
 

  

                              REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

         PN.S.nr.1/2022 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - DEPARTAMENTI SPECIAL, në kolegjin e përbërë 

nga gjyqtarët Kreshnik Radoniqi – kryetar i kolegjit, Afërdita Bytyçi dhe Bashkim Hyseni – 

anëtarë të kolegjit, me bashkëpunëtorin profesional Bajram Rexhahmetaj, në çështjen penale ndaj 

të pandehurve M.K., A.Q. dhe R.K. për shkak të veprës penale Pjesëmarrja dhe organizimi i Grupit 

kriminal të organizuar nga neni 283 par.1 të KPRK-së, lidhur me veprat penale  Hyrje në sistem 

kompjuterik nga neni 339 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, dhe Lëshimi i çeqeve  pa mbulesë 

ose të rreme dhe keqpërdorimi kartelave të bankës apo kreditit, në tentativë nga neni 307 par.3 

dhe 2 lidhur me nenin 28 para.1 dhe 2 të KPRK-së, i akuzuari V.M. për shkak të veprave penale 

Pjesëmarrja dhe organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 283 par.1 të KPRK-së, e lidhur 

m veprën penale Lëshim i çeqeve pa mbulesë ose të rreme dhe keqpërdorimi kartelave të bankës 

apo kreditit, në tentativë nga neni 307 par.3 dhe par.2 e lidhur me nenin 28 par.1 dhe par. 2 të 

KPRK, duke vendosur lidhur me ankesat e mbrojtësve të pandehurve A.Q., avokat Jusuf Bytyqi, 

R.K., avokat Fehmije – Gashi-Bytyqi, M.K., avokat Fanol Krasniqi, të paraqitura kundër 

aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti Special PS.nr. 3/2021 i datës 

22.12.2021 , në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 25.01.2022, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

 

REFUZOHEN si te pabazuara  ankesat e mbrojtësve të pandehurve A.Q., avokat Jusuf Bytyqi, 

R.K., avokat Fehmije Gashi-Bytyqi, M.K., avokat Fanol Krasniqi, ndërsa aktvendimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë – Departamenti Special PS.nr. 3/2021 i datës 22.12.2021, 

VËRTETOHET. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur aktakuzën nën shenjën aktakuzë 

PPS.nr.56/19 të datës 03.02.2021, kundër të akuzuarve M.K., A.Q. dhe R.K., për shkak të veprës 

penale Pjesëmarrja dhe organizimi i Grupit kriminal të organizuar nga neni 283 par.1 të KPRK-
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së, lidhur me veprat penale  Hyrje në sistem kompjuterik nga neni 339 par.2 lidhur me par.1 të 

KPRK-së, dhe Lëshimi i çeqeve  pa mbulesë ose të rreme dhe keqpërdorimi kartelave të bankës 

apo kreditit, në tentativë nga neni 307 par.3 dhe 2 lidhur me nenin 28 para.1 dhe 2 të KPRK-së, i 

akuzuari V.M. për shkak të veprave penale Pjesëmarrja dhe organizimi i grupit kriminal të 

organizuar nga neni 283 par.1 të KPRK-së, e lidhur m veprën penale Lëshim i çeqeve pa mbulesë 

ose të rreme dhe keqpërdorimi kartelave të bankës apo kreditit, në tentativë nga neni 307 par.3 

dhe par.2 e lidhur me nenin 28 par.1 dhe par. 2 të KPRK-së. 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti Special ka caktuar dhe mbajtur  seancën e 

shqyrtimit fillestar me datën 10.09.2021, ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin shqyrtim të 

akuzuarit M.K., A.Q., R.K. dhe V.M.të akuzuarit janë deklaruar  të pafajshëm. 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti Special, me aktvendimin PS.nr. 3/2021 i datës 

22.12.2021,i ka  refuzuar kërkesat për hedhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave të 

parashtruara nga mbrojtësi i të akuzuarit M.K. av.Fanol Krasniqi, mbrojtësi i të akuzuarit A.Q. 

av. Jusuf Bytyqi, dhe mbrojtësja e  të akuzuarit R.K. av. Fahrije Gashi- Bytyqi  të akuzuar për 

veprat penale M.K., A.Q. dhe R.K. për shkak të veprës penale Pjesëmarrja dhe organizimi i Grupit 

kriminal të organizuar nga neni 283 par.1 të KPRK-së, lidhur me veprat penale Hyrje në sistem 

kompjuterik nga neni 339 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, dhe Lëshimi i çeqeve  pa mbulesë 

ose të rreme dhe keqpërdorimi kartelave të bankës apo kreditit, në tentativë nga neni 307 par.3 

dhe 2 lidhur me nenin 28 para.1 dhe 2 të KPRK-së, i akuzuari V.M. për shkak të veprave penale 

Pjesëmarrja dhe organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 283 par.1 të KPRK-së, e 

lidhur m veprën penale Lëshim i çeqeve pa mbulesë ose të rreme dhe keqpërdorimi kartelave të 

bankës apo kreditit, në tentativë nga neni 307 par.3 dhe par.2 e lidhur me nenin 28 par.1 dhe par. 

2 të KPRK-së,  si të pabazuara.  

 

Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor kanë ushtruar ankesë: 

 

- Mbrojtësi i të pandehurit A.Q., avokat Jusuf Bytyqi, pa i specifikuar shkaqet ankimore të 

parapara sipas KPR-së, me propozim që Gjykata e Apelit në Prishtinë, ta aprovoj në tërësi 

ankesën, dhe të hudhë aktakuzën e ndajë të pandehurit.  

 

- Mbrojtësja e të pandehurit R.K., avokat Fehmije Bytyqi, për shkak të shkeljeve esencial të 

dispozitave të procedurës penale, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës , ta ndryshoj 

aktvendimin dhe te hudhe aktakuzën dhe te pandehurin ta liroj nga aktakuza. 

 

- Mbrojtësi i të pandehurit M.K., avokat Fanol Krasniqi, pa specifikuar shkaqet ankimuar te 

parapara sipas dispozitave të KPP, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës, ta hudhe 

aktakuzën si e pa bazuar në prova dhe ligj. 
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Prokuroria e Apelit e Kosovës në Prishtinë, me parashtresën PPN/I.nr.11/2022 të datës 

12.01.2022, ka propozuar që të refuzohen si te pabazuara ankesat e mbrojtësve të pandehurve dhe 

te vërtetohet aktvendimi i ankimuar.  

 

Gjykata e Apelit në Prishtinë, në seancën e kolegjit, i shqyrtoi shkresat e lëndës, vlerësoi 

pretendimet ankimore në ankesat e mbrojtësve të pandehurve dhe gjeti se ankesat janë të 

pabazuara. 

 

Në ankesën e mbrojtësit të pandehurit A.Q., avokat Jusuf Bytyqi, pretendon se me asnjë provë  nuk 

munde të vërtetohet se i pandehuri ka kryer veprat penale, po ashtu gjykata në arsyetimin e 

aktvendimit nuk ka sqaruar se cilat ishin faktet e provat e as arsyet që i ka theksuar dhe se me kete 

nuk është vërtetuar drejt dhe mjaftueshme gjendja faktike  dhe se nuk janë marrë fare për bazë 

pretendimet e parashtruara me kërkesën për  kundërshtimin e provave  dhe hudhjën e aktakuzës , 

andaj mbrojta propozon si më lartë. 

 

Në ankesën e mbrojtëses së të pandehurit R.K., avokat Fehmije Gashi-Bytyqi, pretendon aktakuza 

është e pa mbështetur ne prova, po ashtu gjykata nuk jep sqarim ne lidhej me pretendime e ngritura. 

Po ashtu mbrojta thirre se i pandehur nuk ka pasur njohur sa i përkite biznesit ne fjalë i cili është 

marre me punët bankare dhe se veprime janë kryer nga  personat e tjerë edhe pa dijeninë e tij, dhe 

se këtu ne veprimet e të pandehur nuk ekzistojnë elementi i dashjes. Mbrojta konsideron se ndajë 

të pandehurit duhet të aplikohet dispozita e nenit 26 i KPRK-së sepse i pandehuri nga shkresat e 

arsyeshme i ka munguar edhe dija –arsimi –shkolla por edhe përvoja ne këto punë, andaj mbrojta 

propozon si më lartë.  

 

Ne ankesën e mbrojtësit të pandehurit M.K., avokat Fanol Krasniqi, pretendon se gjykata nuk e ka 

arsyetuar aktvendimin e ankimuar sepse mbrojta pretendon se cilat janë provat që prokuroria i i ka 

propozuar e që paraqesin dyshimin e bazuar mirë se i pandehuri i ka kryer këto vepra penale, po 

ashtu nuk dihen veprimet konkrete, gjithashtu nuk është sqaruar roli që i pandehur ka pasur ne 

krime te organizuar. Mbrojta ceke se përshkrimi i pikave të aktakuzës  dhe kualifikimit ligjore janë 

në kundërshtim me njëra tjetrën, duke filluari ne  këto vepra nuk ka palë të dëmtuar, pastaj veprime 

nuk përputhen me kualifikimin juridike te veprave penale nga pika I-IV e dispozitivit te aktakuzës, 

andaj mbrojta propozon si më lartë. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet e  mësipërme ankimore nuk janë të  bazuara, 

sepse me aktvendimin  për  refuzimin e  kërkesës  për hedhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin e 

provave, gjykata e shkallës së parë në aktvendimin e ankimuar i ka vlerësuar në mënyrë të drejtë 

kërkesat e paraqitura nga mbrojtësit dhe ka dhënë arsye të mjaftueshme se aktakuza e ngritur nga 

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, dëshmohet se ka prova të mjaftueshme për të 

mbështetur dyshimin e bazuar mirë se të pandehurit kanë kryer veprat penale për të cilën akuzohet 

duke u mbështetur ne këto prova materiale :Formular për hapjen e llogarisë në NLB, lista e 
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personave të autorizuar në llogari, kontrata për hapjen llogarisë në NLB të dt.25.10.2017, kërkesa 

për kartelë VISA, formulari për pranim dorëzimin e kartelës VISA dt.07.11.2017, marrëveshja 

mbi përdorimin e kartelës VISA  dt. 07.11.2017, shkresa nga NLB Bankë me nr.3954 e dt. 

09.10.2018 me titull ‘’përgjigje’’, shkresa nga NLB Bankë me nr.4332 të dt.13.11.2018 me titull 

‘’plotësim i përgjigjes nr.3954’’, shkresa nga NLB Bankë me nr.66 e të dt.15.01.2021, 

qarkullimet në llogari bankare ne NLB Bank-M.K të dt.01.01.2018-19.03.2018 dhe 01.10.2017 -

29.01.2018 dokumentet bankare nga NLB Bankë sh.a, transaksionet e realizuara dhe 

transaksionet në tentativë apo të parealizuara, dokumente e rezervimit të hotelit në Ishujt Maldive, 

kopja e pasaportës se falsifikuar të M.K., kopja e kartelës VISA në llogari rrjedhëse me nr........., 

vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve M.K., vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve V.M., 

vërtetimin mbi sekuestrimin e sendeve A.Q., raporti i ekspertimit me nr.AKF-2019-0175 të 

dt.21.06.2019, raportet njoftuese mbi ekzaminimin e pajisjeve elektronike+CD të dt.01.08.2019, 

raporti informues lidhur urdhër kontrolli R.K. dt. 13.02.2020, procesverbali mbi kontrollin e 

banesës dhe personit- R.K. dt.11.02.2020, sendet e sekuestruara, çekat në foto, raporti i 

ekspertizës me nr.054-FVTI-2020 të dt.19.02.2020 nga DTK-Policia e Kosovës, raporti njoftues 

lidhur me pajisjet elektronike të dt.02.12.2020, raporti njoftues shtesë lidhur me videot-audiot, 

bisedat dhe fotot dt.02.12.2020, raporti njoftues i përgjithshëm lidhur me transferët dt.02.12.2020, 

përgjigjet nga autoritet e Birtanisë se Madhe lidhur me kërkesën për Ndihmë Juridike 

Ndërkombëtare të pranuar përmes Ministrisë së Drejtësisë me dt.10.09.2020, përgjigje nga 

autoritet e SHBA-së, lidhur me kërkesën Ndihmë Juridike Ndërkombëtare të pranuar përmes 

Ministrisë së Drejtësisë me dt.14.07.2020, përgjigjet nga autoritet e SHBA-së, lidhur me kërkesën 

Ndihmë Juridike Ndërkombëtare te realizuara përmes komunikimit me email të dt.13.07.2020, 

përgjigje nga autoritet  e SHBA-së, lidhur me kërkesën Ndihmë Juridike Ndërkombëtare të 

pranuara përmes Ministrisë së Drejtësisë me dt. 12.05.2020, përgjigjet nga autoritete e Skocisë 

lidhur me kërkesën për Ndihmë Juridike Ndërkombëtare të realizuara përmes komunikimit me 

email të dt.16.07.2020, fotodokumetacioni i çeqeve  dhe instrumenteve tjera bankare të dalura 

nga ekzaminimi i telefonit të  akuzuarit A.Q., fotodokumentacioni i çeqeve dhe instrumenteve 

tjera bankare të ndalura nga ekzaminimi i telefonit të akuzuarit R.K. si dhe shkresat e tjera në 

lëndë të gjitha këto prova janë të bazuara në ligj. Prandaj nga vlerësimi i shkresave te lëndës për 

në këtë fazë të procedurës nuk ka asnjë rrethanë që mund të plotësonte kushtet për kundërshtimin 

e provave nga neni 249 par.1 të KPPRK-së, si dhe kushtet për hudhjen e aktakuzës nga neni 250 

par. 1 të KPPK-së.  

 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate në aktvendimin e kundërshtuar, Gjykata e shkallës së parë ka 

dhënë në mënyrë të zgjeruar arsye lidhur me dyshimin e bazuar rreth provave të kundërshtuara dhe 

drejt ka vërtetuar se ekzistojnë prova të mjaftueshme të pranueshme në aspektin ligjor-procedural, 

duke u bazuar në provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës dhe se nga veprimet e përshkruara në 

aktakuzë, tani ekzistojnë elementet qenësore të veprave penale për të cilën janë akuzuar të 

akuzuarit.  
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Pretendimet e mbrojtësve të pandehurve në lidhje me provat të cilat janë paraqitur në këtë 

aktakuzë, janë të pabazuara, sepse Gjykata e Apelit, e gjen se në parim provat ndaj të pandehurve 

janë marrë ne mënyre të ligjshme ndërsa për besueshmërinë dhe vlerësimin e provave i  takon 

Gjykatës së shkallës së parë që t’i vlerësoj provat në raport me të gjithë të akuzuarit dhe të vendos 

lidhur me administrimin e tyre në procedurën e mëtejshme gjyqësore. Pretendimet tjera të 

mbrojtësve kryesisht kanë të bëjnë me vlerësimin e provave, çka kjo Gjykatë gjen se në këtë fazë 

të procedurës nuk mund të vlerësohen provat, por të njëjtat duhet të administrohen në shqyrtim të 

hapur gjyqësor. 

 

Për arsyet e lartcekura, kjo Gjykatë vlerëson se Gjykata e shkallës së parë ka vepruar drejt kur ka 

refuzuar kërkesat e mbrojtësve së  të pandehurve  për hudhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin e 

provave, si te pabazuara në bazë të nenit 249 par. 3 të KPPRK-së, me që nuk paraqiten asnjë nga 

rrethanat e parapara në nenin 250 par. 3 të KPPK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi, konform dispozitës së nenit 

416 par. 2 të KPPRK-së 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – PRISHTINË 

DEPARTAMENTI SPECIAL 

PNS.nr.1/22 të datës 25.01.2022 

 

 

Bashkëpunëtori Profesional       Kryetar i kolegjit      

 

____________________       __________________ 

Bajram Rexhahmetaj       Kreshnik Radoniqi 


