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NË  EMËR  TË  POPULLIT 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – Departamenti për krime të rënda, 

kolegji i përbërë nga gjyqtarët Mejreme Memaj, kryetare, Driton Muharremi e 

Have Haliti, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarit D.R. nga Shkupi, për shkak 

të veprës penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge  nga neni 273 par.1 të KPRK, 

duke vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit D.R., të paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj, PKR.nr.4/17 datë 

24.01.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur në pajtim me dispozitën e nenit 390 

par.1 të Kodit të Procedurës Penale (KPP), më 07.04.2017, mori këtë: 

 

 

    A  K  T  GJ  Y  K  I  M  

 

              

Aprovohet ankesa e mbrojtësit të akuzuarit D.R., ndryshohet aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Ferizaj, PKR.nr.4/17 datë 24.01.2017, vetëm përkitazi me 

vendimin për dënim, ashtu që Gjykata e Apelit e Kosovës të akuzuarit D.R. për 

veprën penale për të cilën është  shpallur fajtor e gjykon  me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 1 (një) viti, në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim prej 24.11.2016  dhe dënim me gjobë në shumë prej 500 euro, i cili do 

te ekzekutohet konform ligjit. 

   

 

    

 

    A  r  s  y  e  t  i  m  i  

 

 

 Gjykata Themelore në Ferizaj, me aktgjykimin PKR.nr.4/17 datë 

24.01.2017,  të akuzuarin D.R., e ka shpallur fajtor për  veprën  penale  Blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 

psikotrope dhe analoge  nga neni 273 par.1 të KPRK, për çka e ka gjykuar me 

1(një) vit  e 4 (katër) muaj burgim në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e 

kaluar ne paraburgim prej datës 24.11.2016 dhe dënim me gjobë në shumë prej 

1.200 euro. Dënimin e shqiptuar me gjobë do ta paguaj në afat prej 30 ditësh pasi 

aktgjykimi të merr formën e prerë, ndërsa dënimi me gjobë do të zëvendësohet me 

dënim burgimi në atë mënyrë që për çdo ditë burgimi do ti llogaritet nga 20 euro. 

Në bazë të nenit 273 par.5 të KPRK iu konfiskua substanca narkotike e llojit 

marihuan në peshë të përgjithshme prej 89.08 gram një peshore digjitale me 

mbishkrimin “Simbo” dhe dy mullinj (Grunder) për bluarjen e narkotikëve. E ka 

obliguar të akuzuarin që kësaj gjykate të ia paguaj paushallin gjyqësor në shumë 

prej 50 euro në afat prej 30 ditëve pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë.  

 

       Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjorë ankesë kanë paraqitur: 
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          - mbrojtësi i të akuzuarit D.R. av. F.B. , për shkak të vendimit lidhur me 

caktimin e dënimit, me propozim që Gjykata e Apelit,  aktgjykimin e 

kundërshtuar ta ndryshoi lidhur me vendimin mbi dënim ashtu që të akuzuarit ti 

shqiptoj një dënim më të butë me burg dhe t’ia zbres edhe dënimin e caktuar me 

të holla . 

 

 Gjykata e Apelit e Kosovës e caktoj dhe e mbajti seancën kolegjit konform 

dispozitës së nenit 390 par.1 të KPP, për të cilën i njoftoj palët. Nuk prezantoi 

prokurori i Apelit, ndërsa prezent ishin i akuzuari D.R., mungo mbrojtësi i tij av. 

F.B. edhe pse i ftuar me rregull. Kjo gjykatë duke pasur parasysh se i akuzuari 

gjendet në paraburgim dhe mbrojtja në këtë rast është obligative i caktoi 

mbrojtësin sipas detyrës zyrtare av.S.M.. I akuzuari u pajtua që të mbrohet në këtë 

seancë nga av.S.M.. Mbrojtësi mbeti  pranë pretendimeve ankimore të bëra nga 

mbrojtësi i më hershëm ndërsa i akuzuari mbështeti mbrojtësin e tij. 

 

Prokuroria e Apelit me propozimin e dhënë me shkrim PPA/I.nr. 161/17 

datë 27.03.2017 ka propozuar që ankesa e mbrojtësit të akuzuarit të refuzohet si e 

pa bazuar.  

 

 Gjykata e Apelit pasi që shqyrtoi të gjitha shkresat  e kësaj çështjeje 

juridiko-penale studio aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 

394 të KPP dhe pasi  vlerësoi pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 

 

 -ankesa është e bazuar.  

 

Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk ankimohet, për shkak të 

shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit 

të njëjtin sipas detyrës zyrtare e shqyrtoi edhe në këtë aspekt, konstatoi se ai nuk 

përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e të cilat kishin me 

kushtëzuar anulimin e tij, si dhe shkelje të ligjit penal në dëm të akuzuarit. As 

gjendja faktike nuk qe objekt vlerësimi i kësaj Gjykate, ngase nuk është 

kontestuar me ankesë, prandaj aktgjykimin e ankimuar e vlerësoi vetëm në frymë 

të pretendimeve ankimore. 

 

Duke vlerësuar çështjen përkitazi me pretendimet ankimore të mbrojtësit 

të akuzuarit D.R. lidhur me vendimin për dënim kjo gjykatë konsideron se ankesa 

është e bazuar. Mbrojtësi në ankesën e tij thekson se i mbrojturi i tij është penduar 

thellë, ka pranuar fajësinë, ka pasur sjellje korrekte, prandaj është dashur që ti 

shqiptohet një dënim më i butë. Kjo gjykatë vlerëson se duke pasur parasysh 

rrethanat posaçërisht lehtësuese të cekura nga gjykata e shkallës së parë, si 

pranimi i fajësisë dhe rrethanat lehtësuese të cekura nga gjykata e shkallës së parë 

si: sasia e vogël e narkotikut dhe lloji i saj, pendimi dhe sjellja korrekte e të 

akuzuarit, ia ndryshoi të akuzuarit dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, duke vlerësuar se dënimi i shqiptuar nga ana e gjykatës së shkallës së 

parë është i ashpër dhe se dënimi i shqiptuar nga kjo gjykatë është në harmoni të 

plotë me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale të kryer dhe 
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përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i 

dënimit në kuptim të nenit 41 të KPRK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë, e në pajtim me dispozitën e nenit 401 dhe 403  të 

KPP, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

                         GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

                            PAKR.nr.157/2017, më 07.04.2017  

 

 

Procesmbajtësja,                                             Kryetarja e kolegjit- gjyqtari 

Bujar Balaj_______                                      1.Mejreme Memaj __________ 

 

 

                                     Anëtaret e kolegjit: 

 

                                    2. Driton Muharremi__________ 

 

                                    3. Have Haliti _____________ 


