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       REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA  

 
  

                                                                                                                                  PA-II.nr.5/2021 

 

                                                       NË EMËR TË POPULLIT 

 

       GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Enver Peci, 

kryetar i gjykatës-kolegjit, Rasim Rasimi dhe Valdete Daka, anëtarë, me bashkëpunëtorin 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarve: T.K., K.K., Gj.K., 

M.K., B.B., Gj1.K. dhe G.K., për shkak të veprës penale fajdeja nga neni 343 par.3 lidhur me 

par.1, si në pikat I/1, I/3, I/4, I/8, I/9, 1/10, I/11, I/12, I/13, I/14 në bashkim me veprën penale 

detyrimi nga neni 340 par.2 lidhur me par.1 si në pikat I/1, I/2, I/3, I/4, I/5, I/6, I/7, I/9 në 

bashkëkryerje nga neni 31 e lidhur me nenin 81 në vazhdimësi të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK), duke vendosur sipas ankesave të mbrojtësve të akuzuarve: T.K., Gj.K., M.K., 

G.K., ankesës së të akuzuarit B1.O. dhe ankesave të përfaqësuesve të autorizuar të palëve të 

dëmtuara P. e Z.G., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - 

Departamenti Special APS.nr.43/2020 të datës 26.02.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

datë 15.07.2021, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

        1. Me aprovimin e pjesshëm të ankesave të mbrojtësve të të akuzuarve: T.K., Gj.K., M.K., 

G.K., e sipas detyrës zyrtare edhe në raport me të akuzuarit: K.K., B.B. dhe Gj1.K., ndryshohet 

aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti Special APS.nr.43/2020 i datës 

26.02.2021, përkitazi me disa pika të dispozitivit të aktgjykimit për veprën penale të fajdes nga 

neni 343 par.3 lidhur me par.1 të KPRK dhe veprës penale detyrimi nga neni 340 par.2 lidhur me 

par.1 të KPRK, për të cilat pika në pajtim me nenin 364 pika 1.3 të KPPK, të akuzuarit lirohen nga 

akuza sepse: 

 

- pika 1.1. Gjatë muajit mars të vitit 2012 më qëllim të lartëcekur i pandehuri B.B. i ka huazuar të 

dëmtuarit P.G. shumën prej 20.000 (njëzetëmijë) €, për tia kthyer kinse në afat prej 2 muajve, por 

disa ditë para skadimit të këtij afati i pandehuri të dëmtuarit P., i është kërcënuar rëndë duke i thënë 

se do ti dërgoj njerëzit e vet tek babi i të dëmtuarit Z.G. dhe ata nga i njëjti do ti marrin paratë me 
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forcë nëse i dëmtuari P., nga ajo ditë nuk i paguan kamatën mujore në shumën prej 3.000 (tremijë) 

€ ose 500 (pesëqind) €, në ditë për çdo ditë të vonesës në pagimin e kamatës, ashtu që gjatë 6-7 

muajve të ardhshëm i dëmtuari i frikësuar regullisht ia ka paguar kamatën mujore në shumën prej 

3.000 (tremijë) €. 

 

- pika 1.2. Në fillim të muajit qershor 2012 më qëllimin e lartëcekur i pandehuri K.K. e ka thirrur 

të dëmtuarin P.G., dhe ja ka ofruar shumën prej 15.000 (pesëmbdhjetëmijë) €, që t’ia paguaj 

borxhin të pandehurit B.B., të cilën shumë i njëjti e ka pranuar dhe menjëherë ia ka ofruar të 

pandehurit B.B., por se ky i pandehur sipas marrëveshjes e ka refuzuar duke kërkuar kamatë e cila 

e ka rritur shumën prej 23.000 (njëzetetremijë) €, ashtu që deri në fund të muajit nëntor të vitit 

2012, i dëmtuari P.G., duke paguar kamata mujore prej nga 3.000 (tremijë) €, pastaj kamatë 

dënuese ditore në shumën 500 (pesëqind) €, ose javore më shumë se 5.000 (pesëmijë) €, ia ka 

paguar të pandehurit B, më shumë se 40.000 (katërdhjetëmijë) €, por ky i pandehur megjithatë, 

nga i njëjti ka kërkuar edhe 60.000 (gjashtëdhjetëmijë) € tjera, në afatin prej një jave, por meqenëse 

në të njëjtën kohë në të dëmtuarin ka bërë presion edhe i pandehuri K.K., i pandehuri B., nuk ka 

insistuar më tutje me kërkesën e lartëcekur. 

 

- pika1.3. Vetëm dy javë pasi që ja ka dhënë të dëmtuarit P.G. shumën prej 15.000 

(pesëmbdhjetëmijë) €, në qershor të vitit 2012, i pandehuri K.K., i ka kërkuar kthimin e borxhit, 

ashtu që disa ditë më vonë i dëmtuari ia ka dhënë këtë shumë, por ky i pandehur megjithatë nga i 

dëmtuari ka kërkuar kamatë mujore në shumën prej 4.000 (katërmijë) €, me arsyetim se këtë shumë 

e kërkon i pandehuri T.K., sepse të hollat janë të tij, ashtu që nga kjo ditë i dëmtuari, i frikësuar 

rregullisht për 8 muaj deri në dhjetor të vitit 2012, ka paguar kamatë mujore në shumë të lartëcekur 

ose kamatë dënuese ditore prej 500 (pesëqind) € deri në 1.000 (njëmijë) €, në të holla të gatshme 

ose me ari, i detyruar nga kërcnimet e rënda të cilat ia ka drejtuar i pandehuri K.K., duke e mbajtur 

revolen me veti, dhe duke e kërcënuar se; “do ta dërgoj axhën T., te dugoja jote dhe do të dalin 

probleme më të mëdhaja, ashtu që shuma e përgjithshme e dobisë pasurore të kundërligjshme të 

cilën i pandehuri K.K. deri në fund vitit 2012 e ka marrë nga i dëmtuari P.G., ka qenë afro 50.000 

(pesëdhjetëmijë) €. 

  

- pika 1.4. Gjatë mujave shtator-tetor 2012, përveç të hollave i pandehuri K.K., ka kërkuar nga i 

dëmtuari që nga dëshmitari B.Sh, ti blejë dy vetura – “M.. ”, me ngjyrë të zezë dhe “A...”, me 

ngjyrë të kaltërt metalike me vlerë prej gjithësejë 74.000 (shtatëdhjetekatërmijë) €, ashu që për 

këto vetura i pandehuri K., i ka dhënë një “G..” të cilën dëshmitari B.Sh., e ka velrësuar me 15.000 

(pesëmbdhjetëmijë) €, kurse pjesën tjetër të borxhit prej 59.000 (pesëdhjetenëntëmijë) €, i 

dëmtuari P.G., ka qenë i detyruar ta paguaj në të holla dhe atë e ka bërë, ndërsa veturat i ka marrë 

i pandehuri K., dhe të njëtat pastjaj i ka ndërruar me M..., tjetër dhe P...., të cilat janë të konfiskuar 

nga ana e policisë.  
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- pika 1.5. Në fillim të vitit 2013, i detyruar nga ana e të pandehurit K., i dëmtuari P., së pari e ka 

nënshkruar letrën sipas të cilës këtij të pandehuri kinse i ka borxh 200.000 (dyqindmijë) €, dhe nga 

data 24 shkurt 2013, ka filluar tia paguaj këtë shumë, dhe këtë e ka bërë me këste, ashtu që kësti i 

parë ka qenë në shumen prej 35.000 (tridhjetepesëmijë) €, ndërsa i fundit prej 6.000 (gjashtëmijë) 

€, është paguar më datë 4 gusht 2013, çdo herë në hotelin e të pandehurit T.K.  

 

- pika 1.6. Në prill të vitit 2014, me gjithë atë, i pandehuri K., përsëri në Hotelin e të pandehurit 

T.K., nga i dëmtuari P.G., ka kërkuar të holla shtesë dhe atë në shumën prej 555.000 

(pesëqindepesëdhjetepesëmijë) €, kinse për shkak të vonesës në pagimin e shumës prej 200.000 

(dyqindmijë) €, ashtu që në momentin e paraqitjes së kërkesës ju ka bashkangjitur edhe T.K., i cili 

të dëmtuarit P., i ka drejtuar kërcnimin e rëndë me fjalët; “duhet me ja kthy borxhin K., sa ma 

shpejt ose, në të kundertën unë vi te dyqani juaj, e hapi gepekun dhe ti vetë ma qet mallin në gepek, 

edhe në qoftë se tenton dikush prej familjarve të tu me më pengu do ta shohim se çka ka mu ba”, 

ku pas këtyre fjalëve i pandehuri T., është larguar, ndërsa i pandehuri K., e ka nxjerr revolen nga 

brezi, e ka vendosur në tavolin, dhe të dëmtuarin P.G., e ka detyruar që të nënshkruaj një letër në 

të cilën shkruante se ia ka borxh 555.000 (pesëqindepesdhjetepesmijë) €.  

 

- pika 1.7. Nga atëher i pandehuri K., ka filluar me presion të vazhdueshem në të dëmtuarin P.G., 

në atë mënyrë që të njëjtin e ka thirr në telefon dhe i ka drejtuar kërcënime të rënda se “do të vi te 

shpija jote, vjen axha në dugoj, në qoftë se nuk paguhet borxhi të pret plumbi...”, duke i caktuar 

afate kohore, ka kërkuar që të takohet me të demtuarin me ç’rast, po ashtu i ka drejtuar kërcënime 

të njëjta, vazhdimisht duke përdorur emrin e të pandehurit T.K. me fjalë “Baca T.” si person 

vendimtar i cili nuk do të toleroj refuzimin e kërkesës ashtu që, nga fillimi i muajit dhjetor të vitit 

2014, nga presioni që ka arritur kulmin ku në të njëjtin aktivisht janë kyqur edhe të pandehurit të 

tjerë T.K., Gj.K., M.K., Gj1.K., G.K., duke i pamundësuar të dëmtuarit levizjen e lirë, në atë 

mënyrë që i pandehuri T.K., ka tentuar që të detyroj babin e të dëmtuarit ta paguaj shumën e 

kërkuar (SMS i të pandehurit K. “thuj baces Z. letë thirr bacen t. 04.-......”), i pandehuri Gj.K. e ka 

bërë kërkesën e njejtë për mes priftit të Kishes Katolike në Prizren, i pandehuri M.K. duke i then 

babait të të demtuarit P. - Z.G. “a e vret ti atë apo aj ty, mua nuk më intereson”, i pandehuri Gj1.K. 

i cili në mars të vitit 2015 të dëmtuarin P. e ka ndalur në rrugë, e ka nxjerr telefonin dhe ka insistuar 

që menëjher të shkoj dhe të takohet me të pandehurin K. si dhe i pandehuri G.K. i cili më datë 11 

mars 2015 përmes telefonit e informon të pandehurin K. se; “.... ai m ... është te dugoja vet me 

baben e vet”. Ndërsa, më datë 5 prill 2015 i thotë “... unë me tezakun jemi në credo, P., është ketu 

në credo...”, ashtu që pas presioneve të vazhdueshme familja G., ka qenë e detyruar që rastin ta 

paraqes në Polici në fillim të vitit 2015.  

 

- pika 1.8. Gjatë muajve mars-prill 2015, i pandehuri Gj1.K. duke e shfrytzur gjendjen e rëndë 

financiare të të dëmtuarit - dëshmitarit B.Q., të cilit ia ka dhënë borxh shumën prej 300 (treqind) 

€, përmes personit të pa identifikuar të quajtur E., nga i dëmtuari ka kërkuar shumën jo 
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proporcionale në këmbim në shumën e huazuar, duke insistua që “ditët po të ecin ty, ti mbaj sa të 

duash, e un fitoj...”.  

 

- pika 1.9. Duke e mbajtur lokalin e argjentaris në Prizren si biznes të përbashkët, familja Kqira 

dhe i dëmtuari B.N., gjatë viti 2009-2010 i dëmtuari B.N., e ka huazuar shumën prej 12.000 

(dymbdhjetëmijë) €, nga i pandehuri K.K. në afat prej 1 muaj, por pasi është vonuar në kthimin e 

borxhit për disa muaj i pandehuri K. ia ka kërkuar kamatn nga 10.000 (dhjetëmijë) €, kurse 

bashkëshortes së tij të dëmtuarës M.N., ia ka marrë shumën prej 40.000 (katërdhjetëmijë) €, nga 

çmimi i lokalit të cilë e njëjta ia ka shitur gjyshit të tij Gj.K., ndërsa pas bankrotimit të biznesit, po 

ashtu gjatë vitit 2010 i pandehuri M.K., nga lokali i përbashkët e ka marrë të gjithë mallin e mbetur-

arin në vlerë prej rreth 30.000 (tridhjetëmijë) € dhe pastaj për tia kthyer të njëjtën nga e dëmtuara 

e lartcekur M.N., të pandehurit T.K., M.K., Gj.K., i kanë kërkur shumën prej 80.000 

(tetëdhjetëmijë) €, me fjalët “paguaje ose ta vrasim burrin”, ashtu që këtë shumë e njëjta ka qenë 

e detyruar tia paguaj të pandehurit Gj.K., në dorë kurse i pandehuri M.K., asaj ia ka dhën arin në 

vlerën e cekur më lart. 

 

- pika 1.10. Nga viti 2010, i dëmtuari Sh.B., vazhdimishtë ka marrë shuma të ndryshme të të 

hollave nga i pandehuri B.B., me kamatë disproporcionle, ashtu që edhe gjatë muajit mars 2015 

nga i njëjti e ka huazuar shumën prej 3.000 (tremijë) €, prej të cilave i pandehuri Benson, ia ka 

dhënë vetëm 2.500 (dymijepesëqind) €, duke e ndalur menjëher për veti kamatën mujore në shumë 

prej 500 (pesëqind) €, si dhe ka mbajtur peng veturën “…”, me ngjyr të verdhë me targa 04-…-.., 

të regjistruar në emër të dëshmitares - vajzës F.B. Për afersisht një muaj më von, në prill 2015, 

djali i të dëmtuarit Sh.B, nga i pandehuri B.B., e ka huazuar shumën prej 500 (pesëqind) €, në afat 

prej 1 muaji, me kusht në qoftë se nuk e kthen borxhin vetura e cekur më lart ti mbetet të 

pandehurit, por pas arrestimit të të pandehurit e njëjta vetur është kthyer nga ana e familjarve të të 

pandehurit B. 

 

- pika 1.11. Gjatë mujait prill-maj 2015 i dëmtuari F.G., përmes të pandehurit Gj.K., nga i 

pandehuri T.K. i ka huazuar shumën prej 50.000 (pesëdhjetëmijë) €, në afat prej 2 jave, me kamatë 

prej 5.000 (pesëmijë) €, të cilën ka qenë i detyruar ta paguaj me rastin e dorëzimit të huas, në atë 

mënyrë që nga i pandehuri ka marrë vetëm 45.000 (katërdhjetepesëmijë) €. 

 

- pika 1.12. Më datë 12 shkurt 2015 e dëmtuara F.C., nga i pandehuri Gj.K. e ka huazuar shumën 

prej 10.000 (dhjetëmijë) €, me kusht që më data 1 maj të atij të vitit të njëjtit tia paguaj shumën 

prej 15.000 (pesëmbdhjetëmijë) €, dhe për ketë e ka bërë edhe një shënim që gjendet në shkresat 

e lëndes.  

 

- pika1.13. Më datë 15 prill 2014 i dëmtuari A.Z., nga i pandehuri G.K. e ka huazuar shumën prej 

10.000 (dhjetëmijë) € prej se cilës shumë i pandehuri G., me një herë ia ka marrë shumën prej 

400.000 (katërqindmijë) €, ashtu që i demtuari ka pranuar vetëm shumën 9.600 
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(nëntmijëegjashtëqind) €, ndërsa kushti ka qenë që në afat prej 2 muajve ta paguaj shumën prej 

12.000 (dymbdhjetëmijë) €, duke e lënë peng 3.3 ari tokë në vlerë prej 40.000 (katërdhjetmijë) €. 

 

- 1.14. Gjatë muajit korrik 2014 i dëmtuari M.A. nga i pandehuri Gj1.K. e ka huazuar shumën prej 

300 (treqind) € në afat prej 1 muaji por 4 muaj më vonë me rastin e pagimit të borxhit i pandehuri 

Gj1.K. ia ka kërkuar shumën prej 500 (pesëqind) €, duke i drejtuar të demtuarit kërcënim të rëndë 

se do të ja marrë veturën dhe do të vi e ta rrahi e do ti thejë brinjët.  

 

        - për shkak se nuk ka prova se i kanë ndërmarrë këto veprime inkriminuese. 

 

        2. Me aprovimin e ankesave të mbrojtësve të të akuzuarve: T.K., Gj.K., M.K., G.K. dhe sipas 

detyrës zyrtare edhe në raport me të akuzuarit: K.K., B.B. dhe Gj1.K. sipas detyrës zyrtare 

aktgjykimi i lartcekur ndryshohet edhe sa i përket vendimit mbi dënimin, ashtu që Gjykata 

Supreme të akuzuarve iu cakton dënimet si në vijim:  

 

Për veprën penale fajdeja nga neni 343 par.3 lidhur me par.1 të KPRK, 

 

-T.K.,  sipas pikës 1.9 dispozitivit, dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite dhe dënim me 

gjobë në shumë prej 5.000 (pesëmijë) €,  

- K.K., sipas pikave 1.3,14,1.9 të dispozitivit dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite dhe 

dënim me gjobë në shumë prej 5.000 (pesëmijë) €,  

- Gj.K., sipas pikave 1.11 dhe 1.12 të dispozitivit, dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) 

viti dhe dënimin me gjobë në shumë prej 1.500 (njëmijepesëqind) €,  

- M.K., sipas pikës 1.9 të dispozitivit,  dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti dhe 

dënim me gjobë në shumën prej 1.500 (njëmijepesëqind) €,   

- B.B., sipas pikave 1.1 dhe 1.10  të dispozitivit, dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite 

dhe dënim me gjobë në shumë prej 5.000 (pesëmijë) €,  

- Gj1.K., sipas pikave 1.8 dhe 1.14 të dispozitivit, dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) 

viti dhe dënim me gjobë në shumën prej 1.500 (njëmijepesëqind) €,  

- G.K.,sipas pikave 1.3 të dispozitivit,  dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti dhe 

dënim me gjobë në shumën prej 1.500 (njëmijepesëqind) € . 

      

- Për veprën penale detyrimi nga neni 340 par.2 lidhur me par.1 të KPRK, të akuzuarit:  

 

-T.K., sipas pikave 1.7,1.9 të dispozitivit ,dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti dhe 

dënim me gjobë në shumë prej 5.000 (pesëmijë) €, 

- K.K., sipas pikave 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7, të dispozitivit dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 

(dy) vite dhe dënim me gjobë në shumë prej 5.000 (pesëmijë) €,   

- Gj.K., sipas pikave 1.7,1.9, të dispozitivit, dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti 

dhe me gjobë në shumë prej 2.500 (dymijepesëqind) €,  
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- M.K., sipas pikave 1.71.1.9, të dispozitivit, dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti 

dhe me gjobë në shumë prej 1.000 (njëmijë) €,  

- B.B. sipas pikës 1.2, të dispozitivit, dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite dhe me 

gjobë në shumë prej 5.000 (pesë mijë) €,    

- Gj1.K., sipas pikës 1.7, të dispozitivit, dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti dhe 

me gjobë në shumë prej 1.000  (njëmijë) €,  

- G.K., sipas pikës 1.7, të dispozitivit, dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti dhe me 

gjobë në shumë prej 1.000 (njëmijë) €, 

 

        3. Të akuzuarve T.K. e Gj.K. për veprën penale organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit 

të paligjshëm nga nenin 300 par.3 lidhur me par.2 të KPRK-së dhe veprën penale mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga nenin 374 par.2 të KPRK-së, dënimet 

e shqiptuara secilit me burgim në kohëzgjatje prej nga 2 (dy) vite e 8 (tetë) muaj dhe me gjobë në 

shumë prej nga 5.000 (pesëmijë) €, dhe të akuzuarve B.B., M.K. dhe K.K., dënimet e shqiptuara 

me gjobë secilit në shumën prej nga 5.000 (pesëmijë) €, për veprën penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga nenin 374 par.2 të KPRK-së, ua merr si të 

vërtetuara. 

        

       Kurse në mbështetje të nenit 80 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të akuzuarit i gjykon 

me dënim unik me burgim si në vijim: 

 

 -T.K., me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vite dhe dënim me gjobë në shumën 

prej 15.000 (pesëmbëdhjetëmijë) €, në këtë dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim 

dhe arrest shtëpiak nga data 28.05.2015 deri më datë 29.08.2017;  

 

- K.K., me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) vite 6 (gjashtë) muaj dhe dënim 

me gjobë në shumën prej 15.000 (pesëmbëdhjetëmijë) €, në këtë dënim i llogaritet edhe koha e 

kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak nga data 28.05.2015 deri me datën 11.10.2017; 

 

- Gj.K., me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) vite dhe dënim me gjobë në 

shumën prej 10.500 (dhjetëmijepesëqind) €, në këtë dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim dhe arrest shtëpiak nga data 28.05.2015 deri më datë 11.10.2017; 

 

- M.K., me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 8 (tetë) muaj dhe dënim me 

gjobë në shumën prej 7.500 (shtatëmijepesëqind) €, në dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar 

në paraburgim dhe arrest shtëpiak nga data 28.05.2015 deri më datë 12.06.2015 si dhe nga data 

24.07.2015 e deri më datë 11.10.2017; 
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- B.B., me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite  6 (gjashtë) muaj dhe dënim me 

gjobë në shumën prej 15.000 (pesëmbëdhjetëmijë) €, në këtë dënim i llogaritet edhe koha e kaluar 

në paraburgim dhe arrest shtëpiak nga data 28.05.2015 deri me datën 03.10.2017;  

 

- Gj1.K., me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 8 (tetë) muaj dhe dënim me 

gjobë në shumën prej 2.500 (dymijepesëqind) €, në këtë dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim dhe arrest shtëpiak nga data 28.05.2015 deri më datë 26.01.2016; 

 

- G.K., dënimi unik me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 8 (tetë) muaj dhe dënim me gjobë 

në shumën prej 2.500 (dymijepesëqind) €, në dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim 

dhe arrest shtëpiak nga data 10.11.2015 deri më datë 02.09.2016. Në rast se të akuzuarit nuk i 

paguajnë dënimet me gjobë në afat prej 3 (tre) muajsh, dënimet me gjobë ndaj secilit të akuzuar 

do të zëvendësohen me dënim me burgim, ku secilit të akuzuar do ti llogaritet për çdo 20 € të 

gjobës me një ditë burgim.   

        

         4. Ankesat e mbrojtësve të akuzuarve: T.K., Gj.K., M.K., G.K., në pjesët tjera refuzohen si 

të pabazuara.  

         

         5. Kurse, ankesa e përfaqësuesve të autorizuar të palëve të dëmtuara P. e Z.G., dhe ajo e  të 

akuzuarit B1.O. hudhen si të  palejuara. 

 

 

A   r   s   y   e   t  i  m 

 

 

        Gjykata Themelore në Prizren - Departamenti i krimeve të rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr.76/2018 e datës 24.05.2019, i ka liruar nga aktakuza të akuzuarit si në vijim: T.K. për 

veprën penale krimi i organizuar nga neni 274 par.3 të Kodit Penal të Kosovës ( KPK), lidhur me 

veprën penale detyrimi nga neni 267 par.2 e lidhur me nenin 23 të KPK-së, dhe veprën penale 

fajdeja nga neni 343 par.3 të KPRK-së, të akuzuarit Gj.K. dhe M.K. i ka liruar nga akuza për 

veprën penale krimi i organizuar nga neni 274 par.1 të KPK-së, lidhur me veprën penale detyrimi 

nga neni 267 par.2 të KPK-së, dhe veprën penale fajdeja nga neni 343 par.3 të KPRK lidhur me 

nenin 23 të KPK, të akuzuarit K.K., B.B., Gj1.K. i ka liruar nga akuza për veprën penale krimi 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 KPRK 

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 veprën penale detyrimi nga nenin 267 par.2 të KPRK dhe fajdeja nga 

neni 343 par.3 të KPRK-së, 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 më 
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datë 11.10.2015, si dhe për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 

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

në lartësi prej 1.500 (njëmijepesëqind) €. T.K. për veprën penale organizimi i skemave priamidale 

dhe bixhozit të paligjshëm nga nenin 300 par.3 lidhur me par.2 lidhur me nenin 32 e nenin 31 të 

KPRK-së, 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 më datë 29.08.2017 dhe për 

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

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

(njëmijepesëqind) €. Gj.K. për veprën penale organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të 

P.igjshëm nga nenin 300 par.3 lidhur me par.2 e lidhur me neni 31 të KPRK-së, 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 më datë 11.10.2017, dhe për veprën penale mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, e ka 

shpallur fajtor i ka shqiptuar dënim me gjobë në lartësi prej 1.500 (njëmijepesëqind) €. M.K. për 

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

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

(njëmijepesëqind) €. B.B. për veprën penale detyrimi nga nenin 267 par.2 të KPK-së dhe fajdeja 

nga nenin 343 par.3 të KPRK-së, 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 më datë 03.10.2015, si dhe për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga nenin 374 par.1 të KPRK-së, e ka shpallur fajtor i ka 

shqiptuar dënim me gjobë në lartësi prej 1.500 (njëmijepesëqind) € , të cilin e ka obliguar që në 

afat prej 15 ditësh  ta paguaj gjobën në të kundërtën dënimi do ti zëvendësohet në dënim me burgim 

ku do ti llogaritet për çdo 20 euro të gjobës me një ditë burgimi. B1.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 më datë 30.06.2017. Gj1.K. për veprën penale fajdeja nga 

neni 343 par.1 të KPRK-së, 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 më datë 26.01.2016. G.K. për veprën penale fajdeja 

nga nenin 343 par.1 të KPRK-së, i ka shqiptuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muajve dhe dënimin me gjobë në lartësi prej 1000 (njëmijë) €., në  dënim i ka llogaritur edhe kohën 

e kaluar në paraburgim nga data 11.10.2015 e gjer më datë 09.02.2016. Dënimin me burgim me 

pëlqimin e të akuzuarit e ka zëvendësuar në dënim me gjobë në lartësi prej 3.000 (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 
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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 secilin të akuzuar veç e veç që të paguajnë shumen prej 2.000 (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 e Kosovës, me aktgjykimin APS.nr.06/2019 e datës 

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

aktgjykimin e ankimuar në pjesën liruese ashtu që i shpall fajtor të akuzuarit: T.K., K.K., Gj.K., 

M.K., B.B., Gj1.K., G.K., për veprën penale detyrimi nga nenin 328 par.2 lidhur me par.1 të 

KPRK-së dhe për veprën penale fajdeja nga neni 343 par.3 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 31 

të KPRK-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) €, Gj1.K., me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 

(tri) vite dhe dënim me gjobë në shumë prej 5.000 (pesëmijë) €, dhe G.K., me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 3 (tri) vite dhe dënim me gjobë në shumë prej 5.000 (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 B1.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 bixhozit të P.igjshëm nga nenin 300 par.3 lidhur me par.2 të 

KPRK-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 bixhozit të paligjshëm nga nenin 300 par.3 

lidhur me par.2 të KPRK-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., Marijan Kqira dhe K.K., për veprën penale 

mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga nenin 374 par.2 të KPRK-

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

dënimin me gjobë në shumën prej nga 5.000 (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 
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(njëzetepesëmijë) €, në ketë dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. Gj.K. me dënim 

unik burgimi në kohëzgjatje prej 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 Kosovës, 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 e Kosovës të akuzuarve: T.K., K.K., Gj.K. B.B. dhe B1.O., u 

cakton masën e paraburgimit e cila masë do t’iu llogaritet nga data e arrestimit, por jo më gjatë se 

dënimet e shqiptuara me aktgjykimin. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, me aktvendimin PA-II.nr.2/2020 të datës 08.11.2020, 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.K. dhe B1.O., e ka anuluar aktgjykimin e 

Gjykatës së Apelit të Kosovës APS.nr.6/2019 të datës 04.05.2020, dhe çështjen ia ka kthyer në 

rivendosje kësaj gjykate. Ankesa e të akuzuarit B1.O., është jo lëndore. Ndaj të akuzuarve T.K., 

K.K., Gj.K., B.B. dhe B1.O., vazhdohet paraburgimi i caktuar me aktvendimin APS.nr.06/2019 të 

datës 04.05.2020. 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës-Departamenti Special, me aktgjykimin APS.nr.43/2020 e datës 

26.02.2021, në procedurën e rivendosjes, me rastin e ankesës së Prokurorisë Speciale, por edhe 

sipas detyrës zyrtare, e ka ndryshuar pjesërisht aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren 

PKR.nr.76/2018 të datës 24.05.2019, ashtu që të akuzuarit: T.K., Gj.K., M.K., B.B., Gj1.K., G.K., 

i ka shpallur fajtor për veprën penale fajdeja nga neni 343 par.3 lidhur me par.1 si në pikat 1/1, 

1/3, 1/4, 1/8, 1/9, 1/11, 1/12, 1/13 e 1/14, në bashkim me veprën penale detyrimi nga neni 340 

par.2 idhur me par.1 si në pikat 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 e 1/9, në bashkëkryerje nga neni 31 

e lidhur me nenin 81 në vazhdimësi të KPRK, ashtu që gjykata i cakton dënimet për veprën penale 

fajdeja nga neni 343 par.3 lidhur me par.1 si në pikat e lartcekura. Të akuzuarit: T.K., dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 4 (katër) vite dhe dënim me gjobënë shumë prej 10.000 (dhjetëmijë) 

€, K.K., dënim burgimi në kohëzgjatje prej 4 (katër) vite dhe me gjobë në lartësi prej 10.000 

(dhjetëmijë) €, Gj.K., dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite dhe me gjobë në lartësi prej 

3.000 (tremijë) €, M.K., dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite dhe me gjobë në lartësi prej 

3.000 (tremijë) €, B.B., dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite dhe me gjobë në lartësi prej 

10.000 (dhjetëmijë) €, Gj1.K., dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite dhe me gjobë në 
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lartësi prej 3.000 (tremijë) €, G.K., dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite dhe me gjobë në 

lartësi prej 3.000 (tremijë) €; 

 

        Për veprën penale detyrimi nga neni 340 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, si në pikat e 

lartcekura: Të akuzuarit: T.K., dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite dhe dënim me gjobë 

në shumë prej 10.000 (dhjetëmijë) €, K.K., dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite dhe me 

gjobë në lartësi prej 10.000 (dhjetëmijë) €, Gj.K., dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite 

dhe me gjobë në lartësi prej 5.000 (pesëmijë) €, M.K., dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) 

vite dhe me gjobë në lartësi prej 2.000 (dymijë) €, B.B., dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tri) 

vite dhe me gjobë në lartësi prej 10.000 (dhjetëmijë) €, Gj1.K., dënim burgimi në kohëzgjatje prej 

2 (dy) vite dhe me gjobë në lartësi prej 2.000 (dymijë) €, dhe G.K., dënim burgimi në kohëzgjatje 

prej 2 (dy) vite dhe me gjobë në lartësi prej 2.000 (dy) €; 

 

         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 B1.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 bixhozit të paligjshëm nga nenin 300 par.3 lidhur me par.2 

të KPRK-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 bixhozit të paligjshëm nga nenin 300 par.3 

lidhur me par.2 të KPRK-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 ose posedim të paautorizuar të armëve nga nenin 374 par.2 të KPRK-së, për të 

cilën janë shpallur fajtor e ndryshon aktgjykimin, ashtu që secilit të akuzuar iu shqipton dënimin 

me gjobë në shumën prej nga 5.000 (pesëmijë) €. 

 

        Në mbështetje të nenit 80 të KPRK-së, të akuzuarve iu shqipton dënimin unik me burgim: 

T.K. dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) vitesh dhe dënim me gjobë në shumë 

prej 25.000 (njëzetepesëmijë) €, K.K., dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vitesh 

dhe dënim me gjobë në lartësi prej 25.000 (njëzetepesëmijë) €, Gj.K., dënim unik me burgim në 

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

(pesëmbëdhjetëmijë) €, M.K., dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite dhe dënim me 

gjobë në lartësi prej 10.000 (dhjetëmijë) €, B.B., dënim burgimi në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vite 

dhe dënim me gjobë në lartësi prej 25.000 (njëzetepesëmijë) €, Gj1.K., dënim unik me burgim në 

kohëzgjatje prej 3 (tri) vite dhe dënim me gjobë në lartësi prej 5.000 (pesëmijë) €, G.K., dënim 

unik me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite dhe me gjobë në lartësi prej 3.000 (tremijë) €. Në 

rast se të akuzuarit nuk i paguajnë dënimet me gjobë në afat prej 3 muajsh, dënimet me gjobë ndaj 

secilit të akuzuar dotë zëvendësohen me dënim me burgim ku secilit të akuzuar për dënimin e 

shqiptuar do ti llogaritet për një ditë burgim me 20 € të gjobës. I ka obliguar të akuzuarit që në 

emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguajnë secili veç e veç shumën prej 2.000 (dymijë) 



 12 

€, si dhe në emër të kompensimit të viktimave krimit secili veç e veç shumën prej 50 €. Vendimi 

lidhur me dënimin plotësues për konfiskimin mbetet i pandryshuar. Të dëmtuarit për realizimin e 

kërkesës pasurore-juridike janë udhëzuar në kontest civil. Janë refuzuar si të pabazuara ankesat e 

mbrojtësve të akuzuarve. 

 

        Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti Special APS.nr.43/2020 

të datës 26.02.2021, në afatin ligjor ankesa kanë ushtruar: 

 

        - mbrojtësi i të akuzuarit T.K., avokat Skënder Musa nga Prishtina, për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabuar ose jo të 

plotë 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 

pafajshëm 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 Orhan Rekathati nga Prizreni, për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, ligjit penal, për shkak të vërtetimit të gabuar ose jo 

të plotë 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., avokate Kosovare Kelemendi nga Prishtina, për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, ligjit penal, vërtetimit të gabuar ose jo të 

plotë 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., avokate Bahrije Besimi nga Prizreni, për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, ligjit penal, vërtetimit të gabuar ose jo të plotë 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 shpalllet i 

pafajshëm ose lënda të kthehet në rigjykim dhe të njëjti ti ndërpritet masa e paraburgimit deri në 

plotfuqishmërinë e aktgjykimit. 

 

        - i akuzuari B1.O., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, 

shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabuar ose jo të plotë 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 të shP.let i pafajshëm ose lënda të kthehet në rigjykim. 
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        - përfaqësuesit e palës së dëmtuar P.G. dhe Z.G., avokatët Teki Bokshi dhe Korab Bokshi, 

për shkak të vendimit për kërkesën pasurore-juridike, me propozim që aktgjykimi i atakuar të 

ndryshohet sa i përket kërkesës pasurore juridike, duke e gjykuar kërkesën pasurore juridike për 

shumat e cekura në pikën 1, 2, 3, 4 dhe 5 të aktgjykimit, apo lidhur me këto baza atakuese 

aktgjykimi të anulohet dhe çështja ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

 

        Prokurori i Shtetit i Kosovës, me shkresën PPA-III-nr.8/2021 e datës 28.04.2021, ka 

propozuar që të refuzohen si të pabazuara ankesat e paraqitura nga mbrojtësit e të akuzuarve, 

ankesa e të akuzuarit dhe përfaqësuesve të autorizuar të P.ëve të dëmtuara. 

 

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

të cilën seancë ishin të pranishëm të akuzuarit Gj.K., M.K., mbrojtësi av. Skënder Musa, av. Hazër 

Susuri, av. Kosovare Kelmendi dhe av. Bahrie Besimi, të dëmtuarit P. e Z.G., mbrojtësit e tyre, 

av. Teki e Korab Bokshi, ndërsa të akuzuarit T.K., G.K., e B1.O., nuk morën pjesë por mbrojtësit 

e tyre u pajtuan që të mbahet seanca pa prezencën e tyre ngase paraprakisht janë konsultuar me të 

mbrojturit e tyre, mbrojtësi i të akuzuarit T.K., av. Skënder Musa, 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. Ndërsa 

Prokurori i Shtetit të Kosovës, nuk prezantoi, por me parashtresën PPA/III.nr.8/2021 e datës 

28.04.2021, ka propozuar që ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve M.K., Gj.K., G.K., T.K., dhe 

ankesa e B1.O. si dhe ankesat e përfaqësuesve të autorizuar-mbrojtësve të P.ëve të dëmtuara P. e 

Z.G., për shkak të vendimit lidhur me kërkesën pasurore-juridike të refuzohen si të pabazuara. 

Mbrojtësit e të akuzuarve, av. Skënder Musa, Kosovare Kelmendi, Hazër Susuri, dhe Bahrie 

Besimi, pasi që i sqaruan disa nga pretendimet ankimore, mbetën në tërësi pranë propozimeve të 

bëra në to. Të akuzuarit Gj1. dhe M.K., theksuan se i përkrahin pretendimet ankimore të 

mbrojtësve të tyre. Mbrojtësit e palëve të dëmtuara P. e Z.G., av. Teki Bokshi e Korab Bokshi, 

mbeten në tërsi pranë propozimeve të bëra me ankesat e tyre. 

 

        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 ankesa gjeti se: 

 

        Ankesat e mbrojtësve të akuzuarve janë pjesërisht 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-së, se aktgjykimi nuk është përpiluar në 

pajtim me nenin 370 të KPPK-së, gjykata nuk ka paraqitur 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-së, lidhur me nenin 403 par.1 nënpar.1.1 të 
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KPPK-së, për shkak se me rastin e ndryshimit të aktgjykimit ka qenë e obliguar në bazë të kërkesës 

së P.ëve 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 nuk është përpiluar në pajtim 

me nenin 370 par.8 të KPPK-së. 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 KPRK-së, 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. Pretendohet se 

është shkelur ligji penal në dëm të akuzuarit, kjo tregon se në rastin konkret nuk janë përbushur 

elementet e veprës penale të detyrimit e as të veprës penale të fajdes. Më tutje në kërkesë mbrojtësi 

i ka elaboruar elementet e këtyre veprave penale për të cilat i akuzuari është shpallur fajtor. Po 

ashtu, pretendohet se sa i përket veprës penale organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të 

paligjshëm nga neni 300 par.3 lidhur me nenin 31 të KPRK, gjykata e shkallës së parë dhe shkallës 

ë dytë nuk e kanë vërtetuar me asnjë provë të vetme se i akuzuari T.K. e ka kryer këtë vepër penale. 

Mbrojtësi konteston edhe gjendjen faktike me pretendim se nuk është vërtetuar ashtu siç parashihet 

me dispozitat ligjore. Përkitazi me vendimin mbi dënimin, theksohet se me këtë aktgjykim gjykata 

e shkallë së parë dhe të dytë ndaj të akuzuarit ka bërë shkelje të drejtave të njeriut dhe në 

kundërshtim me nenin 3 par.2 të KPPRK.  

 

        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 shP.lur 

fajtor të dënuarin Gj.K. për veprën penale detyrimi nga neni 340 par.2 lidhur me par.1 të KPRK, 

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

Gj.K. nuk qëndrojnë elementet e veprave penale për të cilat është shpallur fajtor, akuzuari nuk ka 

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

Z.G. si dhe nga B.N. dhe M.N. Po ashtu, në kërkesë pretendohet se i akuzuari nuk ka qenë 

organizator i lojrave të boxhozit, andaj nuk është bashkëkryes i veprave penale për të cilat 

gabimisht është shpallur fajtor dhe dënuar me dënim të rëndë. 

 

        Mbrojtësja e të akuzuarit M.K., në ankesë e saj, 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-së. Aktgjykimi nuk është përpiluar në pajtim me nenin 370  

par.7 të KPPK-së, gjykata nuk ka paraqit qartë dhe në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë 
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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  detyrimi e fajdeja. Aktgjykimi është 

përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 262 të KPPK-së, ngase 

mbështetet vetëm në deklarimin e të dëmtuarës M.N, e cila ka dhënë deklaratë vetëm njëher në 

polici. Pretendohet edhe në vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike përmes 

aktgjykimit të atakuar se të akuzuarit në mesin e tyre edhe i akuzuari M.K. kanë vepruar me qëllim 

të përfitimit të dobisë financiare duke kryer vazhdimisht vepra të rënda penale duke përdorur 

kërcënimet e rënda i kanë detyruar të dëmtuarit që të paguajnë kamata dukshëm jo proporcionale. 

Sa i përket veprës penale fajdeja nga neni 343 par.3 lidhur me par.1 të KPRK, 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 joproporcionalisht 

dhe nga kush, kush qenka i dëmtuar. Pretendohet se shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike kanë pasur për pasojë shkeljen e ligjit 

penal në dëmt të akuzuarit M.K., ngase nuk është provuar me asnjë provë materiale relevante se i 

njëjti ka kryer veprën penale fajdeja dhe detyrimi. Më tutje në ankesë mbrojtësja i ka elaboruar 

elementet e këtyre veprave penale. Theksohet se aktgjykimi i paligjshëm ka prodhuar edhe pasojën 

e vendimit mbi dënimin, jo vetëm në kuptimin e lartësisë së dënimit por në kontekst të shqiptimit 

të sanksionit penal ndaj të akuzuarit M.K.  

 

        Në ankesën e mbrojtëses të akuzuarit G.K., pretendohet se aktgjykimi i ankimuar përmban 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.10 dhe par.2 të 

KPPK-së, gjykata e shkallës së parë përveç kësaj shkelje ka bërë edhe shkelje tjera siç janë: 

dispozitivi i aktgjykimit është kundërthënës në mes veti, kunderthënës me arsyet e paraqitura në 

arsyetimin e aktgjykimit dhe me shkresat e lënës. Aktgjykimi është bazuar kryesisht në dëshminë 

e të vetmit dëshmitar A.Z, e i cili në asnjë moment nuk ka deklaruar se i akuzuari G.K. e ka detyruar 

apo i ka dhënë para me fajde. Gjykata gabimisht e ka vërtetuar gjendjen faktike kur të akuzuarin 

G.K., e ka shpallur fajtor për veprën penale detyrimi të parashikuar  nga neni 340 par.2 lidhur me 

par.1 të KPRK dhe veprën penale fajdeja nga neni 343 par.1 të KPRK. 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. Po ashtu, theksohet se edhe vendimi mbi dënimin është pa bazë 

ligjore, për faktin se nuk ka prova se i akuzuari G.K. ti ketë kryer veprat penale për të cilat është 

shpallur fajtor. 

 

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

të akuzuarve, ankesën e të akuzuarit B1.O. dhe ankesat e përfaqësuesve të autorizuar të palëve të 

dëmtuara P. dhe Z.G. si dhe shkresat e lëndës, vlerëson se aktgjykimi i atakuar duhet ndryshuar 
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pjesërisht vetëm përkitazi me disa pika të dispozitivit të aktgjykimit në të cilat pika të dispozitivit 

të akuzuarit janë të përfshirë me veprimet e tyre inkriminuese, kurse në disa pika të dispozitivit të 

aktgjykimit të akuzuarit nuk janë të përfshitë me veprimet e tyre dhe në raport me këtë pjesë të 

dispozitivit për pikat ku të akuzuarit nuk janë të përfshirë me veprimet e tyre është  ndryshuar 

aktgjykimi dhe për këto pika janë liruar nga akuza. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, në arsyetimin e aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës - Departamenti Special APS.nr.43/2020 të datës 26.02.2021, janë dhënë arsye të plota 

dhe të mjaftueshme faktike dhe juridike të cilat i aprovon edhe kjo gjykatë si të drejta dhe të 

ligjshme, përveç për disa pika të dispozitivit të aktgjykimit ku kjo gjykatë e ka bërë ndryshimin e 

dispozitivit të aktgjykimit të theksuara si më larë në dispozitiv të aktgjykimit, për të cilat pika të 

akuzuarit janë liruar nga akuza, kurse për pikat e tjera si në dispozitv janë shpallur fajtor e për të 

cilën pjesë të dispozitivit do të ipet arsyetimi i plotë në vazhdim të këtij aktgjykimi. Gjykata e 

shkallës së dytë i ka vërtetuar veprimet inkriminuese të të akuzuarve siç janë: vendi, koha dhe 

mënyra e kryerjes së veprave penale. Vlerësimin e provave të administruara e ka bërë në pajtim 

me dispozitën e nenit 7 par.2 të KPPK-së dhe në frymën e kësaj dispozite ka nxjerrë përfundime 

të drejta përkitazi me vërtetësinë e fakteve vendimtare. Po ashtu, Gjykata e Apelit për provat 

kundërthënëse kanë vepruar në pajtim me dispozitën e nenit 370 par.7 të KPPPK, duke paraqitur 

qartë dhe në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i konsideron të vërtetuara apo të 

pavërtetuara. Gjykata në arsyetimin e aktgjykimit ka paraqitur arsyet për çdo pikë të aktgjykimit, 

faktet vendimtare të kësaj çështjeje penalo-juridike jo vetëm që i ka vërtetuar drejt dhe në mënyrë 

të plotë, porse asnjë fakt nuk ka ngelur i pavërtetuar, prandaj arsyet e dhëna i aprovon edhe kjo 

gjykatë.  

 

        Gjykata Supreme, gjen se janë pjesërisht të bazuara ankesat e mbrojtësve të akuzuarve për 

disa pika të dispozitivit, lidhur me veprat penale për të cilat janë shpallur fajtor të akuzuarit: T.K., 

K.K., Gj.K., M.K., B.B., Gj1.K. dhe G.K., për veprën penale fajdeja nga neni 343 par.3 lidhur me 

par.1 të KPRK dhe veprës penale detyrimi nga neni 340 par.2 lidhur me par.1 të KPRK, e që, sipas 

vlerësimit të kësaj gjykate në bazë të shkresave të lëndës dhe pretendimeve ankimore rezulton se 

të akuzuarit në disa pika të dispozitivit të paraqitura si më lart, nuk kanë veprime inkriminuese për 

të cilat pika kjo gjykatë i ka liruar nga akuza. Prandaj, meqenëse të akuzuarit e lartëcekur nuk janë 

të përshirë me veprimet e tyre sipas disa pikave të dispozitivit të aktgjykimit, kjo gjykatë e ka 

ndryshuar aktgjykimin pjesërisht përkitazi me veprimet e tyre dhe të akuzuarve ua ka ndryshuar 

edhe vendimin mbi dënimin, ndërsa për pjesën tjetër të aktgjykimit ka gjetur se aktgjykimi i 

Gjykatës së Apelit është i drejtë, i arsyetuar mirë dhe janë dhënë arsye të plota për të gjitha faktet 

vendimtare në këtë çështje prenale. 

 

        Në bazë të shkresave të lëndës dhe provave të administruara, është provuar fakti se të 

akuzuarit: T.K., K.K., Gj.K., M.K., B.B., Gj1.K. dhe G.K. si në pikat e lartëcekura më lart-pikat 

për të cilat janë shpallur fajtorë, secili me veprimet e tij është i përfshirë në kryerjen e veprave 
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penale, në pikat e dispozitivit të aktgjykimit për të cialt pika kjo gjykatë i ka gjetur fajtor, dhe të 

njejtëve ua ka ndryshuar edhe vendimin mbi dënimin sipas përgjegjësisë së tyre në raport me 

veprat e kryera.  

Me veprimet e tyre të akuzuarit: T.K., K.K., Gj.K., M.K., B.B., Gj1.K. dhe G.K., i kanë kryer 

veprën penale fajdeja nga neni 343 par.3 lidhur me par.1 të KPRK dhe veprën penale detyrimi nga 

neni 340 par.2 lidhur me par.1 të KPRK, veprime këto të ndërrmarra ndaj të dëmtuarve P. e Z.G., 

por edhe ndaj të dëmtuarve të tjerë B.N., M.N, B.Q, Sh.B., F.G, F.C., A.Z. dhe M.A., ku në 

dispozitivin e aktgjykimit për secilin të akuzuar, veç e veç përshkruhen veprimet e tyre sipas pikave 

të dispozitivit në raport me secilin të dëmtuar. Sipas pikës I/7 të dispozitivit të aktgjykimit, lidhur 

me veprën penale detyrimi nga neni 340 par.2 lidhur me par.1 të KPRK, janë vërtetuar veprimet e 

të gjithë të akuzuarve të cilat i kanë ndërmarrë ndaj të dëmtuarve P. e Z.G., e po ashtu veprimet e 

të akuzuarve T.K., Gj.K. dhe M.K., për këtë vepër penale janë të vërtetuara edhe sipas pikës I/9 të 

dispozitivit, por që sipas kësaj pike janë vërtetuar veprimet e këtyre të akuzuarve ndaj të dëmtuarve 

B. e M.N., që në veprimet e tyre janë përmbushur elementet e veprës penale fajdeja dhe detyrimi. 

Veprimet e të akuzuarit K.K., për pikat 1.3, 1.4, dhe 1.9, dhe për pikat 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 dhe 

1.7, provohen nga deklarata e të dëmtuarve, P. e Z.G., dhe me provat materiale-fletoren me të cilën 

janë shumat e të dorëzuara të akuzuarit K., dhe po ashtu nga fleta e nënshkruar nga i akuzuari K.K. 

dhe P.G., ku shuma e tërsishme rezulton të jetë 200.000 (dyqindë mijë) €, dhe ku theksohet në këtë 

fletë-provë, se më nuk i detyrohet asgjë K. Se me të vërtetë këto rrethana kishin ndodhur dhe si të 

tilla provohen edhe nga përgjimet e telekomunikimit dhe takimet në kishën e Prizrenit, me 

ndërmjetësim të priftit për tu dakordësuar për pagesën e shumës së detyrimit nga të dëmtuarit dhe 

të akuzuarit K. por njëkohësisht edhe nga sms-të, dërguar të dëmtuarit P.G. Po ashtu, janë provuar 

faktet dhe rrethanat se i akuzuari K. pas pranimit të shumës prej 200.000 (dyqind mijë) €, ka 

vazhduar të kërkojë shumën prej 550.000 (pesëqindepesëdhjetëmijë) €, nga i dëmtuari P.G., kinse 

për vonesën e pageses së shumës prej 200.000 (dyqindmijë) €. Rrethanat e tilla përveç që provohen 

nga të dëmtuarit P. e Z.G., po ashtu provohen edhe nga përgjimet e telekomunikimit. 

 

      Veprimet e të akuzuarit B.B., për pikat 1.1, 1.10 dhe 1.2, të dispozitivit janë provuar nga 

provat-deklarata e të dëmtuarve P. e Z.G. dhe provat materiale e që rezultojn si notesi dhe provat 

tjera materiale. 

 

      Veprimet inkriminuese të akuzuarit Gj.K., përveç sipas pikës I/7 dhe I/9 të dispozitivit për 

vepër penale detyrimi janë të përfshira edhe në pikën I/11 dhe I/12 të dispozitivit ndaj të dëmtuarve 

F.G. dhe të dëmtuarës F.C., për veprën penale fajdeja nga neni 343 par.3, lidhur me par.1 të KPRK. 

Veprimet e të akuzuarit Gj1.K., përveç sipas pikës I/7, për vepër penale detyrimi janë të përfshira 

edhe në pikën 1.8 dhe I/14 të dispozitivit për veprën penale fajdeja, kurse veprimet e të akuzuarit 

G.K., përveç sipas pikës I/7 për veprën penale detyrimi edhe sipas pikës I/13, të dispozitivit për 

veprën penale fajdeja nga neni 343 par.3 lidhur me par.1 të KPRK. 
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        Veprimet të akuzuarve për veprën penale detyrimi nga neni 340 par.2 të KPRK, janë provuar 

me provat e administruara dhe provat tjera që gjenden në shkresat e lëndës, përveç që provohen 

me dëshmitë e të dëmtuarve P. e Z.G., ato janë vërtetuar edhe përmes provave të tjera materiale 

edhe me përgjimet e telekumunikimit kur të akuzuarit ndaj të dëmtuarve kishin kërkuar që të 

ndermjetësohet edhe atë përmes priftit në Prizren për pagesën e shumës së detyrimit nga të 

dëmtuarit të akuzuarve, por njëkohsisht edhe nga sms-të e dërguara të dëmtuarit P.G.. Nga 

përgjimet e telekomunikimit qartësisht rezultojnë takimet e organizuara për ndërmjetësim nga 

prifti, dhe që vërtetohet qartë se poqese nuk do të kishte kërkesa të tilla të kundërligjshme nga të 

akuzuarit për çfar arsye do të ishte e nevojshme ndërhyrja e priftit për të ndërmjetsuar. Pra vetë 

takimet e priftit për ndërmjetësim ndaj të akuzuarve dhe të dëmtuarve i bëjnë shumë të besueshme 

deklarimet e të dëmtuarëve e të cilat detyrime provojnë faktet e tilla për kërkesa të kundërligjshme 

që konsistojnë në detyrim dhe fajde. 

 

        Nga provat që gjinden në shkresat e lëndës, po ashtu është provuar fakti se, pas kërkesës së 

të akuzuarve për pagesën e shumës prej 550.000 (pesqindepesdhjetmijë) €, nga i dëmtuari P.G., të 

akuzuarit K.K., T.K., Gj.K., M.K., Gj1.K. dhe G.K., kishin shtuar presionet dhe kërcënimet ndaj 

të dëmtuarve P. e Z.G., rrethana këto që rezultojnë të provuara, kjo për sa i përket të akuzuarit 

K.K. vërtetohet me thirrjet dhe dërgimin e sms-ve, ndaj të dëmtuarit me këtë përmbajtje “do të vijë 

te shpija jote, vjen axha në dugojë, në qoftëse nuk paguhet borxhi të pret plumbi”.  Në raport me 

të akuzuarin T.K., e kërcënon të dëmtuarin P. me fjalët se “duhet me ja kthyer K., të hollat se për 

ndryshe unë vi e qeli gepekun e ma ngarkon vet mallin”, pastaj veprimet tjera në raport me të 

akuzuarin T.K., kur i akuzuari K. i dërgon sms-të me përmbajtje “Thuaj bacës Z. le ta thirr bacën 

T.” kjo tregon qartë edhe për dijenin dhe përfshirjen e të akuzuarit T., për aktivitetin në 

bashkëveprim për kryerjen e veprës penale detyrimi por edhe fajdeja. 

 

        Nga provat që gjinden në shkresat e lëndës, poashtu provohen rrethanat e fakteve që përderisa 

familja Kqira kishte një biznes me familjen e të dëmtuarit B.N, të argjentarisë dhe se i akuzuari K. 

i kishte dhën huazim të dëmtuarit B.N, shumën prej 12.000 (dymbëdhjetëmijë) €, fakti se biznesi 

i përbashkët kishte bankrotuar dhe se i akuzuari M., e kishte marrë gjithë arin që gjendej në lokal, 

po ashtu vertetohet nga deklarata e të dëmtuarës M.N., kur thekson se “kam shkuar dhe e kam 

kërkuar arin që e ka marrë M. në vlerë prej 30.000 (tridhjetëmijë) €, dhe kam qajtë që të ma 

kthejnë”. Fakti që të akuzuarit T., M. dhe Gj.K., për tia kthyer arin i kanë kërkuar shumën prej 

80.000 (tetëdhjetëmijë) €, duke e kërcënuar “paguaje se ta vrasim burrin”, po ashtu është vërtetuar 

nga deklarata e të dëmtuarës M.N, dhe vetëm pasi që e dëmtuara e kishte paguar këtë shumë tek 

Gj.K. atëher asaj i ishte kthyer ari. Të gjitha këto rrethana janë vertetuar nga deklarimet e të 

dëmtuarve B.N. dhe M.N. dhe pjesërisht edhe nga vet i akuzuari M., i cili kishte pohuar disa prej 

këtyre rrethanave si faktin se biznesi kishte qenë i përbashkët, fakti se ai ia kishte kthyer arin të 

dëmtuarës M. 
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        Veprimet e të akuzuarit Gj.K. përkitazi me veprën penale detyrimi nga neni 340 par.2 të 

KPRK, janë vërtetuar nga ndërmjetësimi që është bërë përmes priftit të kishës katolike në Prizren, 

e që është provuar nga përgjimet e telekomunikimit, poashtu tregon për përfshirjen e tij në 

aktivitete të kundërligjshme në veprën penale detyrimi dhe fajdeja. Veprimet e këtij të akuzuari 

përkitazi me veprën penale fajdeja nga neni 343 par.3 lidhur me par.1 të KPRK, janë të përshkruara 

në pikat I/11 dhe I/12 të dispozitivit, ku të dëmtuar janë F.G. dhe F.C. Këto rrethana provohen nga 

përgjimet e telekomunikimit ndërmjet të akuzuarit por edhe nga deklarata e të dëmtuarit F.G. Këto 

fakte lidhur me veprimet inkriminuese të akuzuarit lidhur me këtë vepër penale ndaj të dëmtuarës 

F.C. vërtetohen nga deklarata e të dëmtuarës por edhe nga shënimi i bërë në fletë si provë që 

vërtetojnë këto rrethana, ku vërtetohet se kontraktimi ishte dukshum jo proporcional dhe se i 

akuzuari shfrytëzonte gjendjen e tillë të dëmtuarve.  

 

        Po ashtu, në raport me të akuzuarin M.K., rezultojnë veprimet e qarta kërcënuese në mënyrë 

të tërthortë kur i thekson babait të të dëmtuarit Z.G.. “a e vret ti atë apo ai ty mua nuk më intereson, 

por këmbë policit nuk dua të më shkelë në shtëpi për këtë punë”, kjo tregon qartë veprimin 

inkriminues për vrasjen potenciale të të birit të tij, dhe fakti i deklaruar se “mua nuk më intereson”, 

kjo vërteton mesazhin kërcënues e serioz tek i dëmtuari. Prandaj në këtë kuptim veprimi i këtillë 

kërcënues është në formën e tërthort por serioz që vërtetohet nga i dëmtuari Z. por pohohet edhe 

nga vet i akuzuari M., se i kishte thënë këto fjalë të dëmtuarit. Ndërsa lidhur me veprën penale 

fajdeja nga neni 343 par.3 lidhur me par.1 të KPRK, pika I/9, e dispozitivit të aktgjykimit, veprimet 

e të akuzuarit janë vërtetuar nga vet të dëmtuarit B.N. dhe M.N., si dhe pjesërisht nga vet deklarata 

e të akuzuarit. 

 

       Veprimet e të akuzuarit Gj1.K. përkitazi me veprën penale detyrimi nga neni 340 par.2 të 

KPRK, nga pika I/7 të dispozitivit provohen nga provat ku shihet se kur në muajin mars 2015, ky 

i akuzuar e ka takuar të dëmtuarin P.G. nga ai ka kërkuar që menjiher të shkoi dhe të takohet me 

të akuzuarin K.K., e që kjo është provuar nga dekarata e të dëmtuarit P.G., ndërsa përkitazi me 

veprën penale fajdeja nga neni 343 par.1 të KPRK, nga pika I/14, veprimet e të akuzuarit Gj1., 

janë provuar nga dëshmia e të dëmtuarit M.A. 

 

        Edhe veprimet e të akuzuarit G.K. për veprën penale detyrimi nga neni 340 par.2 të KPRK, 

nga pika I/7 e dispozitivit të aktgjykimit, provohen nga rrethanat se kur ky i akuzuar i shkruan sms 

të akuzuarit K. me përmbajtje, “unë me tezakun jamë në Credo dhe P., është këtu në Credo”, ndërsa 

sa i përket veprës penale fajdeja nga neni 343 par.2 të KPRK, nga pika I/13 të dispozitivit, veprimet 

e tij janë vërtetuar nga dëshmia e të dëmtuarit A.Z.  

        

        Andaj,  të gjitha këto prova kanë vërtetuar se të akuzuarit T.K., K.K., Gj.K., M.K., Gj1.K. 

dhe G.K., për kërkesën e tillë ndaj të dëmtuarve P. e Z.G. për pagesën e borxhit të pretenduar në 

shumën prej 550.000 (pesëqindepesëdhjetmijë) €, kishin një lidhshmëri të ndërveprimeve në raport 

me të dëmtuarin e me qëllim që të realizojnë veprimet e tyre të kundërligjshme e që këto 
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ndërveprime të tyre provojnë qartë bashkëveprimin me qëllim të kryerjes së veprave penale. Fakti 

se i akuzuari K., e kishte detyruar të dëmtuarin P.G. që të nënshkruante një letër se kinse tani 

detyrimi i tij është prej 550.000 (pesëqindepesëdhjetmijë) €, po ashtu provon këto rrethana. Këto 

rrethana i ndërlidhin edhe veprimet e tilla të akuzuarit T., me të akuzuarin K. për kryerjen e veprave 

penale e që rezulton qartë se kishte bashkëkryerje për të kryer veprimet e tilla kundërligjore, ku të 

dëmtuarit kanë deklaruar se i akuzuari K. veprimet i ka kryer në hotelin e të akuzuarit T., dhe që i 

akuzuari T., duke përdorur kërcnimin serioz që i dëmtuari P., tia paguante të hollat K., rezultojnë 

si të provuara rrethanat e bashkëveprimit të të akuzuarve. 

 

        Pretendimi i mbrojtësve të akuzuarve se aktgjykimi i shkallës së dytë përmban shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 1.12 të KPPK, është i 

pabazuar. Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, aktgjykimi i shkallës së dytë është i qartë i kuptueshëm 

dhe nuk ka kundërthënie në mes të dispozitivit dhe arsyetimit. Në arsyetimin e aktgjykimit të 

atakuar me ankesa, janë paraqitur të gjitha arsyet për faktet vendimtare të cilat si të tilla i mbeshtet 

edhe kjo gjykatë.  

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës me aktgjykimin e vet, i ka pasur parasysh edhe elementet e 

veprave penale në raport me gjendjen faktike të vërtetuar se a ishin konsumuar ato elemente të 

veprave penale me veprimet e të akuzuarve, e që Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se Gjykata 

e Apelit drejtë ka gjetur se në veprimet e të akuzuarve formohen të gjitha elementet e veprave 

penale për të cilat janë shpallur fajtor, përveç siç është theksuar më lart për disa pika të dispozitivit 

në të cilat të akuzuarit nuk janë përfshirë me veprimet e tyre inkriminuese e për të cilat pika janë 

liruar nga akuza. Sipas dispozitës së nenit 340 par.2 lidhur me par.1 të KPRK, vepra penale 

detyrimi ka elementet, “ kushdo me qëllim të përfitimit për vete apo për tjetrin, përdorimin e forcës 

apo kërcnimin e rëndë, që ta detyroj personin tjetër për të vepruar në dëm të pasurisë së vet, ndërsa 

forma cilësuese ka elementin kur rezulton dëm i madh”, 

 

        Kurse vepra penale fajdeja nga neni 343 par.3 lidhur me par.1 të KPRK, ka këto elemente  

“kushdo që për vete apo për tjetrin pranon apo kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të 

pasurisë në këmbim të shërbimit duke shfytëzuar gjendjen e rëndë financiare, gjendjen e rëndë të 

banimit, varfërinë, papërvojën, paaftësin për të gjykuar, ndërsa kur vlera rezulton me shumë që 

tejkalon 25.000 (njëzetepesëmijë) euro, ky element është formë e cilësuar nga par.3”. 

 

        Kjo gjykatë, duke vlerësuar gjendjen faktike në raport me elementet e këtyre dy veprave 

penale, mbështet në tërësi konkludimin e Gjykatës së Apelit se në veprimet e të akuzuarve janë 

konsumuar elementet e këtyre veprave penale, bazuar në provat që gjenden në shkresat e lëndës, 

për pikat e dispozitivit të aktgjykimit në të cilat të akuzuarit janë të përfshirë me veprimet e tyre 

inkriminuese për veprat për të cilat janë shP.lur fajtor. 
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        Kjo gjykatë, mbështet konstatimin e Gjykatës së Apelit, se të akuzuarit në raport me të 

dëmtuarit ata kishin vepruar me qëllim të përfitimit për vete, po ashtu në raport me të dëmtuarin 

P.G., të akuzuarit kishin përdorur forma të rënda kërcënuese duke përmendur edhe faktin e marrjes 

së mallit (arit me zor) pastaj se do të kërcet plumbi poqese nuk paguhet borxhi, e duke theksuar se 

a e vret ti atë apo ai ty mua nuk më intereson, se i dëmtuari ishte detyruar që të veproj në dëm të 

pasurisë së tij duke bërë pagesa ndaj të akuzuarve. Rezulton po ashtu, se në të vërtet të akuzuarit 

duke vepruar në formën e tillë kishin shfrytëzuar edhe papërvojen e të dëmtuarëve kur kishin bërë 

kontraktime të dukshme jo proporcionale. 

 

        Në raport me të dëmtuarin M.A., i akuzuari Gj1.K. kishte realizuar elementet e veprës penale 

fajdeja, në raport me të dëmtuarin F.G., dhe të dëmtuarën F.C, i akuzuari Gj.K. kishte realizuar 

elementet e veprës penale fajdeja, në raport me të dëmtuarin A.Z, i akuzuari G.K. ka realizuar 

elementet e veprës penale të fajdes. 

 

         Në raport me të dëmtuarin P.G., të gjithë të akuzuarit kishin realizuar elementet e veprës 

penale detyrimi, ndërsa në raport me të dëmtuarin B.N. dhe M.N, të akuzuarit T.K., Gj.K. dhe 

M.K. kishin realizuar elemetet e veprës penale detyrimi dhe  fajdeja. Fakti se të akuzuarit i kishin 

kryer veprat penale për të cilat janë shpallur fajtor, është vërtetuar me provat që gjenden në shkrest 

e lëndës nga deklarimet e të dëmtuarve, nga përgjimet e telekomunikimit si dhe nga provat tjera 

materiale fletoret, noteset dhe shënimi i bërë në fletë si provë që i vërtetojnë këto rrethana për 

shumat të cilat i kanë pranuar të akuzuarit nga të dëmtuarit si fajde. 

 

        Kjo gjykatë vlerëson se në rastin konkret kemi të bëjmë me kryerjen e veprave penale fajdeja 

dhe detyrimi në bashkim, pasi që si të tilla në rrethanat e vërtetuara të gjendjes faktike si në 

dispozitiv sipas pikave për secilin të akuzuar rrjedhë se ato janë të ndërlidhura në bashkim real ku 

fillimisht të akuzuarit kishin konsumuar veprën penale të fajdesë dhe për qëllim të kthimit të 

mjeteve monetare nga vepra penale fajdeja ata kishin kosumuar edhe veprën penale detyrimi. 

 

        Po ashtu, përkitazi me pretendimet e mbrojtësve të akuzuarve T.K. dhe Gj.K., lidhur me 

veprën penale organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të P.igjshëm nga neni 300 par.3 lidhur 

me para.2 e lidhur me nenin 31 të KPRK, kjo gjykatë pretendimet e mbrojtësve i konsideron si të 

pabazuara pasi që në arsyetimin e atgjykimit për sa i përket kësaj vepre penale, gjykata e shkallës 

së parë dhe ajo e shkallës së dytë kanë dhënë arsye të mjaftueshme sa i përket fajësisë së të 

akuzuarve ,arsye këto që i mbeshtet edhe kjo gjykatë. Provat më konkretisht që e vërtetojnë 

kryerjen e kësaj vepre penale rezultojnë pjesërisht nga vet deklarata e të akuzuarit Gj.K. të dhëna 

në polici ku ai pohon se ishte pjesëmarrës në lojërat e tilla, por edhe nga deklaratat e tjera dhe 

përgjimet e telekomunikimit rezulton se i akuzuari kishte bashkëpunuar me të akuzuarin Tunë për 

organizimin e lojrave të bixhozit për të cilat nuk kishin leje nga organet kompetente. Prandaj, kjo 

gjykatë vlerëson se pretendimet e tilla të mbrojtësve janë të pabazuara, pasi që rrethanat e tilla 

faktike janë të arsyetuara në aktgjykimin e shkallës së parë e të vërtetuara edhe me aktgjykimin e 
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shkallë ssë dytë. Sa i përket kësaj vepre lidhur me të akuzuarin T.K., pretendimet e mbrojtësit të 

tij janë të pabazuara, për faktin se siç rezulton në shkresat e lëndës përkatësisht deklarata e të 

dëshmitarit L.T- puntor në lokalin e të akuzuarit T., ia thekson” në bodrum T., ka mbajtur lojra 

bixhozi” dhe përderisa i akuzuari ka qenë edhe vet pronar i atij lokali, ndërsa fakti se ai ka marrë 

pjesë por ka qenë edhe organizator edhe jashtë lokalit të tij provohet nga transkriptet e bisedës së 

përgjuar, kur i akuzuari T, bisedon me personin me nr.04..., e që ky person i thot merri “zaret” me 

veti kur të shkojm me lu, i akuzuari T., i thot “unë në xhep i kam por duhet me pas kujdes kur ti 

ndrrojmë mos me u diktu. takohemi na dhe i provon ti pak qysh me gjujt”. 

 

        Lidhur me pretendimet e mbrojtësve të akuzuarve T.K. dhe M.K. se aktgjykimi është 

përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale ngase Gjykata e Apelit, 

aktgjykimin e vet e mbështet vetëm në deklarimin e të dëmtuarëve M.N. dhe B.N., të cilët kanë 

dhënë deklarata vetëm njëher në polici dhe më nuk janë ndëgjuar as në Prokurori e as gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, sipas vlerësimit të kësaj gjykate, Gjykata e Apelit ka vepruar drejtë kur 

deklaratat e këtyre të dëmtuarve i ka konsideruar si të lexuara në shqyrtimin gjyqësor, pasi që vet 

refuzimi i gjykatës së shkallës së parë ka qenë në kundërshtim me dispozitën ligjore nga neni 338 

të Kodit të Procedurës Penale e cila dispozitë i jep kompetencë trupit gjykues që të bëjë leximin e 

deklaratave të tjera të dhëna më parë, paragrafi 1 i këtij neni përcakton se “procesvebalet mbi 

deklarimet e dëshmitarëve...mund të lexohen sipas vendimit të trupit gjjykues vetëm në këto raste, 

nënpar.1.1, kur personat e marrë në pytje më parë kanë vdekur, kanë çrregullime ose paaftësi 

mendore, nuk mund të gjenden ose ardhja e tyre në gjykatë është dukshëm e vështirësuar....”, pra 

kjo dispozitë lejon në disa rrethana leximin e deklaratave edhe kur dëshmitari-i dëmtuari nuk 

dëgjohet në shqyrtim gjyqësor. Këtë arsyetim të Gjykatës së Apelit përkitazi me këto deklarata të 

lexuara të dëmtuarëve M.N. dhe B.N., e mbështet edhe kjo gjykatë, për faktin se leximi i tyre është 

bërë në mbështetje të dispozitave të lartcekura ligjore respektivisht në pajtim me nenin 338 të 

KPPK. Gjykata e Apelit, në arsyetimin e aktgjykimit ka dhënë arsye të plota përkitazi me këto 

deklarata të dëmtuarve, pretendimi se aktgjykimi është mbeshtetur vetëm në këto deklarata është 

i pabazuar, për faktin se aktgjykimi nuk mbështetet vetëm në këto deklarata, që mbrojtja nuk i ka 

kundërshtuar në shqyrtim gjyqësor, pasi që këta dëshmiar nuk janë proceduar në shqyrtim 

gjyqësor, megjithatë këto dy deklarata nuk janë të vetmet siç pretendohet me kërkesë, pasi që disa 

rrethana faktike i ka pahuar edhe vet i akuzuari M.K., i cili pohon faktin se ai kur kishte dal nga 

burgu e kishte vrejt se biznesi i vëllaut tani me B.., nuk ishte duke shkuar siç duhet, dhe ai kishte 

vendosur që ta mbyll biznesin, duke konsideruar se për atë gjendje ishte fajtor B.N., po ashtu 

rrethanat e fakteve nuk rezultojnë të jenë ndryshe as nga i akuzuari K., mirëpo fakti se këto 

deklarata nuk janë si prova të vetme për këtë pjesë të gjendjes faktike, rezulton edhe nga shitja e 

lokalit të të dëmtuarëve babait të akuzuarit M., përkatësisht Gj1.K., e që siç pohon e dëmtuara 

M.N. një pjesë të të hollave ajo ua kishte dërguar të akuzuarve në lokalin “H.” pasi që i kishte 

nxjerr nga banka vlerën prej 80.000 (tetëdhjetëmijë) €, gjë që për gjykatën në një raport të 

shitblerjes nuk ka asnjë logjik që blerësi të panoj mjete financiare nga shitësi pasi që ajo është 

raport i kundërt pra kur blerësi paguan çmimin, në të kundërten e kësaj rrethana asnjë argument 
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nuk rezulton se përse e dëmtuara i kishte dhënë mjetet prej 80.000 (tetëdhjetëmijë) €, përveç se 

rezulton i provuar fakti që ato të holla ua kishte dhënë të akuzuarve ku vetëm pastaj i ishte kthyer 

sasia e arit që i ishte marr nga lokali. Për të gjitha këto rrethana, kjo gjykatë vlerëson se Gjykata e 

Apelit drejtë ka vlerësuar se deklaratat e të dëmtuarve nuk janë si prova të vetme në këtë pjesë të 

të gjendjes faktike andaj edhe si të tilla i vlerëson edhe kjo gjykatë si prova të pranueshme.  

 

        Lidhur me pretendimet e mbrojtësve të akuzuarve T.K. dhe M.K., se Gjykata e Apelit ka bërë 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga neni 384 par.2 lidhur me nenin 402 par.1 

nënpar.1.12 të KPPK, për shkak se për vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike gjykata 

e shkallës së dytë duhet të urdhëroj shqyrtim gjyqësor, kjo gjykatë vlerëson se pretendimi i tillë 

është i pabazuar , për faktin se dispozita e nenit 403 par.1 nënpar.1.2, i jep kompetencë Gjykatës 

së Apelit që mbi faktet e njejta të vlerësoj provat ekzistuese, e cila dispozitë lejon edhe ndryshimin 

e aktgjykimit kur gjykatës së shkallës së dytë i rezultojnë konkluzionet ndryshe nga gjykata e 

shkallës së parë, sipas nenit 403 i lejohet që të vlerësohen provat ekzistuese, dhe të nxjerren 

konkluzionet dhe të vendose për ndryshimin e aktgjykimit, në seancë të kolegjit pa mbajtur 

shqyrtim. 

 

        Pretendimet e mbrojtësve të të akuzuarve T.K., Gj.K., M.K. dhe G.K., se aktgjykimi nuk është 

përpiluar në pajtim me nenin 370 par.7 të KPPK-së, se gjykata nuk ka paraqitur qartë dhe në 

mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuara, 

janë të pabazuara. Në arsyetimet e aktgjykimit të atakuar, janë dhënë arsye të mjaftueshme faktike 

dhe juridike të cilat i aprovon edhe kjo gjykatë si të drejta dhe të ligjshme. Gjykata e shkallës së 

dytë ka vërtetuar veprimet inkriminuese të të akuzuarve siç janë: vendi, koha dhe mënyra e kryerjes 

së veprave penale. Vlerësimin e provave të administruara e ka bërë në pajtim me dispozitën e nenit 

7 par.2 të KPPRK-së dhe në frymën e kësaj dispozite ka nxjerrë përfundime të drejta përkitazi me 

vërtetësinë e fakteve vendimtare. Po ashtu, Gjykata e Apelit për provat kundërthënëse kanë vepruar 

në pajtim me dispozitën e nenit 370 par.7 të KPPK, duke paraqitur qartë dhe në mënyrë të plotë se 

cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuara. Gjykata në 

arsyetimin e aktgjykimit ka paraqitur arsyet për çdo pikë të aktgjykimit, faktet vendimtare të kësaj 

çështjeje penalo-juridike jo vetëm që i ka vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë, porse asnjë fakt 

nuk ka ngelur i pavërtetuar, por edhe në mënyrë të plotë dhe të qartë janë të arsyetuara,  prandaj 

arsyet e dhëna i aprovon edhe kjo gjykatë.  

 

        Duke vlerësuar pretendimet në ankesën e të akuzuarit B1.O., kjo gjykatë vlerëson se ankesa 

e të akuzuarit B1.O. duhet të hudhet të si e P.ejuar në pajtim me nenin 400 të KPPK lidhur me 

nenin 407 të KPPK, për faktin se në pajtim me nenin 407 të KPPK, ankesë kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit mund të paraqitet në Gjykatën Supreme të Kosovës në rastin kur Gjykata e 

Apelit e ndryshon aktgjykimin lirues të Gjykatës Themelore dhe e zëvendëson me aktgjykim 

dënues për të akuzuarin ose kur me aktgjykimin e Gjykatës Themelore, ose Gjykatës së Apelit i 

është shqiptuar dënimi me burg të përjetshëm, prandaj, në rastin konkret tek i akuzuari B1.O. nuk 
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janë plotësuar asnjëri prej këtyre kushteve dhe ankesa është dashtë të hudhet si e palejueshme në 

pajtim me nenin 400 të KPPK. 

 

        Sa i përket pretendimit të mbrojtësve të akuzuarve  T.K. dhe M.K. se Gjykata e Apelit me 

rastin e shqyrtimit të ankesave të mbrojtjes, nuk i ka marr për bazë në procedurën e rivendosjes, 

verejtjet e Gjykatës Supreme, por sikurse dispozitivi dhe arsyetimi i aktgjykimit është apsolut 

identik sikurse edhe vendimi i mëparshëm. Kjo gjykatë vlerëson se ky pretendim nuk qëndron, për 

faktin se Gjykata e Apelit në procedurën e rivendosjes pas vërejtjeve që i janë bërë nga Gjykata 

Supreme, me rastin e shqyrtimit të ankesave të mbrojtësve të të akuzuarve, i ka marrë parasysh -

vërejtjet dhe udhëzimet e bëra nga kjo gjykatë dhe lidhur me këto ka dhënë arsyetimin në faqen 

36 të aktgjykimit. 

 

        Përkitazi me pretendimet e të gjithë mbrojtësve të të akuzuarve lidhur me dënimet e 

shqiptuara të akuzuarve, se Gjykata e Apelit me rastin e shqiptimit të dënimit të akuzuarve ju ka 

shqiptuar dënimet e larta, kjo gjykatë vlerëson se Gjykata e Apelit për sa i përket dënimeve të 

shqiptuara përkatësisht ndryshimit të dënimeve dhe shqiptimit të dënimeve unike i ka vlerësuar të 

gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese në raport me secilin të akuzuar, të cilat si të tilla i vlerëson 

edhe kjo gjykatë, por pas ndryshimit të pjesërishëm të aktgjykimit, për disa pika të dispozitivit të 

aktgjykimit në raport me të akuzuarit, kjo gjykatë i ka vlerësuar rrethanat lehtësuese dhe rënduese 

që ndikojnë në llojin dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarit-dhe në raport me fajësinë e tyre lidhur 

me këto vepra penale, të akuzuarve ua ka ndryshuar edhe vendimin mbi dënimin dhe iu ka 

shqiptuar dënimet si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

       Lidhur me pretendimin e përfaqësuesve të autorizuar të palës së dëmtuar sa i përket kërkesës 

pasurore juridike, kjo gjykatë vlerëson se një pretendim i tillë është i palejuar.  Qëndron pretendimi 

i përfaqësuesve të autorizuar të palës së dëmtuar se në pajtim me nenin 381 par.3 të KPPK, i 

dëmtuari mund të ushtroj ankesë dhe për shpenzimet e procedurës penale, por nga ankesa e 

përfaqësuesve të autorizuar të palës së dëmtuar rezulton se ankesa ka të bëjë me kërkesën pasurore 

juridike e jo me shpenzimet e procedurës penale, prandaj, kjo gjykatë vlerëlson se ankesa si tillë 

është e palejuar.   

 

        Gjykata Supreme ka vlerësuar sipas detyrës zyrtare edhe pjesen tjetër të aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit, por kjo gjykatë vlerëson se aktgjykimi i Gjykatës së Apelit në këtë pjesë mbetet 

i paprekur, për faktin se Gjykata e Apelit në këtë pjesë ka dhënë arsyetimin e plotë dhe të drejtë të 

cilin arsyetim e mbështet edhe kjo gjykatë. 

 

        Gjykata Supreme çmon se arsyet për të cilat ka marr vendim në dobi të akuzuarve T.K., Gj.K., 

M.K. dhe G.K., e që nuk janë të natyrës personale, shkojnë në dobi edhe të akuzuarve K.K., B.B. 

dhe Gj1.K., të cilët nuk kanë paraqitur ankesë ose nuk e kanë paraqitur në atë drejtim e në raport 
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me këta të akuzuar ka vepruar sipas detyrës zyrtare e në pajtim me nenin 397 të KPPK, ka aplikuar 

Beneficium Cohaesionis. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS -PRISHTINË 

PA-II.nr.5/2021, më datë 15.07.2021 

 

   Procesmbajtësi,                                                                                      Kryetar i gjykatës-kolegjit, 

      Bujar Balaj                                                                                                        Enver Peci 


