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PAKR.nr.97/2021 

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 A.V., P.G., SH.M., A.C., M.P., Y.A. dhe L.L., të gjithë nga Prishtina, për shkak të 

veprës 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.1.1 të KPRK-së, 

A.C. dhe SH.M. edhe për shkak të veprës penale, secili veç e veç, 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 Prishtinë dhe ankesat e mbrojtësve të akuzuarve A.V. 

av. Skënder Musa, P.G. av. Naim Rudari, SH.M. av. Asdren Bytyqi, A.C. av. Ahmet Tahiri, M.P. 

av. Imer Beka, Y.A. av. Blerim Çela dhe L.L. av. Bekim Kafexholli, të paraqitura kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.909/20 të dt.30.12.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPK, 

me datë 30.03.2021 mori këtë:  

              

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHEN si të pabazuara ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe ankesat e 

mbrojtësve të akuzuarve A.V. av. Skënder Musa, P.G. av. Naim Rudari, SH.M. av. Asdren 

Bytyqi, A.C. av. Ahmet Tahiri, M.P. av. Imer Beka, Y.A. av. Blerim Çela dhe L.L. av. Bekim 

Kafexholli, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – departamenti për Krime të 

Rënda, PKR.nr.909/20 të dt.30.12.2020, VËRTETOHET.  

 

 

 

A r s y e t i m 
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Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë – departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.909/20 të dt. 30.12.2020, në pikën I të këtij aktgjykimi, të akuzuarin L.L. e ka shpallur 

fajtor për shkak të veprës 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.1.1 të KPRK-së, në pikën II të aktgjykimit të akuzuarit A.V., P.G., SH.M., M.P., Y.A. 

dhe A.C., janë shpallur fajtor për shkak të veprës 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.1.1 të KPRK-së, në pikën III të aktgjykimit, i  akuzuari A.C. është 

shpallur fajtor për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar 

të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, ndërsa në pikën IV të aktgjykimit i akuzuari SH.M. 

është shpallur fajtor 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 gjykata e shkallës së parë të 

akuzuarit i ka gjykuar si në vijim:  

 

-Të akuzuarin L.L. për veprën penale si në pikën I të aktgjykimit e ka gjykuar me dënim me 

gjobë në shumë prej 1500 (njëmijë e pesëqind) euro dhe dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 

(dy) vite e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim 

nga data 08.02.2020.  

- Të akuzuarin A.V., për veprën penale si në pikën II të aktgjykimit, e ka gjykuar me dënim me 

gjobë në shumë prej 2000 (dymijë) euro dhe dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 6 

(gjashtë) muaj, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 

16.02.2020.  

-Të akuzuarin P.G., për veprën penale si në pikën II të aktgjykimit e ka gjykuar me dënim me 

gjobë në shumë prej 2000 (dymijë) euro dhe dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 6 

(gjashtë) muaj, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 

16.02.2020. 

-Të akuzuarin SH.M., për veprën penale si në pikën II të aktgjykimit e ka gjykuar me dënim me 

gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) euro dhe dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 6 

(gjashtë) muaj, ndërsa për veprën penale si në pikën IV të aktgjykimit e ka gjykuar me dënim 

me gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) euro, ashtu që i ka shqiptuar dënim unik me gjobë në 

shumë prej 2000 (dymijë) euro dhe dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 6 (gjashtë) 

muaj, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 16.02.2020. 

-Të akuzuarin A.C., për veprën penale si në pikën II të aktgjykimit e ka gjykuar me dënim me 

gjobë në shumë prej 1500 (njëmijë e pesëqind) euro dhe dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 

(dy) vite e 6 (gjashtë) muaj, ndërsa për veprën penale si në pikën III të aktgjykimit e ka gjykuar 

me dënim me gjobë në shumë prej 600 (gjashtëqind) euro, ashtu që i ka shqiptuar dënim unik 

me gjobë në shumë prej 2100 (dymijë e njëqind) euro dhe dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 

(dy) vite e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim 

nga data 16.02.2020. 

-Të akuzuarin M.P., për veprën penale si në pikën II të aktgjykimit e ka gjykuar me dënim me 

gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) euro dhe dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 6 

(gjashtë) muaj, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 

16.02.2020. 
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-Të akuzuarin Y.A., për veprën penale si në pikën II të aktgjykimit e ka gjykuar me dënim me 

gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) euro dhe dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 6 

(gjashtë) muaj, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 

16.02.2020. 

 

Është obliguar secili i akuzuar të paguajë dënimin e shqiptuar me gjobë në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh deri në tre muaj, pasi ky aktgjykim të merr formën e prerë, nëse nuk e 

paguan dënimin me gjobë brenda afatit të përcaktuar, gjykata secilit, dënimin me gjobë do t’ia 

shndërrojë në dënim me burgim, duke iu llogaritur nga 20 (njëzet) euro për një ditë burgim. 

 

Është obliguar secili i akuzuari të paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor secili në shumë prej nga 50 

(pesëdhjetë) euro si dhe shumën prej nga 50 (pesëdhjetë) euro për Fondin për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh deri në tre muaj, pasi ky aktgjykim 

të merr formën e prerë. 

 

Janë konfiskuar sendet si në vërtetimet për sekuestrimin e përkohshëm të sendeve 2020-DHTN-

107 të datave 16.02.2020 dhe 08.02.2020 sipas emrave të akuzuarve, sende këto si objekt i 

veprave penale, si mjet i kryerjes së veprave penale, apo si mjet i fituar me kryerjen e veprës 

penale: 

 

Nga i akuzuari A.V.: vetura e tipit “BMW” ngjyrë ari metalike, me targa regjistrimi ..... bashkë 

me çelësin dhe VRD e sekuestruar nga i akuzuari A.V., Iphone X ngjyrë e zezë me numër të 

kartelës .... me nr.IMEI ......., Iphone X max me ngjyrë të kartelës .... me nr.I........, një peshore 

elektrike e sekuestruar e gjetur në banesën në rrugën C në Prishtinë, një karikator i armës – revole 

i zbraztë i gjetur në banesën në rrugën C në Prishtinë, substancë narkotike e llojit kokainë me 

peshë prej 16,9 gr, e gjetur në banesë në rrugën C në Prishtinë.  

 

Nga i akuzuari P.G.: vetura e tipit “Audi A8” ngjyrë e zezë me targa regjistrimi .... e sekuestruar 

në vendin e ngjarjes, sasia e narkotikut prej 9.350 gr (9 kg e 350 gr), e gjetur në gomën rezervë 

të veturës “Audi A8”, me targa regjistrimi ...., pesë paketime me narkotikë të llojit marihuanë 

me peshë të përgjithshme prej 808.01 gr (202,9 gr, 77.4 gr, 124.2 gr, 245,3 gr, 28.3 gr), një 

peshore elektronike, tri qese të zbrazura për bartjen e narkotikut të gjetura në banesën në rrugën 

E në Prishtinë të marra me qira, çelësin e së cilës e kishte i akuzuari P.G., Iphone X me sim 

kartelë .......  

 

Nga i akuzuari A.C.: arma revole e llojit “Voltran Major” Mod 88 e gjetur dhe e sekuestruar në 

shtëpi dhe Iphone 11 me numër ............. 

 

Nga i akuzuari M.P.: Telefon “Samsung” 20S me kartelë të ipkos ..... dhe shuma e parave prej 

660 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë) euro të gjetura në shtëpi (25x10=250, 2x5=10, 1x100=100, 

15x20=300). 
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Nga i akuzuari SH.M.: Një pushkë automatike AK me numër serik 114735, bashkë me një 

karikator dhe 16 fishekë AK-47 të gjetura në shtëpi. 

 

Ndaj të akuzuarve SH.M., M.P. dhe A.C. janë konfiskuar sasia e narkotikut me peshë prej 11.2 

gr dhe 5.0 gr të llojit marihuana të gjetura në shtëpi të pabanuar të cilën e shfrytëzonin të 

akuzuarit. 

 

Nga i akuzuari L.L.: Vetura e tipit “BMW” ngjyrë kafe me targa regjistrimi ........, sasia e 

narkotikut me peshë prej 1.5 gr marihuanë e gjetur në xhepin e të akuzuarit, sasia prej 5.8 gr e 

gjetur në bodrumin e shtëpisë së të akuzuarit, iphone X max ngjyrë e zezë me numër të telefonit 

............. dhe para në vlerë prej 270 euro (5x50 dhe 1x20). 

 

Ndaj secilit të akuzuar, gjykata e shkallës së parë ka ndërprerë paraburgimin me aktvendim të 

veçantë.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

 

-Prokuroria Themelore në Prishtinë për shkak të vendimit lidhur me sanksionin penal, me 

propozim që ankesa të aprovohet dhe aktgjykimi të ndryshohet ashtu që të akuzuarve tu 

shqiptohet dënim më i lartë me burgim.  

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit A.V. av. Skënder Musa për shkak të vendimit mbi dënim, me propozim 

që të aprovohet ankesa si e bazuar dhe të ndryshohet aktgjykimi ashtu që të akuzuarit t’i 

shqiptohet një dënim më i butë, sepse ekzistojnë rrethana lehtësuese, apo lënda të kthehet në 

rigjykim.  

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit P.G. av. Naim Rudari për shkak të sanksionit penal, konfiskimit të 

dobisë pasurore, shpenzimeve të procedurës penale, kërkesave pasurore juridike dhe vendimit 

mbi publikimin e aktgjykimit, me propozim që të aprovohet ankesa dhe të ndryshohet 

aktgjykimi. 

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit SH.M. av. Asdren Bytyqi, për shkak të vendimit mbi dënim, me 

propozim që aktgjykimi të ndryshohet sa i përket llojit dhe lartësisë së dënimit përmes një dënimi 

më të butë.  

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit A.C. av. Ahmet Tahiri, për shkak të vendimit mbi sanksionin penal me 

propozim që të aprovohet ankesa dhe të ndryshohet aktgjykimi ashtu që ndaj të akuzuarit të 

shqiptohet dënim më i butë.  

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit M.P. av. Imer Beka, për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, me 

propozim që të aprovohet ankesa, ashtu që aktgjykimi të ndryshohet dhe ndaj të akuzuarit të 

shqiptohet dënim më i butë.  
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-Mbrojtësi i të akuzuarit Y.A. av. Blerim Çela, për shkak të vendimit lidhur me sanksionet 

penale, me propozim që të aprovohet ankesa dhe çështja të kthehet në rigjykim apo të ndryshohet 

aktgjykimi dhe ndaj të akuzuarit të shqiptohet dënim më i ulët me burg dhe me gjobë.  

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit L.L. av. Bekim Kafexholli, për shkak të vendimit lidhur me sanksionin 

penal, me propozim që ankesa të aprovohet si e bazuar dhe ndaj të akuzuarit të shqiptohet një 

dënim me gjobë duke u zbatuar dispozita për zbutjen e dënimit.  

 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit P.G. av. Naim Rudari me propozim që 

ankesa e Prokurorisë të refuzohet si e pabazuar dhe të ndryshohet aktgjykimi.  

 

Prokuroria e Apelit me parashtresën PPA/I.nr.110/2021 të dt.09.03.2021 ka propozuar që të 

aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë ashtu që ndaj të akuzuarve të 

shqiptohen dënime më të larta, ndërsa të refuzohen ankesat e mbrojtësve të akuzuarve A.V. av. 

Skënder Musa, P.G. av. Naim Rudari, SH.M. av. Asdren Bytyqi, A.C. av. Ahmet Tahiri, M.P. 

av. Imer Beka, Y.A. av. Blerim Çela, L.L. av. Bekim Kafexholli, 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, mbrojtësit e të akuzuarit SH.M. av. Asdren Bytyqi dhe 

av. Fortesa Mehmeti dhe mbrojtësi i të akuzuarit A.C. av. Ahmet Tahiri, edhe pse të njoftuar me 

rregull për kohën dhe vendin e mbajtjes së seancës, andaj seanca u mbajt konform nenit 390 

par.4 të KPP-së, në mungesë të tyre. Ndërsa, ishin të pranishëm i akuzuari A.V. me mbrojtësin 

e tij av. Skënder Musa, i akuzuari P.G. me mbrojtësin e tij av. Naim Rudari, i akuzuari M.P. me 

mbrojtësin e tij av. Imer Beka, i akuzuari Y.A. me mbrojtësin e tij av. Blerim Çela, i akuzuari 

L.L. me mbrojtësin e tij av. Bekim Kafexholli, të akuzuarit SH.M. dhe A.C.. Mbrojtësit e të 

akuzuarve sqaruan disa nga pretendimet e tyre ankimore si në ankesa, ndërkaq të akuzuarit 

mbështeten mbrojtësit e tyre dhe njëkohësisht ankesat e paraqitura me shkrim. 

 

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 dhe mbrojtësve të akuzuarve 

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

 

Ankesat nuk janë të bazuara. 

 

Pretendimet ankimore:  

 

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë pretendohet se aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së parë nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe gjendja 

faktike është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë, ashtu si ligji që është zbatuar drejtë kur 

të akuzuarit janë shpallur fajtor, por sanksionet penale nuk janë adekuate. Kështu, gjykata e 

shkallës së parë si rrethanë posaçërisht lehtësuese për të akuzuarit ka marrë pranimin e plotë të 

fajësisë, pendimin dhe premtimin e dhënë nga secili se nuk do të përsërisin vepra të tilla, ndërsa 

si rrethana lehtësuese me peshë gjykata nuk ka gjetur. Ndërsa, rrethana rënduese përveç 

rrezikshmërisë së vlerave në popullatë nuk ka gjetur rrethana tjera, edhe pse është dashur të 
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merren parasysh shkalla e përgjegjësisë penale, motivet për kryerjen e veprave penale, rrethanat 

e kryerjes, sjellja e mëparshme, faktin se kundër një numri prej tyre janë duke u zhvilluar edhe 

procedura tjera penale për vepra të llojit të njëjti siç janë L.L., A.C., Y.A. etj. Prandaj, sipas 

ankesës dënimet e shqiptuara nga gjykata nuk do arrijnë qëllimin e dënimit.  

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit L.L., av. Bekim Kafexholli thekson se mbrojtja ka kërkuar 

edhe marrëveshje lidhur me pranimin e fajësisë, ndërsa më vonë ka kërkuar nga prokuroria që 

në shqyrtim fillestar të bëhet pranimi. Kështu, pretendohet se gjykata e shkallës së parë ka 

tejkaluar dispozitat ligjore të neneve 71 dhe 72 të KPRK-së, sepse nuk janë marrë për bazë 

rrethanat lehtësuese. Nuk është marrë parasysh gjendja familjare e të akuzuarit, ku nënën e ka të 

sëmure me kancer dhe probleme tjera, ndërkaq i akuzuari është baba i dy fëmijëve dhe ka gjendje 

të dobët ekonomike. Sipas ankesës, nuk janë marrë parasysh rrethanat se i akuzuari nuk ka rënë 

më parë ndesh me ligjin, propozimin për negocimin lidhur me marrëveshjen për pranim fajësisë. 

Po ashtu gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë unifikimin e dënimit në raport me të akuzuarit 

tjerë. Lidhur me dënimin me gjobë mbrojtja pretendon se gjykata e shkallës së parë ka kaluar 

kufijtë e dënimit. Po ashtu edhe automjeti propozon ti kthehet babait të akuzuarit. sepse të njëjtin 

e ka marrë në besim nga babai i tij. Në këto rrethana mbrojtja ka propozuar si më lartë.  

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit A.V., av. Skënder Musa, pretendohet se gjykata e shkallës 

së parë me rastin e vendosjes lidhur me sanksionin penal nuk e ka çmuar pranimin e fajit dhe 

bashkëpunimin e të akuzuarit me hetuesit e policisë dhe prokurorinë, çka ka ndikuar në 

vërtetimin e gjendjes faktike dhe identifikim të kryerësve. Sipas ankesës, nuk është arritur qëllimi 

i dënimit sipas nenit 38 të KPRK-së, por është vendim me qëllim hakmarrës. Nuk është marrë 

parasysh se i akuzuari është student i Fakultetit të Mjekësisë dhe nuk ka qenë më parë i dënuar, 

apo i gjykuar. Pastaj, koha e qëndrimit e të akuzuarit në paraburgim ka ndikuar që ai të shprehë 

keqardhje dhe të premtojë për të ardhmen, pastaj mosha e re, pendimi i thellë i të akuzuarit.  

Lidhur me veturat e konfiskuara BMW me targa ..... dhe Audi A8 me targa ......, mbrojtja thekson 

se të njëjtat janë pronë e F.V. që nuk ka qenë i akuzuar dhe nuk është vërtetuar se veturat janë 

fituar me kryerjen e veprës penale dhe propozon që kjo pjesë e aktgjykimit të anulohet Andaj, 

në këto rrethana propozon një dënim më të butë, sepse i akuzuari është thellë i penduar, apo 

lënda të kthehet në rigjykim.  

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit P.G., av. Naim Rudari, theksohet se i akuzuari me pranimin 

e fajësisë ka shprehur pendesën dhe keqardhjen e tij dhe ka premtuar se nuk do të përsërisë vepra 

penale. kështu, mbrojtësi në ankesë u referohet neneve të veprës penale për të cilën është shpallur 

fajtor i akuzuari, dhe neneve të bazës dhe kufijve të sanksioneve penale, zbutjes së dënimit dhe 

kufijve të zbutjes së dënimit. Andaj, duke marrë parasysh dispozitat ligjore të zbutjes së 

dënimeve, konsideron se në rastin konkret ka mundur të zbutet dënimi sepse janë plotësuar të 

gjitha rrethanat. Gjykata e shkallës së parë si rrethanë rënduese ka marrë rrezikshmërinë e 

përgjithshme të këtyre lloj veprave penale në popullatë, e cila në nenin 70 par.2 të KPRK-së, nuk 

parashihet si rrethanë rënduese. Por kjo rrethanë e pretenduar nga gjykata e shkallës së parë është 

element i veprës penale që dëmtojnë dhe rrezikojnë. Nuk janë marrë parasysh rrethanat 

veçanërisht lehtësuese si rrethanat personale dhe karakteri i të akuzuarit, roli i tij relativisht i 

vogël në veprën penale, mosha e personit të dënuar, i ri apo i moshuar, bashkëpunimi i personit 
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të dënuar me gjykatën, përfshirë dorëzimin vullnetar, bashkëpunimin, keqardhjen dhe sjelljen e 

personit të dënuar pas konfliktit. Ankesa të gjithave këtyre rrethanave u referohet në veçanti, si 

faktit se asnjëherë më parë i akuzuari nuk ka pasur vepra penale, se është rehabilituar, e nuk ka 

ndonjë punë të rregullt, se është mbajtës  i familjes, sjelljet e mira pas veprës penale, pranimi i 

fajësisë që në fillim dhe benefiteve që do të duhej të kishte ky pranim, pastaj keqardhja dhe 

pendimi i sinqertë. Po ashtu ankesa i referohet udhëzuesit për politikën ndëshkimore ku si 

rrethana lehtësuese janë kalimi i kohës dhe mungesa e dënimeve të mëparshme. Andaj, duke 

marrë parasysh këto rrethana ka propozuar si më lartë. 

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit SH.M., av. Asdren Bytyqi, pretendohet se gjykata e shkallës 

së parë ka mbivlerësuar rrethanën rënduese, ndërsa rrethanat lehtësuese është dashur të 

vlerësohen në mënyrë më të drejtë. Mbrojtja vë në theks arsyetimin e gjykatës së shkallës së parë 

se rrethanat lehtësuese tjera për gjykatën ishin të pa verifikuara dhe nuk kishin peshën e duhur 

për të ndikuar në zbutje të theksuar, që sipas mbrojtjes është i gabuar duke marrë parasysh nenin 

70 par.3 të KPP-së. Kështu, si rrethana lehtësuese mbrojtja shpreh, moshën e re të akuzuarit, roli 

i tij i vogël në shpërndarjen e narkotikëve, keqardhja e shprehur, pranimi i fajësisë, bashkëpunimi 

me organet e ndjekjes dhe premtimi se në të ardhmen nuk do të përsërisë vepra penale të tilla. 

Mosha e të akuzuarit 19 vjeçare, se më parë nuk ka qenë në kundërshtim me ligjin dhe pendimi 

i thellë dhe i sinqertë arsyetojnë një dënim më të butë. Po ashtu gjykata e shkallës së parë nuk e 

ka bërë individualizimin dhe konkretizimin e dënimit për të akuzuarin Shpërblim, duke marrë 

parasysh rolin e tij të vogël.  

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit A.C., av. Ahmet Tahiri, pretendohet se dënimi i shqiptuar 

nga ana e gjykatës së shkallës së parë është shumë i ashpër. Nuk është marrë parasysh gjendja e 

rëndë ekonomike e të akuzuarit, se është mbajtës i familjes, se asnjëherë më parë nuk ka qenë i 

dënuar, pendimi i shprehur, bashkëpunimi me organet e rendit dhe premtimi se nuk do të 

përsërisë vepra tjera penale, rrethanat të cilat vetëm janë cekur. Lidhur me peshën e veprës 

penale, e njëjta nuk është e madhe, ndërsa nuk është marrë parasysh se i akuzuari nuk është 

recidivist dhe është hera e parë që bie ndesh me ligjin. Ndërsa, dënimi i shqiptuar është në 

kundërshtim edhe me Konventën Evropiane të drejtave të njeriut, neni 5 i Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës. Andaj, duke marrë parasysh këto pretendime mbrojtja ka propozuar një 

dënim më të butë.   

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit M.P., av. Imer Beka, pretendohet se gjykata e shkallës së 

parë ka shqiptuar dënim shumë të ashpër dhe të paarsyetuar. Kështu theksohet se nuk është marrë 

parasysh mosha dhe gjendja e të akuzuarit, që është i gjendjes së varfër dhe të rëndë ekonomike, 

mbajtës i vetëm i familjes, asnjëherë më parë nuk ka rënë ndesh me ligjin, nuk ka qenë i dënuar 

për ndonjë vepër tjetër penale, është penduar thellë, ka kërkuar falje, ka bashkëpunuar me organet 

e rendit dhe ka premtuar se asnjëherë nuk do të përsërisë vepra të tilla penale. lidhur me peshën 

e veprës penale, mbrojtja konsideron se nuk është e tillë sa pretendohet, e aq më tepër kur merret 

parasysh pranimi i fajësisë i të akuzuarit, keqardhja, pendimi i thellë dhe premtimi. Më tutje 

thekson se i akuzuari nuk është recidivist dhe është hera e parë që është gjykuar. Ndërsa, dënimi 

i shqiptuar është në kundërshtim edhe me Konventën Evropiane të drejtave të njeriut, neni 5 i 
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Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Andaj, duke marrë parasysh këto pretendime mbrojtja ka 

propozuar një dënim më të butë.   

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit Y.A., av. Blerim Çela, pretendohet se gjykata e shkallës së 

parë i ka fal besimin vetëm provave fajësues, ndërsa koncentrohet në deklarimin e të akuzuarit, 

i cili ka shprehur pendimin, faljen dhe ka premtuar se nuk do të kryejë vepra të kësaj natyre dhe 

gjendja e dobët ekonomike. Kështu, kjo gjendje e rëndë ekonomike do ti pamundësojë pagesën 

e gjobës në vlerë prej 1000 euro si dhe paushallin gjyqësor, sepse do të rrezikonte mirëqenien e 

familjes sepse është e pamundur të shkojë në vuajtje të dënimit dhe po ashtu ti kryejë pagesat e 

caktuara. Sipas ankesës, gjykata e shkallës së parë nuk ka arritur përmes provave të pasqyrojë 

gjendjen reale sa i përket vendimit mbi dënim duke mos vlerësuar fare rrethanat lehtësuese. 

Andaj, mbrojtja propozon një dënim më të butë që nuk e rrezikon mirëqenien e tij sociale dhe 

arrin efektin e dënimit. Ndërsa, konsideron se kanë ekzistuar rrethana të shumta lehtësuese, andaj 

propozon që ankesa të aprovohet si në propozim.  

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit  

 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale 

 

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. 

 

Vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike 

 

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 

 

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 të akuzuarit, ku si rrethanë posaçërisht lehtësuese 

mori pranimin e plotë të fajësisë të secilit të akuzuar, pendimin dhe premtimin e dhënë 

shprehimisht se asnjëri nga të njëjtit nuk do të përsërisin vepra të tilla apo të ngjashme, ndërsa 

rrethanat tjera lehtësuese mbetën të pa verifikuara dhe nuk kishin peshën e duhur për të ndikuar 

në zbutje më të theksuar, ndërsa si rrethanë posaçërisht rënduese gjeti rrezikshmërinë e 

përgjithshme të këtij llojit të veprave penale në popullatë, ndërsa nuk gjeti tjera rrethana 

posaçërisht rënduese.  
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Vlerësimin e këtillë të rrethanave për matjen e dënimit, si të drejtë e aprovon edhe Gjykata e 

Apelit, e cila vlerëson se dënimet e shqiptuara ndaj të akuzuarve janë në përpjesëtim me peshën 

e veprave penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të secilit të akuzuar veç e veç 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 apo më të lartë siç propozojnë Prokuroria dhe mbrojtja,  nuk janë plotësuar kushtet 

ligjore, e aq më parë kur nuk theksohen rrethana të reja apo të atilla vendimtare të cilat do të 

arsyetonin dënim më të butë, apo më të lartë.  

Në fakt, prokurori në ankesë pretendon se gjykata e shkallës së parë me rastin e matjes së 

dënimit nuk ka marr parasysh sjelljet e mëparshme të të akuzuarve –‘’faktin se kundër një numri 

prej tyre janë zhvilluar edhe procedura tjera penale të llojit të njëjtë, siç janë L.L., A.C., Y. A. 

e tj’’, por lidhur me këtë pretendim ankimor prokurori nuk jep asnjë të dhënë në bazë të cilës 

do të vërtetohen pretendimet e tija si: numri i lëndës, vepra penale për të cilat janë akuzuar apo 

shpallur fajtor, numri i aktgjykimit, e tj.  posaçërisht kur me ankesa pretendohet se gjykata e 

shkallës së parë nuk ka vlerësua si rrethanë lehtësuese faktin se të mbrojturit e tyre më parë nuk 

kanë ra ndesh me ligjin.  

Gjykata e Apelit rikujton se sipas dispozitës së nenit 275 par. 1 nën par. 1.1 të KPRK, minimumi 

i dënimit të përcaktuar për veprën penale nga neni 267 të KPRK kur i akuzuari vepron si anëtarë 

i grupit është 3 vjet burgim, ashtu që nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të mbrojtësve të të 

akuzuarve se gjykata e shkallës së parë nuk e ka vlerësuar pranimin e fajësisë si rrethanë 

posaçërisht lehtësuese, sepse secilit të akuzuar i është shqiptuar dënimi me burgim nën 

minimumin e posaçëm të përcaktuar për këto vepra penale. 

Gjykata e Apelit i vlerëson si të pabazuara edhe pretendimet ankimore të mbrojtësve të 

akuzuarve L.L. dhe A.V. për konfiskimin e veturave ‘’BMW’’ me targa ......., pronë e babait të 

akuzuarit L., F. L., vetura ‘’BMW ‘’me targa ........ dhe  ’Audi A8’’ me targë të regjistrimit ......, 

që të dyja pronë pronë e F. V.. 

Me dispozitën e nenit 92 par. 1 të KPRK parashikohet se pasuria ose mjeti që është përfituar 

me vepër penale konfiskohet sipas dispozitave të Kodit të procedurës penale të Republikës së 

Kosovës. Në rastin konkret nuk është vërtetua se veturat, objekt i konfiskimit nga gjykata e 

shkallës së parë, të jenë përfituar nga vepra penale, por  dispozita e nenit 283 par. 1 KPPK 

parashikon se objekt i konfiskimit janë edhe sendet e luajtshme që janë përdorur në kryerjen e 

veprës penale, kurse në paragrafin 2 specifikon kushtet konkrete lidhur me përdorimin e 

sendeve që janë objekt i konfiskimit. 

Nga përshkrimi faktik në dispozitiv të aktgjykimit dhe nga shkresat e lëndës del se  këto vetura 

janë përdorur për të lehtësuar veprimin në mbështetje të veprave  penale që është edhe arsye për 

konfiskim të tyre në kuptim të nenit 283 par. 2 pika 2.4 të KPPK. 

Përveç kësaj, nuk qëndron pretendimi ankimor se pronaret e këtyre veturave  F.L. dhe Fatmir 

Vrajolli, nuk janë përfshi me aktakuzë. Nga shikimi i aktakuzës së ushtruar del se në pikën 10 

të aktakuzës si i akuzuar është F.L., veprimet inkriminuese të tija janë të përshkruara nën pikën 
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I të dipozitivit të aktakuzës, ndërsa veprimet e të akuzuarit F. V. nën pikën II të dispozitivit të 

kësaj aktakuze, si anëtarë i grupit,  me konstatim se gjendet në arrati.    

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 97/2021 datë 30.03.2021 

 

Procesmbajtëse,                           Anëtarët e kolegjit,                                 Kryetar i kolegjit, 

Alba Makolli                          Tonka Berishaj                                      Burim Ademi                

_______________                      ________________                                  _________________ 

                                                     Bashkim Hyseni 

                                                     ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


