzuarit B.K. i konfiskon sendet të specifikuara në si në aktakuzë dhe Urdhrin 

DKR.PP.nr.07/2020 të datës 04.11.2020, dhe atë; 1. D# Paratë në shumë të përgjithshme prej 

2.550 Euro, kartëmonedha 4x100=400 € dhe 34x35=2150 euro. 2. D#5 Parat në shumë prej 

1.250 Euro, kartëmonedha 1x100=100 €, 12x50=600€, 24x20=480€, 2x10=20€ dhe 

3x5=15€. 3. D#8 Veturë e prodhuesit VW, modeli 1K, me taga të regjistrimit ...., me ngjyrë 

të zezë metalike, Dizel me nr. të shashisë WVWZZZ1K5B111856, me një çertifikatë të 

regjistrimit me nr. CRA-0557213 të automjetit me targa ..... e regjistruar në emër të B.K., me 

afat të skaduar të regjistrimit nga data 25.10.2020 dhe në çelës i veturës së lartcekur. 4. D#9 

1(një) telefon mobil “IPHONE-5” me ngjyrë hiri me nr. të IMEI-it 3520020616463311, 

1(një) telefon mobil “IPHONE-X” me ngjyrë hiri me nr. të IMEI-it 353164101142393 dhe 

sim kartela ..... 

 

II. URDHËROHET Agjencioni për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të 

Konfiskuar, të ekzekutoj këtë urdhër konform ligjit për agjencinë lidhur me sendet e 

konfiskuara si në pikën I të këtij aktgjykimi. 

 

III. REFUZOHET ankesa e Prokurorisë Themelore në Pejë në pjesën tjetër dhe ajo e  

akuzuarit, si e pabazuar. 

 

III. Në pjesën tjetër aktgjykimi i ankimuar mbetet i paprekur. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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A r s y e t i m 

 

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

PKR.nr.5/21 të datës  27.01.2021, i akuzuari B.K. është shpallur fajtor për veprat penale 

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

dhe analoge nga neni 267 par.2 të KPRK-së, dhe veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll 

ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, dhe për veprën penale 

si në dispozitiv I të aktgjykimit të ankimuar i ka përcaktuar dënimin me burgim në 

kohëzgjatje prej 1 viti e 6 muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej 1.000 euro, ndërsa për 

veprën penale si dispozitiv II të aktgjykimit të ankimuar i ka përcaktuar dënimin me gjobë në 

shumë prej 500 euro, e konform nenit 76 dhe 79 të KPRK-së, e ka gjykuar me dënimin me 

burgim në kohëzgjatje prej 1 viti e 6 muaj, duke i llogaritur kohën e kaluar në paraburgim nga 

data 31.10.2020 e deri më 27.01.2021, dhe dënimin unik me gjobë në shumë prej 1500 euro, 

dënimet të cilat do të ekzekutohen pas 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, e po që se 

i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund të paguan gjobën në afatin e caktuar do ti 

zëvendësohet me dënim me burg ku një ditë burgu llogaritet me nga 20 euro. Është obliguar i 

akuzuari ti paguaj gjykatës  në emër të shpenzimeve të procedurës penale dhe  në emër të  

paushallit gjyqësor shumën prej 30 euro ndërsa në emër fondit për kompensim të viktimave të 

krimit shumën prej 50 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga plotfuqishmëria e 

aktgjykimit. Të akuzuarit konform nenin 366 par.3 dhe 267 par.5 të KPPR-së, i është 

konfiskuar thika e gjatë me mbishkrim “Cold Steel”, thika me ngjyrë hiri me mbishkrim 

“Browning”, thika me ngjyrë të zezë me mbishkrim “Mil-Tec”, 95 fishek të kalibrit 7x62x39 

mm dhe substanca narkotike e llojit heroinë në peshë prej 6.3 gram, 0.6 gram, 0.5 gram, 0.6 

gram, kokainë në peshë prej 0.3 gram, dhe të njëjtat pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit është 

urdhëruar që të shkatërrohen.   

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka paraqitur; 

 

Prokuroria Themelore në Pejë-DKR, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, vendimit mbi sanksionin penal dhe për shkak të vendimit për konfiskimin 

e dobisë pasurore të fituar me vepër penale me propozim që Gjykata e Apelit të ndryshoj 

aktgjykimin e ankimuar ashtu që të akuzuarit ti shqiptoj një dënim më i rëndë si dhe të 

shqiptohet konfiskimi i përhershëm i sendeve të sekuestruara apo të anuloj aktgjykimin e 

ankimuar dhe çështjen të kthej në rivendosje. 

 

I akuzuari B.K. për shkak të vendimit mbi dënimin me propozim që Gjykata e Apelit të 

aprovoj ankesën dhe aktgjykimin e ankimuar ta ndryshoj sa i përketë vendimit për dënimin 

dhe të akuzuarit ti shqiptoj dënim më të butë. 

 

Prokuroria e Apelit të Kosovës në Prishtinë me shkresën, PPA/I nr.97/21 të datës 22.02.2021, 

ka propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore dhe aktgjykimi i 

ankimuar të ndryshohet dhe të akuzuarit ti shqiptohet një dënim më i lartë me burg efektiv 

dhe ti konfiskohen përherë sendet e sekuestruara apo aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe 

çështja të kthehet në rivendosje. Ndërsa me shkresën, PPA/I.nr.97/21 të datës 02.03.2021, ka 

propozuar që të refuzohet ankesa e të akuzuarit e ushtruar kundër aktgjykimit të ankimuar, si 

e pabazuar. 

 

Gjykata e Apelit mbajti seancën e kolegjit  konform dispozitës të nenit 390 par.1 të KPPRK-

së, në të cilën ishin prezentë i akuzuari me mbrojtësen, avokaten Marigona Lajqi, ndërsa nuk 
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ishte prezent askush nga Prokuroria e Apelit edhe pse të njoftuar në mënyrë të rregullt për 

kohën dhe vendin e mbajtjes së seancës. 

 

Gjykata e Apelit, pasi që shqyrtoi  shkresat e lëndës në këtë çështje së bashku me aktgjykimin 

e ankimuar, të cilat i vlerësoi  konform dispozitës së nenit 394 par.1 të KPPRK-së dhe pas 

vlerësimit të pretendimeve ankimore, gjeti se: Ankesa e Prokurorisë Themelore në Pejë 

është e bazuar pjesërisht ndërsa ankesa e të akuzuarit është e pabazuar. 

 

Pretendimet ankimore; 

 

Prokuroria në ankesë pretendon se gjykata e shkallës së parë duke mos vendosur lidhur me 

sendet e konfiskuara përkohësisht gjykata ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 1.12  lidhur me nenin 370 par.9 të KPP-së, duke 

theksuar se gjykata nuk ka përcaktuar fare nëse pasuria konfiskohet apo jo, ndërsa aktgjykimi 

i ankimuar përmban arsye të pavërteta se pse nuk është urdhëruar konfiskimi, duke shtuar se 

në aktakuzë në faqen 5 dhe 6 kanë qenë të përshkruara saktë se me cilin urdhër të gjykatës 

dhe cilat sendet janë konfiskuar përkohësisht prej të pandehurit B.K.. Më tej thekson se 

gjykata përkundër mos tejkalimit të kompetencave ligjore nuk ka caktuar drejt dënimin të 

akuzuarit duke i mbivlerësuar rrethanat lehtësuese ndërsa nuk i mori për bazë rrethanat 

rënduese shkallën e lartë të dashjes, rrezikshmërinë shoqërore të veprave penale të kryera nga 

i pandehuri si dhe më parë ka qenë i dyshuar për veprat tjera penale duke konstatuar edhe 

këtu çuditërisht se evidenca kriminale e siguruar nga policia nuk është evidencë e 

besueshme. 

 

I akuzuari në ankesë pretendon se gjykata e shkallë së parë nuk e ka vlerësuar fare 

rrethanën se i dënuar është babë i dy fëmijëve e që çdo ditë ndihet më i penduar për 

veprimet e tij të vetmin në jetë që është në kundërshtim me rendin dhe ligjin e po 

ashtu nuk i ka marrë për bazë asnjë nga rrethanat lehtësuese si keqardhjen e shfaqur 

nga personi i dënuar, pranimin e fajit dhe bashkëpunimi i përgjithshëm i personit të 

dënuar me gjykatën, ndërsa prokuroria në mënyrë arbitrare ka propozuar konfiskimin 

sepse asnjëherë nuk i është paraqitur ekspertiza financiare.  
 

Gjetjet e Gjykatës 

 
Gjykata e Apelit, pasi analizoi aktgjykimin e ankimuar së bashku me shkresat e lëndës, e 

duke i vlerësuar pretendimin ankimor përkitazi me shkeljet esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 lidhur me nenin 370 par.9 të KPPRK-së, 

me aprovimin e pjesshëm të  ankesës së prokurorisë tani më ky pretendim ankimor mbetet i 

pa objekt, pasi që kjo Gjykatë bazuar në dispozitën e nenit 398 par.1 pika 1.4 e lidhur me 

nenin 403 par.1pika 1.2 të KPPRK-së, e ndryshoi aktgjykimin e gjykatës së shkallë së parë si 

në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, ndërsa duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare, 

gjeti se në pjesën tjetër aktgjykimi aktgjyikimi i ankimuar nuk është përfshirë me shkeljet 

esnciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 të KPPRK-së,  të cilat kishin për të 

kushtëzuar detyrimisht anulimin e tij, meqenëse dispozitivi i  aktgjykimit të ankimuar është i 

qartë ndërsa në arsyetim janë dhënë arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare dhe arsyet në 

të cilat është bazuar me rastin e zgjidhje së kësaj  çështje juridike. 

  

Gjykata e shkallës së parë, si jep edhe arsye në faqen 4 të aktgjykimit të ankimuar, pas 

shpalljes së aktgjykimit Prokurori i Shtetit i kishte përcjellë urdhëresën gjykatës, ku thekson 

se lidhur me këtë rrethanë është njoftuar edhe i pandehur dhe mbrojtësi i të akuzuarit. 
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Gjykata e Apelit gjen se, si rezulton nga shkresat e lëndës, gjykata e shkallës së parë 

gabimisht ka ardhur në përfundim “se sa i përket propozimit për konfiskim si në aktakuzë 

referuar urdhëresë DKR.nr.07/20 të datës 12.03.2020 janë sendet e të pandehurit I. M.,” 

ngase edhe përkundër që në këtë lëndë ka më shumë se një urdhëresë me të njëjtën numër të 

lëndës por me data të ndryshme, në aktakuzë Prokuroria qartë ka specifikuar se sipas urdhrit 

DKR.PP.nr.07/2020, sendet që përkohësisht janë sekuestruar prej të pandehurit B.K.,  ka 

propozuar që të njëjtat të konfiskohen duke përshkruar  saktësisht sendet për konfiskim, andaj 

kjo Gjykatë nga këto arsye e duke gjetur si pjesërisht të bazuar pretendimin ankimor të 

Prokurorisë, ka ndryshuar aktgjykimin e ankimuar si në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, e për të cilat në vijim do të jep edhe arsyet lidhur me konfiskimin e këtyre 

sendeve. 

 

Gjendja faktike nuk ka qenë objekt i vlerësimit të kësaj gjykate,  pasi që  me ankesë nuk 

mund të kontestohet bazuar në nenin 383 par.2 të KPPRK-së, meqenëse i  akuzuari në 

shqyrtim fillestar të datës 27.01.2021, e ka pranuar fajësinë dhe kryetari i trupit gjykues-

gjyqtarja e ka aprovuar pranimin e fajësisë nga i akuzuari, prandaj aktgjykimin e ankimuar 

kjo gjykatë e vlerësoi vetëm në drejtim të pretendimeve ankimore përkitazi me vendimin mbi 

dënimin. 

 

Gjykata e Apelit gjen të pabazuara pretendimin ankimor të Prokurorisë dhe të akuzuarit 

përkitazi me vendimin mbi dënimin kjo për faktin se Prokuroria nuk jep ndonjë arsye 

konkrete se cilat nga rrethanat janë mbivlerësuar, por në ankesë vetëm i referohet rrethanave 

si në aktgjykimin e ankimuar, ndërsa lidhur me pretendimin se gjykata nuk mori për bazë 

rrethanë rënduese se i pandehuri më parë ka qenë i dyshuar për vepra tjera penale kjo Gjykatë 

gjen si të drejtë qëndrimi juridik të gjykatës së shkallës së parë që  nuk mund të bazohet në 

evidenca kriminale të Policisë si rrethanë rënduese por, për tu vlerësuar ky fakt si rrethanë 

rënduese është dashur që të ketë aktgjykim të formës së prerë për të vërtetuar se i akuzuari 

është kryes i veprave të njëjta penale, pasi që si rrjedh edhe nga vet ankesa e Prokurorisë 

theksohet se i pandehuri ka qenë i dyshuar për veprat tjera penale,  e jo i dënuar për ndonjë 

vepër penale. Ndërsa pretendimet ankimore e të akuzuarit kjo Gjykatë i gjen si të pabazuar 

pasi që të njëjtat gjykata e shkallës së parë i ka pasur parasysh dhe i ka vlerësuar gjatë matjes 

së llojit dhe lartësisë së dënimit. 

 

Gjykata e Apelit  gjen se, gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e ankimuar me rastin e 

caktimit të dënimit vlerësoi të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit në kuptim të nenit 69, 70, 71 dhe 72 të KPRK-së, e që si rrethanë  lehtësuese mori 

parasysh faktin e turpërimit dhe pendimit të thellë e të akuzuarit, është mbajtës i familjes, 

ndërsa rrethanë veçanërisht lehtësuese mori pranimin e fajësisë dhe faktin se ka shprehur 

keqardhjen për veprimet tij, dhe se ky dënim është në proporcion me peshën e veprës penale, 

sjelljen dhe rrethanat e kryerësit, me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe përgjegjësin e 

tij. Të gjitha këto rrethana të marra parasysh dhe të vlerësuara nga ana e gjykatës së shkallës 

së parë në aktgjykimin e ankimuar i aprovon edhe kjo Gjykatë me bindjen se ky dënim është 

në proporcion me peshën e veprës penale dhe me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe 

përgjegjësin penale të tij, andaj ky dënim do të ndikojnë në risocializimin dhe riedukimin e 

kryerësit të veprës penale dhe në parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave 

penale të ngjashme, me çka  do të arrihet edhe qëllimi i dënimit sipas nenit 38 të KPRK-ës.  
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Sa i përket konfiskimit të sendeve  bazuar në dispozitën e nenin 267 par.5 të KPRK-së, kjo 

Gjykatë gjen se vetura VW, modeli 1K, me targa të regjistrimit 03-513-EB, dhe telefonat 

celular duhet të konfiskohet si send i cili ka mundësuar kryerjen e veprës penale e të 

përshkruar edhe në dispozitivin I të aktgjykimit të ankimuar për të cilën i akuzuari ka pranuar 

fajësinë, ndërsa mjetet monetare janë sendet që janë përfituar nga kryerja e veprës penale në 

kuptim të nenit 92 par.1 të KPRK-së, të cilat në aktakuzë janë propozuar për tu konfiskuar.  

Gjykata e Apelit gjen të pabazuar pretendimin ankimor e të akuzuarit se prokuroria në 

mënyrë arbitrare ka propozuar konfiskimin sepse asnjëherë nuk i është paraqitur 

ekspertiza financiare, për faktin se vetura dhe telefonat celular janë sendet me të cilat 

është mundësuar kryerja e veprës penale nga i akuzuari ndërsa sa i përket mjeteve 

monetare, gjatë kontrollit dhe sekuestrimit të gjësendeve në veturën e të akuzuarit 

rezulton që i njëjti nga personat e ndryshëm nëpërmjet agjencioneve financiare të ketë 

realizuar të hyrat monetare  të cilat përputhen  me kohën gjatë të cilës i njëjti ka shitur 

dhe shpërndarë personave të ndryshëm këto substanca narkotike, për të cilën vepër i 

akuzuari ka pranuar fajësinë. 

 

Provat të cilat i akuzuari i ka bashkangjitur ankesës dhe atë kontratat e shitblerjes së 

patundshmërive, ku i akuzuari figuron si shitës, së bashku me kopjet e planit kjo 

Gjykatë gjen se të njëjtat nuk dëshmojnë se këto mjete të konfiskuara janë nga këto 

punë juridike për faktin se njëra kontratë është e datës 08.04.2031, pra pas datës së 

konfiskimit të këtyre mjeteve datë 31.10.2020, ndërsa tjetra më datë 14.08.2009 pra 

shumë vite para ditës  kur janë konfiskuar këto mjete monetare dhe se nga kopjet e 

planit rezulton se i akuzuari B.K. është  posedues i tyre, ndërsa në anën tjetër nga 

shkresat e lëndës, e të cekura si më lartë, rrjedhë se i njëjti duke qenë i papunë  ka 

realizuar të hyrat nëpërmjet agjencioneve të transferimit të parave nga shumë personat 

e ndryshëm të cilat korrespondojnë me kohën kur është kryer vepra penale, andaj nga 

provat e cekura si më lartë vërtetohet se këto mjete monetare janë të fituara nga 

kryerja e veprës penale për të cilën i akuzuari ka pranuar fajësinë dhe është shpallur 

fajtor. 
 

Nga sa u tha më lartë, e në pajtim me dispozitën e nenit 115 e lidhur me nenin 403 të 

KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

PAKR.nr.85/2021 më datë 31.03.2021 

 

 

Bashkëpunëtorja profesionale Anëtarët e kolegjit    Kryetari i kolegjit 

 

___________________  ________________    ________________ 

Leonita Lajçi                          Vaton Durguti     Driton Muharremi 

       

     ________________ 

Abdullah Ahmeti 
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