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                                                                                                                      PAKR.nr.197/2018 

     

NË EMËR TË POPULLIT 

 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-Departamenti për Krime të Rënda, kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët Fillim Skoro, kryetar, Tonka Berishaj dhe Xhevdet Abazi, anëtarë, me bashkëpunëtorin 

profesional Eroll Gashi, si procesmbajtës, në lëndën penale kundër të akuzuarit K.B. nga 

Gjakova për veprën penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotropike dhe 

analoge nga neni 275 par.1 lidhur me nenin 281 par.1 pika 1.8 të KPRK-së dhe veprave penale 

vjedhja e rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, në çështjen e të 

akuzuarit lidhur  me kërkesën e tij  për ndryshimin e aktgjykimit të formës së prerë pa rishikimin 

e procedurës penale në bazë të unifikimit të dënimeve, duke vendosur në lidhje me ankesën e 

babait të akuzuarit K.B., M.B., të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatë Themelore në Gjakovë, 

PK.nr.46/18 të dt. 23.03.2018 në seancën e kolegjit të mbajtur me dt. 14.06.2018 morri këtë :  

                 

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e përfaqësuesit ligjor të akuzuarit K.B., babait të tij M.B., kurse 

aktgjykimi i  Gjykatës Themelore në Gjykovë, PK nr. 46/2018 i datës 23.03.2018,  vërtetohet. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë me aktgjykimin PK.nr. 46/2018 të dt. 23.03.2018, duke vepruar 

sipas kërkesës të gjykuarit K.B., për bashkimin e dënimeve ka bërë ndryshimin e aktgjykimit të 

formës së prerë të Gjykatës Themelore në Pejë P.nr. 79/16 të dt. 03.05.2016, me të cilin është 

shpallur fajtor për shkak të veprës penale- posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotropike ose analoge nga neni 275 par.1 lidhur me nenin 281, par.1 pika 1.8 të KPRK-së, dhe 

është gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1(një) viti dhe me dënim me gjobë në 

shumë prej 100 (njëqind) € dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë PKR.nr.195/15 i dt. 

22.07.2016 i plotfuqishëm sipas aktvendimit të Gjykatës së Apelit e Kosovës në Prishtinë, 

PAKR.nr.618/16 i dt. 10.01.2017, për shkak të veprave penale vjedhja e rëndë nga neni 327 

par.1, nën par. 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së me të cilin është dënuar me dënim unik me 

burgim në kohëzgjatje prej 2(dy)viteve në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në 

paraburgim nga dt. 30.01.2014 deri me 28.06.2014 si dhe dënim me gjobë në shumë prej 400 



2 
 

(katërqind) € dhe me aplikimin e dispozitës së nenit 82 të KPRK-së, të gjykuarin K.B. e ka 

gjykuar me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjet e 8 (tetë) muaj në cilin dënim i 

është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej 30.01.2014 deri me 28.06.2014 dhe dënim 

me gjobë në shumë prej 500 €. 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar: 

Babai i të akuzuarit K.B., M.B., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljes së ligjit penal me 

propozim qe aktgjykimin e atakuar ta anuloj dhe që çështjen t’ia kthej gjykatës së shkallës së 

parë në rishqyrtim dhe rivendosje apo ta ndryshoj dënimin unik me zbritje dukshëm më të 

madhe. 

Prokurori i Apelit me parashtresën PPA/I nr.186/18 të dt. 25.04.2018, ka propozuar që të  

refuzohet si e  bazuar ankesa e babait të akuzuarit K.B., M.B., e paraqitur kundër aktgjykimit të 

gjykatë së shkallës së parë, ndërsa ky aktgjykim të vërtetohet. 

Konform nenit 390 par.1 të KPPK, Gjykata e Apelit, ka mbajtur seancën e kolegjit në të cilën 

ishin të pranishëm: i akuzuari K.B., ndërsa munguan Prokurori i Apelit si dhe parashtruesi i 

ankesës, babai i të akuzuarit K.B., M.B. edhe pse ishin të njoftuar me rregull , andaj seanca e 

kolegjit u mbajt në mungesë të tyre konform nenit 390 par. 4 të KPPK. Në seancën e kolegjit i 

gjykuari K.B., theksoi se mbetet pranë ankesës së ushtruar nga babai i tij M.B.. 

Gjykata  shqyrtoi  shkresat e lëndës, aktgjykimin e ankimuar, ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit   

dhe gjeti se: 

 

Ankesa nuk është e bazuar. 

Me ankesë aktgjykimi i shkallës së parë ankimohet për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë  të gjendjes faktike dhe 

shkeljes së ligjit penal, mirëpo fare nuk jep arsye lidhor me shkeljet që përmban aktgjykimi i 

shkallës së parë sipas bazave ankimore të pretenduara. 

Megjithatë, kjo Gjykatë aktgjykimin e ankimuar e shqyrtoi detyrimisht konform nenit 394 par. 1 

të KPPK dhe gjeti se i njëjti nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e 

të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e tij.  

Nga shikimi i shkresave të lëndës rezulton se gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të 

plotë ka vërtetuar gjendjen faktike kur ka gjetur se i gjykuari K.B.  me aktgjykimin Gjykatës 

Themelore në Pejë P.nr. 79/16 të dt. 03.05.2016, është shpallur fajtor për shkak të veprës penale- 

posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotropike ose analoge nga neni 275 par.1 

lidhur me nenin 281, par.1 pika 1.8 të KPRK-së, dhe është gjykuar me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 1(një) viti dhe me dënim me gjobë në shumë prej 100 (njëqind) € dhe 
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aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë PKR.nr.195/15 i dt. 22.07.2016 i plotfuqishëm 

sipas aktvendimit të Gjykatës së Apelit e Kosovës në Prishtinë, PAKR.nr.618/16 i dt. 

10.01.2017, për shkak të veprave penale vjedhja e rëndë nga neni 327 par.1, nën par. 1.1 lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së me të cilin është dënuar me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 

2(dy)viteve në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga dt. 

30.01.2014 deri me 28.06.2014 si dhe dënim me gjobë në shumë prej 400 (katërqind) € dhe me 

aplikimin e dispozitës së nenit 82 të KPRK-së, të dënuarin K.B. e ka gjykuar me dënim unik 

burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjet e 8 (tetë) muaj në cilin dënim i është llogaritur edhe koha 

e kaluar në paraburgim prej 30.01.2014 deri me 28.06.2014 dhe dënim me gjobë në shumë prej 

500 € dhe këto fakte nuk vihet në dyshim me asnjë provë ose fakt konkret. Prandaj, të pabazuara 

janë pretendimet ankimore se gjykata e shkallës së parë nuk e ka vërtetuar drejtë dhe në mënyrë 

të plotë gjendjen faktike. 

Pra, ashtu si u tha edhe më lartë, nga shkresat e lëndës rezulton se i dënuari K.B., me dy 

aktgjykime i janë shqiptuar në formë të  prerë disa dënime pa u zbatuar dispozitat për shqiptimin 

e dënimit unik, prandaj kolegji shqyrtues i Gjykatës Themelore në Gjakovë duke vepruar sipas 

kërkesës së përfaqësuesit ligjor të gjykuarit për bashkimin e dënimeve konform nenit 420 par.1 

pika 1.1 të KPPK-së, ka bërë ndryshimin e aktgjykimeve të formës së prerë të përmendur më 

lartë pa rishikim të procedurës penale dhe  duke i marrë si të përcaktuara dënimet sipas 

aktgjykimeve në fjalë, me aplikimin e dispozitës së nenit 82 të KPRK-së, të gjykuarit i ka 

shqiptuar dënim unik me burgim prej 2 (dy)vjet dhe 8 (tetë) muaj dhe me dënim me gjobë në 

shumë prej 500 (pesëqind) €. 

Gjykata e shkallës së parë me rastin e shqiptimit të dënimit unik të dënuarit K.B.  i ka marrë për 

bazë të gjitha rrethanat për matjen e dënimit që kanë ndikuar në shqiptimin e dënimeve të formës 

së prerë dhe vlerësimin e këtillë të rrethanave për matjen e dënimit unik në tersi e aprovon edhe 

kjo Gjykatë dhe gjen se gjykata e shkallës së parë drejtë e ka aplikuar dispozitën e nenit 82 të 

KPRK-së kur të dënuarit K.B. i ka shqiptuar dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 2 

(dy)vjet dhe 8 (tetë) muaj dhe me dënim me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) €, posaçërisht 

kur në ankesë nuk është theksuar ndonjë rrethanë tjetër veçanërisht lehtësuese që do të ndikonte 

në shqiptimin e dënimit unik më të butë. 

Prandaj, edhe sipas vlerësimit  të Gjykatës së Apelit, me dënimin unik të shqiptuar të dënuarit 

K.B. do të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar me dispozitën e nenit 41 të KPRK-së.  

 

Nga sa u tha më lartë, e konform dispozitës së nenit 401 të KPK-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

         PAKR 197/2018 datë 14.06.2018 

Procesmbajtës,                           Anëtarët e kolegjit,                                     Kryetari i kolegjit, 

Eroll Gashi                                   Tonka Berishaj                                         Fillim Skoro                 

                                                      _____________ 

                                                      Xhevdet Abazi 

                                                     _____________                                                                     

    

 


