
 Ap.nr.35/2012 
 
 
    NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
 Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin 
Lushta, kryetare, Avdi Dinaj, Emine Mustafa, Marije Ademi dhe Salih 
Toplica, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Arben 
Ismajli, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarve I. K., F. M., 
Sh. H., për shkak të veprës penale krim i organizuar nga neni 274 par. 1 
lidhur me veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 
paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe e substancave psiko-tropike 
nga neni 229 par. 4 pika 1lidhur me par. 1 të KPK, duke vendosur për 
ankesat e Prokurorit Publik Special, asaj të mbrojtësit të të akuzuarit I. K. 
dhe përgjigjeve në ankesa të paraqitura nga mbrojtësit e të akuzuarve Sh. 
H. dhe F. N., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut 
Prishtinë, P.nr. 498/2010 datë 27 maj 2011, në seancën e kolegjit të mbajtur 
konform dispozitës së nenit 410 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës 
(KPPK), më 26 prill 2012, mori këtë: 
 
 
    A  K  T  GJ  Y  K  I  M  
 
 
 Me miratimin e ankesës së Prokurorit Publik të Qarkut Prishtinë, 
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prishtinë, P.nr. 498/2010 datë 27 maj 2011, 
ndryshohet përkitazi me cilësimin juridik të veprës penale dhe vendimin për 
dënimin, njashtu që Gjykata Supreme veprimet inkriminuese të të 
akuzuarve F. M. dhe Sh. H. i cilëson në vepër penale krim i organizuar nga 
neni 274 par. 1 lidhur me veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe 
shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psiko-
tropike nga neni 229 par. 4 pika 1 lidhur me par. 1 të KPK, dhe i gjykon të 
akuzuarin I. K. me dënim burgu në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) vitesh, në të 
cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej 25.06.2010 e 
tutje, dhe me dënim me gjobë në shumë prej 25.000 €, të akuzuarin F. M. 
me dënim burgu në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vitesh, në të cilin dënim i 
llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej 25.06.2010 e tutje dhe me 
dënim me gjobë në shumë prej 10.000 €, të akuzuarën Sh. H. me dënim 
burgu në kohëzgjatje prej 3 (tri) vitesh, në të cilin dënim i llogaritet edhe 
koha e kaluar në paraburgim prej 25.06.2010 e gjer më 27.05.2011 dhe me 
dënim me gjobë në shumë prej 2.000 €.  
 
 Të akuzuarit janë të detyruar që dënimin me gjobë ta paguajnë në 
kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajsh e në rast mos pagese i njëjti do të 
ekzekutohet konform dispozitës së nenit 39 par. 3 dhe 4 të KPK.  



 2 

 
 Ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit I. K. si dhe ajo e Prokurorit 
Special Prishtinë në pjesën tjetër refuzohen si të pabazuara. 
 
  
    A  r  s  y  e  t  i  m  i  
 
 
 Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut Prishtinë, P.nr. 498/2010 datë 
27 maj 2011, të akuzuarit I. K. është shpallur fajtor për krim të organizuar 
nga neni 274 par. 1 të KPK dhe blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 
paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psiko-tropike 
nga neni 229 par. 4 lidhur me par. 1 të KPK dhe pasi që më parë iu janë 
caktuar dënimet dhe atë për veprën penale krimi i organizuar nga neni 274 
par. 1 të KPK, dënimi me burg në kohëzgjatje prej 4 (katër) vitesh dhe 
dënimi në gjobë në shumë prej 20.000 €, kurse për veprën penale blerja, 
posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm 
dhe substancave psiko-tropike nga neni 229 par. 4 lidhur me par. 1 të KPK, 
është gjykuar me dënim burgu në kohëzgjatje prej  5 (pesë) vitesh dhe me 
dënim me gjobë në shumë prej 10.000 €, me aplikimin e dispozitës së nenit 
71 të KPK, është gjykuar me dënim unik burgu në kohëzgjatje prej 6 
(gjashtë) vitesh e 9 (nëntë) muaj dhe me dënim me gjobë në shumë prej 
25.000 €, kurse F. M. është shpallur fajtor për veprën penale blerja, 
posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm 
dhe substancave psiko-tropike nga neni 229 par. 4 lidhur me par. 1 të KPK 
dhe është gjykuar me dënim burgu në kohëzgjatje prej 4 (katër) vitesh, e 6 
(gjashtë) muajsh si dhe me dënim me gjobë në shumë prej 10.000 €, kurse 
e akuzuara Sh. H. është shpallur fajtore për veprën penale blerja, posedimi, 
shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe 
substancave psiko-tropike nga neni 229 par. 4 pika 1 lidhur me par. 1 të 
KPK dhe është gjykuar me dënim burgu në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 
(gjashtë) muajsh dhe me dënim me gjobë në shumë prej 800 €, kurse i 
akuzuari F. N. është liruar nga akuza për shkak të veprës penale krim i 
organizuar nga neni 274 par. 1 lidhur me veprën penale blerja, posedimi, 
shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe 
substancave psiko-tropiike nga neni 229 par. 4 pika 1 lidhur me par. 1 të 
KPK. 
 
 Të akuzuarit janë detyruar që t’i paguajnë shpenzimet e procedurës 
penale lidhur me numrin e seancave të mbajtura në shumë prej 300 €. Janë 
konfiskuar substancat narkotike dhe instrumenti-mjet manual i vogël metalik 
i përdorur për paketimin e substancave narkotike si mjete me të cilat janë 
kryer veprat penale.  
 
 Kundër këtij aktgjykimi ankesa kanë paraqitur: 
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 -Prokurori Special Prishtinë për shkak të shkeljes esenciale të 
dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 
gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit për dënimin; 
 
 -mbrojtësi i të akuzuarit I. K., A. R. , av. nga Prishtina, për shkak të 
shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar 
dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit mbi 
dënimin me propozim që aktgjykimi i ankimuar të anulohet, çështja t’i 
kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje ose të ndryshohet, i 
akuzuari të shpallet fajtor për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja 
dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 
psiko-tropike nga neni 229 par. 4 pika 2 lidhur me par. 1 të KPK dhe t’i 
shqiptoj një dënim dukshëm më të butë. Ka kërkuar që ky dhe i akuzuari të 
njoftohen për seancën e kolegjit.  
 

Përgjigje në ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut kanë paraqitur: 
 
 -mbrojtësit e  të akuzuarit F. M., B. T.  dhe M. S. , av. nga Prishtina, 
me propozim që ankesa e Prokurorit Publik Special të refuzohet; 
 
 -mbrojtësi i të akuzuarit F. N., F. B., av. nga Prishtina, me propozim 
që ankesa e Prokurorit Special të refuzohet.  
 
 Gjykata Supreme, seancën e kolegjit e mbajti konform dispozitës së 
nenit 410 të KPPK, në të cilën ishin prezent të akuzuarit I. K., F. M. dhe Sh. 
H., mbrojtësit e tyre av. A. R.  dhe B. T.  të cilët pasi sqaruan ca nga 
pretendimet të theksuara në ankesë dhe të përgjigjes në ankesë, ngelën 
pranë propozimeve të bëra në to. Të akuzuarit I. K. dhe F. M. përkrahën 
pretendimet e mbrojtësve. E akuzuara Sh. H. propozoi që ankesa e 
Prokurorit Special të refuzohet. Prokurori i Shtetit të Kosovës, i akuzuari F. 
N., mbrojtësit F. B., M. S.  dhe Z. Z., edhe pse të njoftuar nuk prezantuan në 
seancën e kolegjit.  
 
 Prokurori i Shtetit të Kosovës, me parashtresën PPA.nr. 35/2012 
datë 10 shkurt 2012, ka propozuar që ankesa e Prokurorit Publik Special të 
aprovohet kurse ajo e mbrojtësit të të akuzuarit I. K. të refuzohet.  
 
 Gjykata Supreme e Kosovës, pasi që i shqyrtoi të gjitha shkresat e 
kësaj çështjeje penalo-juridike dhe pasi vlerësoi pretendimet e cekura në 
ankesa dhe përgjigjeve në ankesë, gjeti se: 
 
 Ankesa e Prokurorit Special është pjesërisht e bazuar, kurse ajo e 
mbrojtësit të të akuzuarit I. K. nuk është e bazuar. 
 
 Në ankesat e ushtruara pretendohet se aktgjykimi i ankimuar është i 
përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, sepse 
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dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është i pakuptueshëm, kontradiktor me 
arsyet e dhëna në të, nuk përmban arsye lidhur me faktet vendimtare, 
ndërsa arsyet e paraqitura janë në masë të konsiderueshme, kontradiktore 
midis asaj çka paraqitet në arsyet e aktgjykimit dhe përmbajtjes së provave, 
sipas Prokurores Speciale nuk është vlerësuar roli aktiv i të akuzuarve F. M. 
dhe Sh. H. në krimin e organizuar të përbërë nga A. L., G. R. dhe I. K., 
ndërsa nuk jepen arsye të mjaftueshme për lirimin e të akuzuarit F. N.; 
kurse sipas pretendimeve ankimore të mbrojtësit të të akuzuarit I. K., 
substanca ishte e përzier me paracetamol dhe kofin ku secila pako prej 1 
kg. përmban 80 gr. heroinë ose gjithsej në sasi prej 700 gr. heroinë, duke 
konsideruar se edhe dënimi do të ishte dukshëm më i butë.  
 
 Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme pretendimet e mësipërme 
ankimore nuk qëndrojnë. Pra, aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje 
esenciale të dispozitave të procedurës penale të pretenduara në ankesa e 
as që ka shkelje të tjera esenciale të cilat kjo Gjykatë i vëren sipas detyrës 
zyrtare, e që kishin me kushtëzuar anulimin e tij. 
 
 Qëndron fakti se sipas aktgjykimit të ankimuar nuk është vlerësuar 
roli aktiv i të akuzuarve F. M. dhe Sh. H. në krimin e organizuar për çka ka 
ndryshuar aktgjykimin e ankimuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, ndërsa  
përkitazi me pjesën liruese përkitazi me të akuzuarin F. N. as Prokuroria 
Publike Speciale nuk afron prova mbi fajësinë e tij. 
 
 Po ashtu, qëndron  fakti se në çdo pako të substancës është prezent 
sasia prej 80 gr. të heroinës e cila është e përzier me paracetamol dhe kofin 
që e vërteton edhe eksperti Sokol Dedaj, por kjo rrethanë nuk e vështirëson 
e as që lehtëson pozitën e të akuzuarit në procedurë, nga se për këto 
rrethana janë sqaruar nga eksperti Sokol Dedaj në shqyrtimin gjyqësor.  
 
 Prandaj, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate aktgjykimi i ankimuar është 
i qartë, konkret, nuk ka kundërthënie qoftë me vetveten ose mes të 
dispozitivit dhe arsyetimit dhe përmban arsye të duhura mbi të gjitha faktet 
relevante të kësaj çështje penalo-juridike, pra edhe për dashjen e të 
akuzuarve. Arsyet të cilat i ka dhënë gjykata e shkallës së parë në tërësi i 
aprovon edhe kjo Gjykatë (përveç pjesës ndryshuese). 
 
 Përkitazi me bazën ankimore vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i 
gjendjes faktike në esencë kontestohet vetëm mënyra se si janë vlerësuar 
provat e administruara  gjatë shqyrtimit gjyqësor nga ana e gjykatës së 
shkallës së parë si dhe konkludimet të cilat i ka nxjerrë ajo gjykatë në bazë 
të provave. Pretendohet se  provat janë vlerësuar në mënyrë të gabuar dhe 
të njëanshme, sepse aktgjykimi i ankimuar mbështetet në mbrojtje të të 
akuzuarve, kështu që edhe konkludimet kanë pasuar të gabuara, e këto 
kanë pasur për pasojë edhe shkeljen e ligjit penal në dëm të të akuzuarve. 
Në bazë të këtyre provave sipas pretendimeve ankimore të Prokurorit edhe 
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të akuzuarit F. M., Sh. H. dhe F. N. do të shpalleshin fajtor për veprën 
penale të krimit të organizuar, kurse sipas mbrojtësit të të akuzuarit I. K., ku 
i akuzuari ka cilësinë e transportuesit. 
 
 Për faktin se aktgjykimi i ankimuar mbështetet në vet mbrojtjen e të 
akuzuarve si dhe provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor, ku 
vërtetohen rrethanat se i akuzuari G. R. (magjupi) me të akuzuarin I.K. 
punojnë dhe jetojnë në Zvicër, se i akuzuari G. R. i jep të akuzuarit I. K. 
automjetin e udhëtarëve (Xhip) të markës “Hondaj” me tabela të Zvicrës,që 
të njëjtin ta sjell në Kosovë dhe për këtë si shpërblim merr shumën prej 
1.000 €, kurse sipas marrëveshjes me G. R. ka pasur me i marrë edhe 7,5 
kg. narkotikë që të njëjtat t’i dërgoi në Zvicër. Po ashtu, nga provat e 
administruara vërtetohet se i akuzuari I. K. për sigurimin  e narkotikut 
bisedon me A. L., ku prezent ka qenë edhe G. R. 
 
 Po ashtu, nuk janë kontestuese rrethanat se  me të arritur në Kosovë 
i akuzuari G. R. ka sjellë shumën e parave 34.000 € për narkotikun në fjalë, 
të cilat ia jep në ruajte të akuzuarës Sh. H.t e cila para rastit kritik ka pasur 
tri herë takime me G. R. dhe I. K. dhe atë në restorantin “Sh..” në drejtim të 
Mitrovicës, në fshatin Milloshevë, të cilës i janë premtuar shuma e të hollave 
prej 2.000 €, si dhe ndihma e mëvonshme në shërimin e djalit. Po ashtu, 
nuk kontestohen rrethanat se i akuzuari I. K. kur i merr të hollat nga e 
akuzuara Sh. i tregon se të njëjtat ka për t’ia dërguar F. M. në fshatin M., 
komuna e Prizrenit. 
 
 Po ashtu, nuk janë kontestuese rrethanat se njëmbëdhjetë ditë para 
ditës kritike i akuzuari I. K. automjetin e të akuzuarit G. R. si dhe të hollat i 
dërgon të akuzuarit F. M. i cili me vëllain e tij M. krijojnë vendin  e posaçëm 
në automjetin e të autorizuarit G., në të cilin vendosin narkotikun.  
 
 Po ashtu, nuk janë kontestuese rrethanat se i akuzuari I. kërkon nga 
e akuzuara Sh. H. që e njëjta ta dërgoi në fshatin M., e cila i dërgon bijtë e 
saj  B. dhe B., të cilët ditën kritike e dërgojnë  të akuzuarin I. në fshatin M., 
ku me të arritur në një kthesë 200-300 m larg shtëpisë së të akuzuarit F. M., 
i njëjti zbret nga automjeti duke shkuar këmbë në shtëpinë e të akuzuarit F. 
 
 Po ashtu, nuk janë kontestuese rrethanat se nga organet policore të 
Kosovës i akuzuari I. K. ndalohet në Malishevë, ku pas bastisjes së 
automjetit gjendet narkotiku i theksuar në aktgjykimin e ankimuar, me ç’rast 
i njëjti arrestohet. 
 
 Duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat e sipër përmendura si dhe 
rrethanat dhe arsyet më detajisht të theksuara në aktgjykimin e ankimuar, 
del se konkludimi i gjykatës së shkallës së parë se të akuzuarit janë 
ekzekutor të veprës penale për të cilën janë shpallur fajtor është i drejt, drejt 
dhe në mënyrë të padyshimtë është vërtetuar se të akuzuarit kanë 
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ndërmarrë veprimet inkriminuese, se këto veprime i kanë ndërmarrë me 
grup të strukturuar e me qëllim të përfitimit pasuror. 
 
 Po ashtu, duhet theksuar se bëhet fjalë për grup të organizuar 
kriminal, tregojnë rrethanat se i akuzuari G. R. paguan I. K. që i njëjti t’ia 
sjell automjetin e tij (xhip) Hundai nga Zvicra në Kosovë, se i akuzuari I. 
interesohet për blerjen e narkotikut në sasi përmbi 7 kg., për çka e 
angazhon edhe të akuzuarën Sh. H. dhe A. L., e pas arritjes së 
marrëveshjes me të akuzuarin F. M., i akuzuari G. R. vie në Kosovë, i cili i 
sjell të hollat në shumë prej 34.000 €, të cilat të holla ia jep të akuzuarit I. 
ndërsa i akuzuari I. ia jep në ruajtje të akuzuarës Sh. H., se i akuzuari I. K. 
të hollat e cekura me automjetin në pronësinë e të akuzuarit G. R., 
njëmbëdhjetë ditë para rastit kritik ia dërgon të akuzuarit F. M., i cili së 
bashku me vëllain e tij M. krijojnë vendin e posaçëm (bunkerin) nën rrotën e 
përparme të majtë, se në momentin kur këto vendosen në automjet i 
akuzuari I. për ta marrë automjetin e përgatitur kërkon nga e akuzuara Sh. 
H. që e njëjta ta dërgojë të akuzuarin I. në fshatin M., e cila në pamundësi të 
shkuarjes i dërgon bijtë e saj B. dhe B., të cilët i dërgojnë të akuzuarin I. në 
afërsi të shtëpisë së të akuzuarit F. M. kur në një kthesë ndal automjetin 
duke zbritur për të vazhduar në këmbë ndërsa bijtë e të akuzuarës Sh. i 
kthen. Pas marrjes së automjetit të përgatitur nga vëllezërit M. gjatë rrugës 
për në Zvicër, me të arritur në Malishevë ndalohet nga organet policore, ku 
pas bastisjes gjendet  narkotiku. Janë këto rrethana që tregojnë për grupin e 
strukturuar, nga ana tjetër për veprën penale nga par. 4 pika 1 të KPK është 
i paraparë dënimi prej 3 (tre) gjer në 15 (pesëmbëdhjetë) vite e që bëhet 
fjalë për krim të rëndë. 
 
 Mirëpo, nga gjykata e shkallës së parë është bërë shkelja e ligjit 
penal në dëm të të akuzuarit I. K. kur i caktohen dy dënime dhe atë për 
faktin se element konstitutiv i veprës penale të krimit të organizuar nga neni 
274 par. 1 të KPK, është vepra penale nga neni 229 par. 4 pika 1 lidhur me 
par. 1 të KPK e që në rastin konkret të akuzuarit nuk mund t’i shqiptohet 
dënimi i dyfishtë dhe se në rastet e këtilla bashkimi i këtyre veprave penale 
nuk ekziston,  për çka ndryshoi aktgjykimi i ankimuar si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi. 
 
 Përkitazi me të akuzuarin F. N. në ankesë të Prokurores Speciale 
përveç theksimeve se i njëjti ka biseduar me të akuzuarin A. L. (të cilin e ka 
burrë të motrës) I. K. dhe G. R.  për sigurimin e narkotikut, këto rrethana të 
kontaktit të tyre nuk i konteston as vetë i akuzuari F. N., për çka me të drejtë 
gjykata e shkallës së parë e ka liruar nga akuza. Andaj, arsyetimin e dhënë 
në aktgjykimin e ankimuar faqe 9 pasusi i fundit) në tërësi e aprovon edhe 
kjo Gjykatë.  Në të kundërtën as i akuzuari F. N. nuk i konteston rrethanat 
se G. R., I. K. kanë kërkuar nga i njëjti që t’u sigurojë narkotik për shitje, por 
për shkak të përvojës së kaluar në RF të Gjermanisë i njëjti ka refuzuar. 
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 Pretendimet ankimore  se dënimi i shqiptuar është i butë dhe me të 
nuk mund të arrihet qëllimi i shqiptimit të dënimit në segmentet e 
prevencionit individual  d he ati gjeneral, ankesën  Prokurori Publik Special 
e argumenton  me faktin se dënimet e shqiptuara nuk i përgjigjen 
rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer penale e as shkallës së 
përgjegjësisë penale të të akuzuarve duke konsideruar se me to nuk do të 
ndikohet në zhdukjen e krimit të organizuar, ndërsa mbrojtësi i të akuzuarit 
I. K.  pretendon se dënimi i shqiptuar është i ashpër  duke e pasur parasysh 
jetën e tij të më parme, moshën e shtyer, shëndetligë, i gjendjes së varfër 
ekonomike, pranimin e fajësisë për çka i ka kontribuar në zbardhjen e 
çështjes se dënimi me gjobë është i ashpër për faktin se i akuzuari është i 
gjendjes së varfër ekonomike.  
 
 Duke i pasur parasysh rrethanat e vërtetuara me të cilat është 
udhëhequr gjykata e shkallës së parë me rastin e shqiptimit të dënimit të 
akuzuarve për veprën e kryer penale, e në të cilën thirret në arsyetimin e 
aktgjykimit të ankimuar dhe duke i vlerësuar lidhur me kundërshtimet 
ankimore, kjo Gjykatë i gjen të bazuara pretendimet e ankesës së Prokurorit 
Special se dënimet e shqiptuara janë të buta, ndërsa të pabazuara janë 
pretendimet nga ankesa e mbrojtësit I. K. se dënimi i shqiptuar është i 
ashpër. 
 
 Me individualizimin e dënimit ndaj kryerësit të caktuar të veprës, 
nëpërmjet të procesit të matjes së dënimit, pesha e veprës penale 
relativizohet dhe me këtë rast duhet pasur parasysh që dënimi sipas masës 
duhet të kënaq qëllimin e dënimit, e cila sipas orientimeve duhet të 
manifestojë një balancë të drejtë në mes kërkesave që të akuzuarit t’u 
mundësohet risocializimi nëpërmjet edukimit dhe kërkesës së publikut që ai 
dënim me peshën e tij duhet të ketë karakter të përgjithshëm parandalues 
nga kryerja e veprave penale në të ardhmen.  
 
 Dënimet e shqiptuara me gjobë dhe me burgim nga gjykata e 
shkallës së parë nuk janë në përpjesëtim me peshën e përgjegjësisë penale 
të të akuzuarve si ekzekutor të kësaj vepre penale dhe nuk përmbush 
postolatat e theksuara më lartë bazuar në faktin se krimi i organizuar në 
territorin e Kosovës paraqet rrezik permanent për sigurinë e qytetarëve të 
saj  si dhe faktin se për të akuzuarit F. M. dhe Sh. H. është bërë ricilësimi 
juridik në vepër penale më të rëndë, për këto arsye ankesa e Prokurorit 
Publik Special është aprovuar dhe të akuzuarit u gjykuan si në dispozitiv, 
me bindje se këto dënime janë në harmoni me intensitetin e dëmtimit të 
vlerës së mbrojtur, me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarve si 
ekzekutor  dhe se duhet të jetë në shërbim të preventivës së përgjithshme, 
posaçërisht të asaj të posaçme, forcimit të moralit të shoqërisë, 
përgjegjësisë dhe disiplinës së qytetarëve dhe është në pajtueshmëri me 
kërkesat për siguri personale të popullatës dhe se me këto dënime të 
shqiptuara si në dispozitiv do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me 
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dispozitën e nenit 34 të KPK, në të gjitha segmentet e tij ndërsa ankesa e 
mbrojtësit u refuzua për shkaqet e theksuara më lartë.  
 
 Nga çka u tha më lartë e konform dispozitë së nenit 426 të KPPK, u 
vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
 
 
          GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 
                     Ap.nr.35/2012, më 26 prill 2012 
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                 Salih Toplica               
 
  
     
 


