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                                                                                                                                  PA-II.nr.2/2020 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës-në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Enver Peci, kryetar i 

gjykatës-kolegjit, Rasim Rasimi dhe Valdete Daka, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale 

Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të akuzuarve T.K., për shkak të 

veprës penale krim i organizuar nga neni 274 par.3 të KPK lidhur me veprën penale detyrimi nga 

neni 267 par.2 e lidhur me nenin 23 të KPRK, ndërsa nga viti 2013 edhe për veprën penale fajde 

nga neni 343 par.3 të KPK, si dhe të akuzuarve K.K., Gj.K., M.K., B.B., Gj1.K1. dhe G.K., për 

shkak të veprës penale krim i organizuar nga neni 274 par.1 lidhur me veprën penale detyrimi 

nga neni 267 par.2 e lidhur me nenin 23 të KPRK, ndërsa nga viti 2013 edhe për veprën penale 

fajde nga neni 343 par.3, të akuzuarin B.O., për shkak të veprës penale detyrimi nga neni 267 

par.2 të KPK, të akuzuarit T.K. dhe Gj.K. edhe për veprën penale organizimi i skemave 

piramidale dhe bixhozit të paligjshëm nga neni 300 par.3 lidhur me par.2 e lidhur me nenin 31 të 

KPK, të akuzuarit T.K., K.K., B.B., M.K. dhe Gj.K., për shkak të veprës penale shpërlarja e 

parave nga neni 308 të KPK lidhur me nenin 32 par.1 dhe 2 nënpar.2.1 të ligjit nr.03/L-96 për 

parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financimin e terrorizmit, të akuzuarit T.K., K.K., Gj.K., 

M.K., për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll apo në posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par.2 të KPRK, duke vendosur sipas ankesave të mbrojtësve të akuzuarve; 

T.K., Gj.K., M.K., G.K. dhe ankesës së të akuzuarit B.O., të paraqitura kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës APS.nr.6/2019 të datës 04.05.2020, në seancën e kolegjit të 

mbajtur me datën 08.10.2020, mori këtë: 

 

                                   

                                                  A  K  T  V  E  N  D  I  M  

 

  

1. Me miratimin  e ankesave të mbrojtësve të të akuzuarve T.K., Gj.K., M.K. dhe G.K., e 

sipas detyrës zyrtare në raport me të akuzuarit K.K., B.B., Gj1.K1. dhe B.O., anulohet 

aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës APS.nr.6/2019 i datës 04.05.2020, dhe 

çështja i kthehet Gjykatës së Apelit në rigjykim dhe vendim. 

 

        2. Ankesa e të akuzuarit B.O., është jo lëndore . 

 

3. Ndaj të akuzuarve T.K., K.K., Gj.K., B.B. dhe B.O., vazhdohet paraburgimi i caktuar 

me aktvendimin APS.nr. 06/2019 të datës 04.05.2020. 
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A   r   s   y   e   t  i  m 

 

        Gjykata Themelore në Prizren - Departamenti i Krimeve të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr.76/19 të datës 24.05.2019, i ka liruar nga aktakuza të akuzuarit si në vijim: T.K. për 

veprën penale krim i organizuar nga neni 274 par.3 të KPK, lidhur me veprën penale detyrimi 

nga neni 267 par.2 e lidhur me nenin 23 të KPRK, dhe veprën penale fajde nga neni 343 par.3 të 

KPK, të akuzuarit Gj.K. dhe M.K. i ka liruar nga akuza për veprën penale krim i organizuar nga 

neni 274 par.1 të KPK, lidhur me veprën penale detyrimi nga neni 267 par.2 të KPK dhe veprën 

penale fajde nga neni 343 par.3 të KPK lidhur me nenin 23 të KPK., të akuzuarit K.K., B.B., 

Gj1.K1. i ka liruar nga akuza për veprën penale krim i organizuar nga neni 274 par.1 të KPK, po 

ashtu të akuzuarit T.K., K.K., B.B., M.K. dhe Gj.K., i ka liruar nga akuza për veprën penale 

shpërlarje e parave nga neni 308 lidhur me nenin 31 të KPK e lidhur me nenin 32 par.1 dhe 2 

nënpar.2.1 të ligjit nr.03/L-96 për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financimin e 

terrorizmit. Ndërsa i ka shpallur fajtorë dhe iu ka shqiptuar dënimet si në vijim: Të akuzuarin 

K.K. për veprat penale detyrimi nga nenin 267 par.2 dhe fajde nga neni 343 par.3 të KPK dhe i 

ka shqiptuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) vitesh në të cilin i ka llogaritur edhe 

kohën e kaluar në masën paraburgimit nga data 28.05.2015 gjer me datën 11.10.2015, si dhe për 

veprën penale mbajtja në pronësi kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga nenin 374 

par.1 të KPK-së, e që e ka shpallur fajtor i ka shqiptuar dënim me gjobë në lartësi prej 1500 €. Të 

akuzuarin T.K., për veprën penale organizimi i skemave priamidale dhe bixhozi i paligjshëm nga 

nenin 300 par.3 lidhur me par.2 lidhur me nenin 32 lidhur me nenin 31 të KPK-së, të cilit i ka 

shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 3 (tre) muaj dhe i ka llogaritur 

kohën e kaluar në paraburgim nga data 28.05.2015 gjer me datë 29.08.2017 dhe për veprën 

penale mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga nenin 374 par.1 të 

KPK-së, e që e ka shpallur fajtor i ka shqiptuar dënim me gjobë në lartësi prej 1.500 €. Të 

akuzuarin Gj.K. për veprën penale organizimi i skemave piramidale dhe bixhozi i paligjshëm nga 

nenin 300 par.3 lidhur me par.2 e lidhur me neni 31 të KPK-së, të cilit i ka shqiptuar dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 5 (pesë) muaj dhe i ka llogaritur kohën e kaluar në 

paraburgim nga data 25.05.2015 e gjerë me datën 11.10.2017, dhe për veprën penale mbajtja në 

pronësi kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK-së, që e ka 

shpallur fajtor i ka shqiptuar dënim me gjobë në lartësi prej 1.500 €. Të akuzuarin M.K. për 

veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga nenin 374 

par.1 të KPK-së, që e ka shpallur fajtor i ka shqiptuar dënim me gjobë në lartësi prej 1.500 €. Të 

akuzuarin B.B. për veprën penale detyrimi nga nenin 267 par.2 dhe fajde nga nenin 343 par.3 të 

KPK dhe i ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 5 (pesë) muaj në të 

cilin i ka llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgimin nga data 28.05.2015 e gjer me datën 

03.10.2015 si dhe për veprën penale mbajtja në pronësi kontroll apo posedim të paautorizuar të 

armëve nga nenin 374 par.1 të KPK-së, që e ka shpallur fajtor i ka shqiptuar dënim me gjobë në 

lartësi prej 1.500 €, të cilin e ka obliguar që në afat prej 15 ditësh ta paguaj gjobën në të 
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kundërtën dënimi do ti zëvendësohet në dënim me burgim ku do ti llogaritet për çdo 20 euro të 

gjobës me një ditë burgimi. Të akuzuarin B.O. për veprën penale detyrimi nga nenin 267 par.2 të 

KPK-së, për të cilën i ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 5 (pesë) 

muaj të cilit i ka llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim përkatësisht arrest shtëpiak nga 

data 28.05 2015 gjer me datë 30.06.2017. Të akuzuarin Gj1.K1. për veprën penale fajde nga neni 

343 par.1 të KPK-së të cilit i ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve 

dhe dënim me gjobë në lartësi prej 1000 (njëmijë) € në ketë dënim i ka llogaritur edhe kohën e 

kaluar në paraburgim nga data 28.05.2015 gjer me datë 26.01.2016. Të akuzuarin G.K. për 

veprën penale fajde nga nenin 343 par.1 të KPK-së, të cilit i ka shqiptuar dënimin me burgim në 

kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve dhe dënimin me gjobë në lartësi prej 1000 (njëmijë) €. Në 

këtë dënim i ka llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim nga data 11.10.2015 e gjer me 

datën 09.02.2016. Dënimin me burgim me pëlqimin e të akuzuarit e ka zëvendësuar në dënim me 

gjobë në lartësi prej 3000 (tremijë) €, që të akuzuarin e ka detyruar që këtë shumë ta paguaj në 

afat prej 15 ditësh e në rast se i akuzuari nuk e  paguan dënimin me gjobë atëherë të njëjtit do ti 

zëvendësohet dënimi me gjobë në dënim me burgim duke i llogaritur për çdo 20 € të gjobës me 

një ditë burgimi.  

 

        Gjykata e shkallës së parë po ashtu ka urdhëruar shfuqizimin e aktvendimit të datës 

11.02.2016, vendimet dhe urdhëresat e konfiskimit të pasurisë së pa luajtshme dhe të luajtshme 

duke urdhëruar kthimin e këtyre sendeve tek të akuzuarit që ju kanë sekuestruar të përshkruar si 

në dispozitiv, ndërsa ka urdhëruar konfiskimin e armëve ndaj të akuzuarve T., M., K., Gj.K. dhe 

B.B. Të dëmtuarit i ka udhëzuar që kërkesat pasurore juridike ti realizojnë në procedurë 

kontestimore. I ka obliguar se cilin të akuzuar veç e veç që të paguajnë shumen prej 2000 

(dymijë) € në emër të paushallit gjyqësor- si shpenzime të procedurës penale dhe po ashtu se 

cilin veç e veç të paguaj shpenzimet prej 50 €, në emër të shpenzimeve të procedurës penale për 

fondin për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës me aktgjykimin APS.nr.06/2019 të 

datës 04.05.2020 me rastin e ankesës së Prokurorisë, sipas detyrës zyrtare e ndryshon pjesërisht 

aktgjykimin e ankimuar ashtu që i shpall fajtor të akuzuarit; T.K., K.K., Gj.K., M.K., B.B., 

Gj1.K1., G.K., për veprat penale detyrimi nga nenin 328 par.2 lidhur me par.1 të KPK-së dhe për 

veprën penale fajde nga neni 343 par.3 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 31 të KPK-së duke i 

gjykuar si: T.K. me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vite dhe dënim me gjobë në 

shumë prej 20.000 (njëzetmijë) €. K.K. me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vite  dhe 

dënim me gjobë në shumë prej 20.000 (njëzetmijë) €. Gj.K. me dënim burgimi në kohëzgjatje 

prej 3 (tri) vjet e 6 (gjashtë) muaj dhe dënim me gjobë në shumën prej 10.000 (dhjetëmijë) €. 

M.K. me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite dhe dënim me gjobë në shumë prej 5.000 

(pesëmijë) €. B.B. me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vite dhe dënim me gjobë në 

shumë prej 20.000 (njëzetmijë) €. Xh.K. me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite dhe 
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dënim me gjobë në shumë prej 5000 (pesëmijë) €. G.K. me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 

(tri) vite dhe dënim me gjobë në shumë prej 5000 (pesëmijë) €. 

 

        Me aprovimin e ankesës së Prokurorisë e ndryshon pjesërisht aktgjykimin e shkallës së 

parë, vetëm sa i përket vendimit mbi dënimin ashtu që të akuzuarit B.O. për veprën penale 

detyrimi nga nenin 267 par.2 të KPK-së, e gjykon me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 5 (pesë) 

vite, në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim. T.K. për veprën 

penale organizimi i skemave piramidale dhe bixhozi i pa ligjshëm nga nenin 300 par. 3 lidhur me 

par.2 të KPK-së, e gjykon me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 8 (tetë) muaj. 

Gj.K. për veprën penale organizimi i skemave piramidale  dhe bixhozi i pa ligjshëm nga nenin 

300 par. 3 lidhur me par. 2 të KPK-së, e gjykon me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) 

vite e 8 (tetë) muaj. Ndërsa të akuzuarit T.K., Gj.K. B.B., M.K. dhe K.K., për veprën penale 

mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armeve nga nenin 374 par.2 të KPK-

së, për të cilën janë shpallur fajtor e ndryshon aktgjykimin ashtu që se cilit të akuzuar iu shqipton 

dënimin me gjobë në shumën prej nga 5000 (pesëmijë) €. 

 

        Në mbështetje të nenit  80 të KPRK-së, të akuzuarve ju shqiptohet dënimi unik si në vijim: 

        T.K. me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) vite, dhe dënim me gjobë në 

shumë prej 25.000 (njëzetepesëmijë) €, në ketë dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim.  K.K. me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vite, dhe dënim me gjobë 

në shumë prej 25.000 (njëzetepesëmijë) €, në ketë dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim. Gj.K. me dënim unik burgimi në kohëzgjatje pre j 5 (pesë)vite e 6 (gjashtë) muaj, 

dhe dënim me gjobë në shumë prej 15.000 (pesëmbëdhjetëmijë) €, në ketë dënim i llogaritet 

edhe koha e kaluar në paraburgim.  M.K. me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite, 

dhe dënim me gjobë në shumë prej 10.000 (dhjetëmijë) €, në ketë dënim i llogaritet edhe koha e 

kaluar në paraburgim. B.B. me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vite, dhe dënim 

me gjobë në shumë prej 25.000 (njëzetepesëmijë) €, në këtë dënim i llogaritet edhe koha e kaluar 

në paraburgim. 

 

        Gjykata e Apelit e anulon aktgjykimin e shkallës së parë dhe çështjen e kthen në rigjykim 

dhe rivendosje vetëm sa i përket veprës penale shpëlarjes së parave si në piken II të dispozitivit 

dhe pjesës së konfiskimit të pasurisë. Mbetet në fuqi aktvendimi i datës 11.02.2016 dhe 

urdhëresat  për sekuestrimin e pasurisë mbesin edhe më tutje në fuqi.  

 

        Po ashtu Gjykata e Apelit të Kosovës të akuzuarve T.K., K.K., Gj.K. B.B. dhe B.O.,  ja 

cakton masën e paraburgimit e cila masë do ti llogaritet nga data e arrestimit, por jo më gjatë se 

dënimet e shqiptuara me aktgjykimin. 

 

        Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, në afatin ligjor ankesa kanë ushtruar: 
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        - mbrojtësi i të akuzuarit T.K., av. S.M. nga P., për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, për shkak të shkeljes së ligjit penal, për shkak të vërtetimit të 

gabuar ose jo të plot të gjendjes faktike dhe për shkak të vendimit mbi sanksionin penal me 

propozim që ankesa të aprovohet si e bazuar, aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari 

T.K., të shpallet i pa fajshëm ose lënda të kthehet në rigjykim dhe të njëjtit ti ndërpritet masa e 

paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit. 

 

- mbrojtësi i të akuzuarit Gj.K. avokat O.R. nga P., për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, për shkak të shkeljes së ligjit penal, për shkak të vërtetimit të 

gabuar ose jo të plot të gjendjes faktike dhe për shkak të vendimit mbi sanksionin penal me 

propozim që ankesa të aprovohet si e bazuar, aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari 

Gj.K.  të shpallet i pa fajshëm ose lënda të kthehet në rigjykim dhe të njëjtit ti ndërpritet masa e 

paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit. 

 

        - mbrojtësja e të akuzuarit M.K. av. K.K. nga P., për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, për shkak të shkeljes së ligjit penal, për shkak të vërtetimit të 

gabuar ose jo të plot të gjendjes faktike dhe për shkak të vendimit mbi sanksionit penal me 

propozim që ankesa të aprovohet si e bazuar, aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari 

M.K., të shpallet i pa fajshëm ose lënda të kthehet në rigjykim. 

 

        - mbrojtësja e të akuzuarit G.K. av. B.B. nga P., për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, për shkak të shkeljes së ligjit penal, për shkak të vërtetimit të 

gabuar ose jo të plot të gjendjes faktike dhe për shkak të vendimit mbi sanksionin penal me 

propozim që ankesa të aprovohet si e bazuar, aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari 

G.K. të shpallet i pa fajshëm ose lënda të kthehet në rigjykim dhe të njëjti ti ndërpritet masa e 

paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit. 

 

         - i akuzuari B.O., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, për 

shkak të shkeljes së ligjit penal, për shkak të vërtetimit të gabuar ose jo të plot të gjendjes faktike 

dhe për shkak të vendimit mbi sanksioni penal me propozim që ankesa të aprovohet si e bazuar, 

aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari B.O. të shpallet i pa fajshëm ose lënda të 

kthehet në rigjykim. 

 

        Prokurori i Shtetit i Kosovës, me shkresën PPA-III-nr,5/2020 e datës 24.06.2010, ka 

propozuar që të refuzohen si  të pabazuara ankesat e paraqitura. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, konform  nenit 390 të KPPK , mbajti seancën e kolegjit, në të 

cilën seancë ishin të pranishëm Prokurori i Shtetit Sevdije Morina, të akuzuarit Gj.K., M.K., 

G.K., mbrojtësi i të akuzuarit T.K. av. S.M., i cili deklaroi se i mbrojturi i tij e ka autorizuar dhe 

ka dhënë pëlqimin e tij që kjo seancë të mbahet pa prezencën e tij, mbrojtësi i të akuzuarit Gj.K. 
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av. O.R., mbrojtësja e të akuzuarit M.K. av. K.K., mbrojtësja e të akuzuarit G.K. av. B.B. si dhe 

mbrojtësi i të akuzuarit B.O. Av. H.S. Prokurori i Shtetit në seancën e kolegjit ka propozuar që të 

refuzohen si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve të ushtruara kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës. Mbrojtësi i të akuzuarit T.K. avokati S.M., ka mbetur në tërsi si 

në pretendimet e paraqitura në ankesë dhe i ka propozuar Gjykatës Supreme të Kosovës që 

ankesa të aprovohet si e bazuar dhe aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe çështja të kthehet në 

rigjykim, si dhe të akuzuarit ti ndërpritet paraburgimi. Mbrojtësi i të akuzuarit Gj.K. avokati 

O.R., ka mbetur pranë pretendimeve si në ankesën e paraqitur me shkrim, dhe ka propozuar që 

ankesa të aprovohet si e bazuar ,kurse të akuzuarit ti ndërpritet paraburgimi. I akuzuari Gj.K. në 

seancën e kolegjit ka deklaruar se e përkrah mbrojtësin e tij si dhe pretendimet dhe propozimet e 

bëra në ankesë. Mbrojtësja e të akuzuarit M.K. av. K.K., ka mbetur pranë pretendimeve si në 

ankesën e paraqitur me shkrim dhe ka propozuar që ankesa të aprovohet si e bazuar kurse i 

akuzuari të lirohet nga përgjegjësia penale ose aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe çështja ti 

kthehet Gjykatës së Apelit në rigjykim dhe vendosje. I akuzuari M.K., theksoi se e përkrah në 

tërsi fjalën e mbrojtëses dhe pretendimet si në ankesë. Mbrojtësja e të akuzuarit G.K. av. B.B., në 

seancën e kolegjit ka deklaruar se mbetet në tërsi pranë pretendimeve dhe propozimeve të bëra 

në ankesë dhe shtoi se me asnjë fakt nuk vërtetohet se i akuzuari G.K.  ka kryer veprat penale për 

të cilat është akuzuar dhe gjykuar. I akuzuari G.K. ka theksuar se e përkrah mbrojtësen e tij dhe 

pretendimet e saja në ankesë. Edhe mbrojtësi i të akuzuarit B.O. av. H.S., në seancën e kolegjit 

ka theksuar se mbetet në tërsi pranë pretendimeve dhe propozimeve të bëra në ankesë nga i 

akuzuari B.O.   

 

        Gjykata Supreme, pasi që  i shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje juridiko-penale, 

analizoj aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPPK - së, dhe pasi 

vlerësoi pretendimet e cekura  në ankesë gjeti se: 

 

        Ankesat e mbrojtësve të akuzuarve janë të bazuara. 

 

        Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit T.K. pretendohet - se Gjykata e Apelit, me aktgjykimin 

e vet ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale për shkak se i njëjti është në 

kundërshtim me nenin 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK, për shkak se aktgjykimi nuk është 

përpiluar në pajtim me nenin 370 të KPPK, gjykata nuk ka paraqit qartë dhe në mënyrë të plotë 

se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i konsideron të vërtetuara apo të pa vërtetuara. Më tutje 

pretendohet se Gjykata e Apelit ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, për 

shkak se i njëjti është në kundërshtim me nenin 384 par.2 të KPPK lidhur me nenin 403 par.1 

nënpar.1.1 të KPPK, për shkak se me rastin e ndryshimit të aktgjykimit ka qenë e obliguar në 

bazë të kërkesës së palëve ose sipas detyrës zyrtare, të zbaton shqyrtim për të marrë prova të reja 

materiale apo për të përsëritur shqyrtimin e provave në mënyrë që të vlerësojë drejtë dhe të 

çmojë provat materiale, ndërsa në rastin konkret kjo dispozitë ligjore nuk është zbatuar por 

gjykata është mjaftuar me provat dhe me shqyrtimin e gjykatës së shkallës së parë, aktgjykimi 
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nuk është përpiluar në pajtim me nenin 370 par.8 të KPPK, kur i dënuari dënohet me burgim 

arsyetimi përfshin rrethanat të cilat gjykata i ka marrë parasysh me rastin e caktimit të dënimit. 

Gjykata arsyeton se në cilat shkaqe është bazuar kur ka konstatuar se ka të bëjë me rast 

veçanërisht të rëndë dhe se duhet shqiptuar dënim më të rëndë, pretendohet se në asnjë moment 

dhe në asnjë rrethanë,  nuk mund të kryhet vepra penale e detyrimit, nëse i pandehuri nuk e ka 

përdorë forcën, kanosjen ndaj të dëmtuarit , siç është rasti i të akuzuarit T.K. Edhe për veprën 

penale fajdeja nga neni 343 par.3 lidhur me par.1 të KPK, në aktakuzë por as në aktgjykim e 

gjykatës së shkallës së dytë , nuk potencohet se i akuzuari ju ka dhënë ndonjëherë para me fajde 

palëve të dëmtuara. Mbrojtësi konteston edhe gjendjen faktike me pretendim se nuk është 

vërtetuar ashtu siç parashihet me dispozitat ligjore.  

 

        Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit Gj.K., pretendohet se aktgjykimi i Gjykatës së Apelit 

është konfuz dhe në kundërshtim me vetveten, me provat e deponuara në këtë çështje penale, 

aktgjykimi është bazuar në prova të supozuara të cilat janë të nxjerra në mënyrë të njëanshme, e 

me të cilat nuk është vërtetuar se i akuzuari i ka kryer veprat penale për të cilat është shpallur 

fajtor.  Gjykata e Apelit gabimisht e ka ndryshuar  aktgjykimin e shkallës së parë dhe e ka 

shpallur fajtor të dënuarin Gj.K. për veprat penale detyrimi nga neni 328 par.2 lidhur me par.1 

dhe veprën penale fajdeja nga neni 343 par.3 lidhur me 1 të KPK. Në veprimet e të akuzuarit  

Gj.K. nuk qëndrojnë elementet e veprave penale detyrimi nga neni 328 par.2 lidhur me par.1 dhe 

veprës penale fajde nga neni 343 par.3 lidhur me nenin 31 të KPK. I akuzuari Gj.K. nuk ka 

përfituar asnjë shumë të të hollave, në mënyrë të kundërligjshme me fajde, nga të dëmtuarit P.G. 

dhe Z.G. si dhe nga B.N. dhe M.N. 

 

        Mbrojtësja e të akuzuarit M.K., në ankesë,  pretendon se aktgjykimi i atakuar, në raport me 

të akuzuarin M.K., është tejet konfuz i paqartë dhe në kundërshtim me të gjitha provat të cilat 

gjendën në shkresat e lëndës e nga ana tjetër ky aktgjykim ka kundërthënie në mes të dispozitivit 

dhe arsyetimit dhe është përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga 

neni 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK. Aktgjykimi nuk është përpiluar në pajtim me nenin 370  

par.7 të KPPK, gjykata nuk ka paraqit qartë dhe në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë 

arsyesh i konsideron të vërtetuara apo të pa vërtetuara. Më tutje me ankesë, pretendohet se 

shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendje 

faktike kanë pasur për pasojë shkeljen e ligjit penal në dëm të akuzuarit M.K., ngase nuk është 

provuar me asnjë provë relevante se i njëjti ka kryer veprën penale të detyrimit dhe të fajdesë. Sa 

i përket veprës penale të fajdesë nga neni 343 par.3 lidhur me par.1 të KPK, askund nuk 

potencohet se ndonjërës prej palëve të dëmtuara M.K. t’iu ketë dhënë para me fajde, kur, sa, cila 

paska qenë kamata, kushtet, sa qenkan paguar dhe nga kush, sa paska përfituar jo 

proporcionalisht dhe nga kush, kush qenka i dëmtuar. Në ankesë pretendohet se aktgjykimi i 

paligjshëm ka prodhuar edhe pasojën e vendimit mbi dënimin jo të drejtë. Te vepra penale  

mbajtja në pronësi, në kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, të parashikuar nga neni 

374 par.1 të KPK, Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes lidhur me ankesën e prokurorit edhe 
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për këtë vepër penale ka ndryshuar vendimin për dënimin dhe dënimin në shumë prej  1.500 € e 

ka rritur në 5.000 €, edhe pse për këtë pjesë të dënimit Prokurori nuk kishte fare ankesë. 

 

        Në ankesën e mbrojtëses të akuzuarit G.K., pretendohet se dispozitivi i aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit është i pakuptueshëm është i paqëndrueshëm, duke theksuar se aktgjykimi 

është mbështetur vetëm në një prove, se gjykata gabimisht e ka vërtetuar gjendjen faktike kur të 

akuzuarin G.K. e ka shpallur fajtor për veprën penale të detyrimit të parashikuar nga neni 328 

par.2 lidhur me 1 të KPK dhe veprën penale të fajdesë nga neni 343 par.1 të KPK. Me aktgjykim 

nuk janë vërtetuar veprimet inkriminuese të akuzuarit, me tej pretendohet se si rezultat i 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe vërtetimit të gabuar të gjendjes 

faktike është shkelur edhe ligji penal,  në dëm të akuzuarit,  ngase i njëjti është shpallë fajtor për 

kryerjen e veprave penale në vend që të lirohet nga aktakuza. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës pasi që ka shqyrtuar aktgjykimin e atakuar, ankesat e 

mbrojtësve  dhe atë të akuzuarit B.O. si dhe shkresat e lëndës vlerëson se aktgjykimi i atakuar 

përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 1.12, 

lidhur me nenin 370 të KPPK, për faktin se: 

 

       Gjykata e Apelit në dispozitiv  të aktgjykimit me të cilin ka aprovuar ankesën e Prokurorit 

dhe pjesën liruese nga gjykata e shkallës  së parë e ka shndërruar në aktgjykim dënues, së pari ka 

theksuar se i “gjykon.” Të njëjtën shprehje e ka përdorë edhe kur ka miratuar pjesërisht ankesën 

e prokurorit dhe ka ndryshuar aktgjykimin përkitazi me vendimin mbi dënimin për të vazhduar 

në kuptim të nenit 80 të KPRK, u shqipton dënimin unik si në vijim:   

 

        Të akuzuarit T.K., dënimin unik me burgim në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) vite dhe dënim 

me gjobë në lartësi prej 25.000 €, K.K.- dënimin unik me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) 

vite dhe dënim me gjobë në lartësi prej 25,000 €, të akuzuarin Gj.K., dënimin unik me burgim në 

kohëzgjatje prej 5 (pesë) vite e 6 (gjashtë) muaj dhe me dënim me gjobë në lartësi prej 15.000 €,  

M.K., dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite dhe dënim me gjobë në lartësi prej 10.000 

€, B.B.- dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vite dhe dënim me gjobë në shumë 

prej 25.000 €. 

 

        Nga kjo mënyrë e ndërtimit të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar , del se  dispozitivi 

është i paqartë, ngase gjykata, së pari i “gjykon”, edhe për pjesën e parë të ndryshuar (shndërrimi 

i aktgjykimit lirues në atë gjykues) edhe për pjesën e dytë-ndryshimin e pjesshëm të aktgjykimit 

gjykues (vetëm për shkak të vendimit për dënimin), e në fund u shqipton dënim unik, pa u 

caktuar dënimin veç e veç për secilën vepër penale. 

 

        Në momentin kur Gjykata e Apelit e ka ndryshuar aktgjykimin lirues të shkallë së parë dhe 

të akuzuarit për këtë pjesë i ka shpallur fajtor për disa vepra penale , po nuk e ka pranuar se janë 
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të kryera në kuadër të krimit të organizuar , atëherë është dashur të sqaroj: se në rrethana të tilla a 

bëhet fjalë për vepra penale të vazhduar, janë disa vepra penale, apo për bashkim veprash penale,  

të kryera në bashkim real. Nga përmbajtja konstatohet se Gjykata e Apelit, e ka pranuar variantin 

për bashkim veprash penale kur të akuzuarve  “u ka shqiptar dënim unik”. Në rrethana të tilla do 

duhej së pari t’iu caktonte dënim veç e veç për secilën vepër penale, si për pjesën kur 

aktgjykimin lirues të shkallës së parë e ka ndryshuar në aktgjykim dënues e cila ka disa vepra 

penale, ashtu edhe në pjesën ndryshuese, e cila gjithashtu ka disa vepra penale, e pastaj ti 

shqiptoj dënim unik. 

 

       Në rastin konkret Gjykata e Apelit në dispozitivin e aktgjykimit duke i përcaktuar emërtimet 

ligjore të veprave penale, ka konstatuar se me këtë kanë kryer veprën penale detyrimi nga neni 

328  par 2  lidhur me par.1 dhe veprën penale fajde nga neni 343 par.3 lidhur me par.1 e lidhur 

me nenin 31 të  KPRK, e që rrjedh se në pyetje janë dy vepra të ndryshme penale  dhe me këtë 

mbetet e pa qartë caktimi i dënimit sipas nenit 80 të KPRK.  

 

        Aktgjykimi juridikisht është i paqëndrueshëm edhe për faktin se Gjykata e Apelit kur kemi 

të bëjmë me ndryshimin e aktgjykimit lirues në aktgjykim dënues, nuk ka dhënë arsye për faktet 

vendimtare. Meqenëse të akuzuarit i ka shpallë fajtor, por jo për veprën penale të krimit të 

organizuar, nuk ka dhënë arsye se pse veprat e pretenduara nuk janë kryer në kuadër të krimit të 

organizuar, por në kuadër të grupit jo të strukturuar, nuk është dhënë arsye se cilat prova gjykata 

e shkallës së parë i paska vlerësuar gabimisht, cilat prova e mbështesin një përfundim të Gjykatës 

së Apelit, se aktgjykimi lirues duhet shndërruar në dënues, më tepër ka përsëritë provat e 

vlerësuara nga gjykata e shkallës së parë, rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor në shkallë të parë, pa një 

analizë të thuktë të provave të proceduara në shkallën e parë dhe pa dhënë arsye të qarta për 

vendimin e marrë në këtë Gjykatë, pastaj Gjykata e Apelit nuk ka dhënë përgjigje në pretendimet 

ankimore të mbrojtësve të të akuzuarve që kanë paraqitur kundër pjesës gjykuese të aktgjykimit 

të shkallës së parë, me çka me të drejtë tërheqin vërejtjen mbrojtësit në ankesat e tyre. 

 

        Gjithashtu aktgjykimi është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale me natyrë relative, të parashikuara nga neni 384 par.2 nënpar.2.1 lidhu me nenin 403 

par.1 nënpar.1.2 të KPPK, sipas të cilit nen, Gjykata e Apelit, mund ta ndryshoj aktgjykimin e 

shkallës së parë vetëm nëse : “mund të vërtetojë dhe të çmojë provat materiale pa mbajtur 

shqyrtim, nëse nuk ka nevojë për të marrë prova të reja apo për të përsëritur shqyrtimin e 

provave”. Në rastin konkret për shkak të kompleksitetit të çështjes, paqartësisë së provave , 

kundërthënieve në mes provave, nuk rezulton se ishin plotësuar kushtet për të aplikuar këtë nen. 

Duke analizuar rastin si tërsi, nuk del se ishin plotësuar kushtet, që Gjykata e Apelit,  ta ndryshoj 

aktgjykimin,  pa mbajtur shqyrtim. 

  

        Në situatën e krijuar, me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit, domosdoshmërisht duhet 

anuluar edhe pjesa e këtij aktgjykimi, me të cilën aktgjykimi i shkallës së parë është ndryshuar 
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vetëm për shkak të vendimit për dënimin (edhe pse nuk ishte objekt ankese - nuk mund të 

ankimohet ), ngase në dënimin unik me burgim, janë përfshirë si dënimet nga pjesa e ndryshuar e 

aktgjykimit  lirues të shkallës së parë në aktgjykim dënues edhe dënimet nga aktgjykimi dënues i 

shkallës së parë, të ndryshuar nga gjykata e Apelit, d.m.th, objekt ankese është aktgjykimi i 

Gjykatës së Apelit, me të gjitha pjesët, duke përfshirë edhe vendimin për dënimin, i cili nuk 

mund të ndahet. 

 

        Meqenëse Gjykata e anuloj në tërsi aktgjykimin e ankimuar edhe në pjesën ndryshuese dhe 

gjykuese, ankesa e B.O., mbetet jo lëndore edhe pse del se ankesa e tij ligjërisht ka qenë e 

palejuar. 

 

        Gjykata duke aplikuar parimin “Beneficium Cohaesionis”, sipas nenit 397 të KPPK, sipas 

detyrës zyrtare, anuloj aktgjykimin edhe në raport me të akuzuarit K.K., B.B., Gj1.K1. dhe B.O. 

 

        Meqë aktgjykimi i shkallës së dytë është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale të lartcekura kjo gjykatë e anuloj atë dhe çështjen e kthej në rigjykim.   

 

        Në rigjykim, Gjykata e Apelit pas evitimit të metave që janë vënë në pah me këtë 

aktvendim dhe shqyrtimit të kujdesshëm dhe të detajuar të pretendimeve të parashtruara nga 

mbrojtësit e të akuzuarve duhet të marr vendim të drejtë dhe të ligjshëm, lidhur me këtë çështje 

penalo juridike. 

            

         Nga të theksuarat e mësipërme, e në mbështetje të nenit 402.pr.1 të KPPK-ës, u vendos si 

në dispozitiv të aktvendimit. 

      

         Vendimi mbi vazhdimin e paraburgimit është bazuar në nenin 402 par.4 të KPPK-ës, ngase 

Gjykata Supreme konsideron se nuk kanë pushuar arsyet për të cilat ka qenë i caktuar 

paraburgimi kundër të akuzuarve sipas aktvendimit.     

       

  

                             GJYKATA SUPREME E KOSOVËS -PRISHTINË 

                                          PA-II.nr.2/2020, më datë 08.10.2020 

 

 

   Procesmbajtëse,                                                                   Kryetar i kolegjit, 

   Qefsere Berisha                                                                                             Enver Peci 

     

 

 

       


