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PAKR.nr.282/2022 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - Departamenti për Krime të Rënda, në kolegjin e 

përbërë nga gjyqtarët Kreshnik Radoniqi – kryetar i kolegjit, Vaton Durguti dhe Abdullah 

Ahmeti - anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Syzana Goxhuli, në lëndën 

penale kundër të akuzuarve E.XH dhe Gj.XH për shkak se në bashkëveprim kanë kryer veprën 

penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 

psikotrope dhe analoge, nga neni 267 par.1, lidhur me nenin 275 par.1, nënpar.1.8 dhe nenin 

31, të KPRK-së, duke vendosur në lidhje me ankesat e mbrojtëseve të të akuzuarve E.XH, 

av.Pranvera Ukaj Pukaj dhe Gj.XH av.Mentor Neziri, të paraqitura kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.127/2021 i datës 

21.04.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPRK-së, më 23.08.2022, 

mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

I.Me rastin e ankesave të  mbrojtësve e të akuzuarit E.XH, av.Pranvera Ukaj Pukaj dhe Gj.XH 

av.Mentor Neziri, e sipas detyrës zyrtare, ANULOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Pejë - Departamenti i Krimeve të PKR.nr.127/2021 i datës 21.04.2022, dhe çështja i kthehet në 

rigjykim.  

II. Ankesat e mbrojtësve e të akuzuarit E.XH, av.Pranvera Ukaj Pukaj dhe Gj.XH av.Mentor 

Neziri, tani për tani janë jolëndore. 
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A r s y e t i m  

Gjykatës Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda me aktgjykimin 

PKR.nr.127/2021 i datës 21.04.2022, të akuzuarit E.XH dhe Gj. Xh, për shkak se në 

bashkëveprim kanë kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar 

e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 267 par.1, lidhur me nenin 275 

par.1, nënpar.1.8 dhe nenin 31, të KPRK-së i ka shpallur fajtor dhe i ka gjykuar si në vijmë: të 

akuzuarin E.XH me dënim me gjobë ne shumë prej 100 (njëqind) euro,  e të cilin dënim i njëjti 

është i obliguar ta paguaj në afat prej 30 (tridhjetë) ditësh, nga koha kur aktgjykimi të bëhet i 

plotfuqishëm dhe dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 3 (tre) muaj, e të cilin dënim 

i njëjti do ta mbaj,  pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë të cekur si më lartë brenda afatit të caktuar, 

atëherë dënimi me gjobë do ti shndërrohet në dënim me burg,  ku 1 (një) ditë burg,  do  ti llogaritet 

20 (njëzet) euro,  te gjobës. 

Ndërsa të ankuarën Gj.XH me dënim me gjobë në shumë prej 100 (njëqind) euro,  e të cilin 

dënim e  njëjta është e obliguar ta paguaj ne afat prej 30 (tridhjetë) ditësh, nga koha kur 

aktgjykimi te bëhet i plotfuqishëm dhe dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, e të cilin 

dënim e  njëjta a do ta mbaj,  pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

Nëse e  akuzuara nuk e paguan dënimin me gjobë të cekur si më lartë brenda afatit të caktuar, 

atëherë dënimi me gjobë do ti shndërrohet në dënim me burg,  ku 1 (një) ditë burg do  ti llogaritet 

20 (njëzet) euro,  te gjobës. 

Të  akuzuarit lirohen nga pagimi shpenzimeve te procedurës penale. 

Konfiskohen – dy qese, me ......... te llojit ........ më peshë të neto prej ... gram.        

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

Mbrojtësja e të akuzuarit E.XH, av.Pranvera Ukaj Pukaj, për shkak të vendimit mbi dënim, me 

propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës, ta aprovoi në tersi ankesën si të bazuar dhe  ta ndryshoj 

aktgjykim e ankimuar ashtu që të akuzuarit ti ndryshohet dënimi i shqiptuar dhe ti mundësohet 

një dënim me i butë apo i kushtëzuar.    

Mbrojtësi i të akuzuarës Gj.XH av.Mentor Neziri, për shkak të vendimit lidhur me sanksionin 

penale,  me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës, ta aprovoi si të bazuar ankesën dhe ta 
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ndryshoj aktgjykimin e ankimuar vetëm sa i përket vendimit mbi dënim ashtu që duke i pasur 

parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese të përmendura me lartë, të aplikoj institutin e zbutjes se 

dënimit të paraparë me nenin 73,74,75 dhe 76 të KPRK-së dhe të akuzuarës ti shqiptoj dënim sa 

me të butë apo me të favorshëm duke konsideruar se edhe me një dënim të tillë do të arrihet 

qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41 të KPK-së dhe në rastin konkret dënimi me kusht do të 

ishte adekuat për të akuzuarën duke i marrë për bazë rrethanat lehtësuese si dhe peshën e veprës 

penale për të cilën është gjykuar. 

Prokurori i Apelit me parashtresën, PPA/I.nr.288/2022, datë 31.05.2022, ka propozuar që të 

refuzohen si të pabazuara ankesat e mbrojtëseve të të akuzuarve E.XH, av.Pranvera Ukaj Pukaj 

dhe Gj.XH av.Mentor Neziri, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet. 

Gjykata e Apelit  e caktoj dhe e mbajti seancën e kolegjit në pajtim me dispozitën e nenit 390 të 

KPPRK-së, në të cilën morën pjesë të akuzuarit E.XH dhe Gj. Xh. si dhe mbrojtësi  i të akuzuarës 

Gj. Xh, av.Mentor Neziri, kurse Prokurori i Apelit dhe mbrojtësja av.Pranvera Ukaj Pukaj edhe 

pse të njoftuar në mënyrë të rregullt nuk morën pjesë në seancë. Gjatë seancës mbrojtësi i të 

akuzuarës Gj.XH, av.Mentor Neziri mbeti pranë pretendimeve të parashtruara në ankesë, ndërsa 

e akuzuara e mbështeti mbrojtësit e saj kurse i akuzuari E.XH mbështeti ankese e ushtruara me 

shkrim nga mbrojtësja e tij av.Pranvera Ukaj Pukaj. 

Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës, pasi mbajti seancën e kolegjit konform nenit 391 

të KPPRK-së, analizoi aktgjykimin e ankimuar së bashku me  shkresat e lëndës, vlerësoj 

pretendimet ankimore, duke vepruar në kuptim të nenit 394 paragrafi 1 të Kodit të Procedurës 

Penale, gjeti se aktgjykimi i ankimuar detyrimisht duhet anuluar:  

Pretendimet e mbrojtëseve në ankesa  

Në ankesë mbrojtësja e të akuzuarit E.XH, av.Pranvera Ukaj Pukaj, thekson se dënimi i shqiptuar 

është dënimi i lartë për faktin se i akuzuari e ka pranuar fajësinë për veprën e kryer pendimi për 

veprën e kryer, gjendja emocionale familjare dhe rrethana tjera që e kanë shtyre për të kryer këtë 

veprës. Për arsye të lartcekura kërkon që të ndryshohet vendimi i shkallës së parë dhe të akuzuarit 

ti shqiptohet një dënim me i butë. 

Në ankesë mbrojtësi i të akuzuarit dhe Gj.XH av.Mentor Neziri, thekson se gjykata e shkallës së 

parë në rastin e vendosjes lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit ka marrë vendim jo të drejtë 

lidhur me sanksion penale dhe nuk i ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese që kanë ekzistuar 

në kohen e shqiptimit të dënimit. Sipas mbrojtjes gjykata e shkallës së parë në rastin e vendosjes 
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për dënim ka marrë për bazë rrethanat lehtësuese dhe renduese, ndërsa edhe pse ka qenë në dijeni 

për rrethet tjera lehtësuese nuk i ka kushtuar rendësin e duhur të cilat kanë mundur të ndikojnë 

në një dënim me të favorshëm, si sjellja korrekte gjatë procedurës penale, me parë nuk ka qenë 

e dënuar, e akuzuar ka pasur një lloj presioni nga djali i tij ( tani i akuzuari E) që t'ia sjellë një 

sasi narkotiku, e njëjta është kujdestare e djalit të saj H. Xh që është me të meta psikike (si 

përcjellës e tij) dhe se ngas kjo vepre nuk kemi pasoja materiale e as palë të dëmtuar. Andaj  po 

të vlerësoheshin këto rrethana të akuzuarës do ti shqiptohet një dënim me i butë dhe me i 

favorshëm. 

Vlerësimi i Gjykatës së Apelit 

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

dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit  të njëjtën e shqyrtoi sipas detyrës 

zyrtare konform nenit 394 par.1 nën par 1.4 të KPPK-së,  dhe gjeti se i njëjti është përfshirë me  

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.2 nënpar.2.1 e lidhur me 

nenin 248 i KPPRK-së,  e të cilat detyrimisht  kushtëzojnë  anulimin  e tij meqenëse për shkak 

të mos zbatimit të drejtë  të kësaj dispozite ka ndikuar edhe në marrjen e aktgjykimit të drejtë 

dhe të ligjshëm nga gjykata e shkallës së parë, e në dëm të të akuzuarit. 

Nga arsyetimi i aktgjykimit të ankimuar rezulton se Gjykata e shkallës së parë në shqyrtimin 

fillestare të datës të datës 07.04.2022, pasi i ka udhëzuar të pandehurit në kuptim të nenit 246 

par.1 të KPPRK-së, leximit të aktakuzës nga Prokurori i Shtetit, dhe pas deklarimeve për 

pranimin e fajësisë e të akuzuarve dhe mendimit të mbrojtësve të tyre dhe Prokurorit të Shtetit 

lidhur me pranimin e fajësisë nga të akuzuarit, gjykata e shkallës së parë konform nenit 248 

par.4 të KPP-së, ka pranuar pranimin e fajësisë nga të pandehurit, duke qenë e bindur, pos 

tjerash, se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore, duke vazhduar më tej  me 

shqiptimin e dënimit për të akuzuarit. 

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë me rastin e zbatimit të dispozitës së nenit 

248 të KPPRK-së, përkitazi me pranimin e fajësisë nga të akuzuarit gjatë shqyrtimit fillestar 

nuk ka vlerësuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë nëse janë plotësuar të gjitha kushte kumulative 

nga paragrafi 1 i nenit 248 të KPPRK-së, prandaj nuk pajtohet me qëndrimin dhe përfundimin 

e nxjerrë nga gjykata e shkallës së parë se në këtë çështje penale aktakuza e Prokurorisë 

Themelore në Pejë, PP/I nr..... e datës ......, e ngritur ndaj të pandehurve E.XH dhe Gj.XH, për 

shkak se në bashkëveprim kanë kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 
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paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 lidhur me 

nenin 275 par.1 nënpar.1.8 dhe nenin 31 të KPRK-së, është konform nenit 241par.1 të KPPRK-

së.  

Gjykata e Apelit fillimisht rikujton zbatimin e dispozitave të përgjithshme të kodit penale ku në 

nenin 8 par.1 parashihet në mënyrë decidive: se vepra penale mund të kryhet me veprim ose me 

mosveprim. 

Në anën tjetër neni 241 par.1 të KPPRK-së, rregullon përmbajtjen e aktakuzës, ku në nën par 

1.4  kërkon që të përshkruhen; “kohën dhe vendin e kryerjes së veprës penale, objektin në të 

cilin është kryer dhe mjetin me të cilin është kryer vepra penale, si dhe rrethanat tjera të 

nevojshme për të përcaktuar me saktësi veprën penale.”  

Gjykata e Apelit gjen se gjykata e shkallës së parë nuk ka vlerësuar në mënyrë të drejtë nëse 

janë përmbushur të gjitha këto kushtet ligjore nga aktakuza për të konsideruar se të akuzuarit 

në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale për të cilat i ka shpallur fajtor. Kjo nga fakti se për 

këtë gjykatë është e paqartë se cili është veprimi ose mosveprimi inkriminues i ndërmarrë nga i  

akuzuarit E. Xh. në këtë rast, pasi që nga përshkrimi faktik i veprimeve e të akuzuarve nuk 

mund të kuptohet se i akuzuari a e ka blerë apo poseduar me qëllim të shitjes apo shpërndarjes 

së kësaj substance narkotike ngase të gjitha këto veprime sipas përshkrimit rezulton që ti ketë 

ndërmarrë e akuzuara Gj.XH. 

Nga dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar rezulton se të akuzuarit E.XH dhe Gj.XH, janë 

shpallur fajtor për shkak se “ nga dt.26.05.2021 e gjer më dt.27.05.2021, rreth orës 09:55 min, 

në Q. K. në D....., me dashje e në bashkëveprim me njëri tjetrin pa autorizim kanë poseduar me 

qëllim të shpërndarjes së substancës të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë, në atë mënyrë 

që pasi i pandehuri Enver e kontakton me telefon nga kjo Qendër të pandehurën Gj., mirren 

vesh që kjo e fundit të nesërmen pasi ta pranoj sasinë e narkotikut në S. të A në P nga në person, 

tani për tani i panjohur për Prokurorin, të njëjtën ta fusë në këtë Qendër duke e fshehur në gojë, 

mirëpo me rastin e kontrollës nga ana e oficerëve korrektues, kur ata kërkojnë nga e njëjta që 

ta hap gojën, gjejnë dhe sekuestrojnë dy qese të vogla plasmasi me substanca të dyshuara 

narkotike, e cila pas ekzaminimit rezulton të jetë e llojit ......... me peshë të neto 2.6 gram”. 

-me çka si bashkëkryerës kanë kryer veprën penale-Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 lidhur me 

nenin 275 par.1 nënpar.1.8 dhe nenin 31 të KPRK-së. 
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Për më tepër gjykata e shkallë së parë pranimin e fajësisë nga të akuzuarit e mbështet në faktet 

e çështjes dhe provave në të cilat mbështetet aktakuza, ku pos tjerash këtë e mbështet edhe 

deklarimin e të dyshuarit E.XH të dhënë në polici më datë ...... dhe në prokurori më dt........, 

mirëpo nga këto deklarime, mbi të cilat gjykata e krijon bindjen për pranimin e fajësisë për 

veprën penale, në bashkëkryerje, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 lidhur me nenin 275 par.1 

nënpar.1.8 dhe nenin 31 të KPRK-së rezultojnë të jenë në kundërshtim të plotë në raport me 

pranimin e fajësisë nga i akuzuari E.XH. Kështu, nga këto deklarata të dhënë në mbrojtjen e tij 

rezulton se i pandehuri në vazhdimësi ka deklaruar se këtë substancë narkotike që ditën kritike 

e kishte sjellë e pandehura e dytë, Gj.XH, ka qenë për nevojat e konsumit të tij dhe asnjëherë 

në këto deklarime nuk rezulton se ai të ketë deklaruar se qëllimi i kësaj substance të kishte qenë 

për shitje apo shpërndarje të saj. Andaj, nga këto rrethanat e fakteve për këtë gjykatë është e 

paqartë se si ka fituar bindjen gjykata e shkallës së parë për pranimin e fajësisë së të akuzuarit 

për veprën penale për të cilën e ka shpallur fajtor dhe dënuar si në dispozitiv të aktgjykimit të 

ankimuar.   

Në rigjykim Gjykata e shkallës së parë duhet të veproj në pajtim me vërejtjet e lartcekura, t’i 

eliminoj të gjitha shkeljet e cekura, t’i administroj të gjitha provat dhe të njëjtat t’i vlerësoj në 

pajtim me dispozitën e nenit 370 të KPP, dhe varësisht nga rezultati i vlerësimit të provave të 

nxjerr konkluzione të drejta të ligjshme e të bazuara në provat e administruara e mandej të merr 

vendim të drejt dhe ligjor. 

Nga arsyet e sipër cekura dhe në bazë të nenit 402 të KPPK-së, është vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktvendimi. 

 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

PAKR.nr.282/22, datë 23.08.2022 

 

Bashkëpunëtorja profesionale,                                                                     Kryetar i kolegjit, 

_________________                                                                                         _______________ 

Syzana Goxhuli                                                                                             Kreshnik Radoniqi 
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          Anëtarët e kolegjit: 

 

          Vaton Durguti  

                                                               ________________ 

 

                                                               Abdullah Ahmeti 

                                                              _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


