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Numri i lëndës: 2022:071210 

Datë: 26.07.2022 

Numri i dokumentit:     03265381 

 

PAKR.nr.326/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Krimeve të Rënda – kolegji i përbërë 

nga gjyqtarët: Xhevdet Abazi kryetar i kolegjit, Vaton Durguti dhe Kreshnik Radoniqi- anëtarë, 

me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Syzana Goxhuli, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit “[A.SH]” nga Gjilani, për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 paragrafi 

1 të KPRK-së, duke vendosur në lidhje me ankesën e  Prokurorisë Themelore në Gjilan, të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan – Departamenti për Krime të 

Rënda, PKR.nr.76/2022, datë 11.05.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 

të KPPRK-së, më 20.07.2022, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET si e bazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjilan, 

NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan - Departamenti i Krimeve të 

PKR.nr.76/2022 i datës 11.05.2022, përkitazi me sanksionin penal, ashtu që kjo Gjykatë të 

akuzuarin “[A.SH]”, për veprën penale për të cilën është shpallur fajtor, Blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 

267 paragrafi 1 të KPRK-së, e gjykon me  DËNIM BURGIMI në kohëzgjatje prej 1 (një) vit, 

ndërsa DËNIM ME GJOBË në shumë prej 150 € (një qind) euro e  merre si i vërtetuar.  

Në pjesët e tjera aktgjykimi mbetet i paprekur. 
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                  A r s y e t i m i 

 

Gjykata Themelore në Prizren - Departamenti i Krimeve të Rënda, me aktgjykimin  

PKR.nr.76/2022, datë 11.05.2022, të akuzuarin “[A.SH]”, për shkak të veprës penale blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe 

analoge nga neni 267 paragrafi 1 të KPRK-së, e ka shpallur fajtor dhe për ketë vepre e ka 

gjykuar  me dënim me gjobë në shumë prej 150€ (një qind e pesëdhjetë), të cilën gjobë do t’a 

paguajë në afat prej 15 ditësh nga dita kur aktgjykimi bëhet i plotfuqishëm, në të kundërtën 

dënimi i shqiptuar me gjobë, do të zëvendësohet me dënim me burgim, në atë mënyrë që një 

ditë burgu do të llogaritet në vlerë prej 20€ dhe dënim me burgim me kusht në kohëzgjatje 

prej 2 (dy) viteve duke urdhëruar në të njëjtën kohë që ky dënim mos të ekzekutohet nëse i 

akuzuari gjatë kohës së verifikimit prej 4 (katër) viteve, duke filluar nga dita pasuese e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale, nën kërcënim të revokimit 

të tij në kuptim të nenit 50 dhe 51 të KPRK-së. 

 

Të akuzuarit i konfiskohet peshorja digjitale me nr.serik EC P06 si dhe “marihuana”, në peshë 

totale prej 115.3 gram si dhe 75 copë qese plasmani, të cilat do të asgjësohen pasi që vendimi të 

merr formën e prerë.  

 

Është detyruar i akuzuari në fjalë që në emër të shpenzimeve të procedurës penale, përkatësisht 

paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 50 (pesëdhjetë) Euro si dhe në emër të taksës për 

kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 50 (pesëdhjetë) Euro, të gjitha në afat prej 15 

ditëve nga dita pasuese e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka ushtruar:  

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, për shkak të vendimit lidhur me sanksion penal 

nga neni 383 par.1 nënpar.1.4 lidhur me nenin 387 par.1 të KPP-së, më propozim që Gjykata e 

Apelit e Kosovës, ta aprovoi ankesës si të bazuar ndërsa aktgjykim e ankimuar ndryshoj dhe të 

akuzuarit dënimin e kushtëzuar me burgim t'ia zëvendësoj me dënime burgim efektiv në mënyrë 

që sanksioni i shqiptuar penale të jetë në proporcion me peshën e veprës penale, mënyrën e 

kryerjes si dhe përgjegjshmërinë dhe rrezikshmërinë, në mënyrë që dënimi të ndikoj pozitivisht 

në riedukimin e tij dhe të tjerëve që të mos kryejnë vepra të tilla penale. 
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Përgjigjeje në ankese e Prokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, ka ushtuar mbrojtësi i të 

akuzuarit “[A.SH]”, av. Sherif Sherifi, me propozim qe ankesa e PTH-së të refuzohet si e pa 

bazuar ndërsa aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet. 

 

Prokuroria e Apelit me parashtresën, PPA/I.nr.326/2022, datë 24.06.2022 ka propozuar që të 

aprovohet ankesa e Prokurorisë Themelore në Gjilan si e bazuar, ndërsa aktgjykimi i ankimuar 

të ndryshohet dhe të akuzuarit ti shqiptohet dënim me burg efektiv, ndërsa përgjigja në ankesë e 

mbrojtësit të  akuzuarit “[A.SH]”, av. Sherif Sherifi, të refuzohet si e pa pabazuar.  

Gjykata e Apelit  e mbajti seancën e kolegjit në pajtim me dispozitën e nenit 390 të KPPRK-së, 

në të cilën morën pjesë i akuzuari Arin Shala dhe mbrojtësi i tij av. Sherif Sherifi, kurse Prokurori 

i Apelit edhe pse i njoftuar në mënyrë të rregullt nuk mori pjesë në seancë. Gjatë seancës 

mbrojtësi i të akuzuarit mbeti pranë pretendimeve të parashtruara në përgjigje në ankesë, ndërsa 

i akuzuari e mbështeti mbrojtësin e tij.  

 

Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës, pasi mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj shkresat 

e lëndës, vlerësoj pretendimet ankimore dhe analizoj aktgjykimin e ankimuar në kuptim të nenit 

394 paragrafi 1 të Kodit të Procedurës Penale (KPP), gjeti se:  

 

Ankesa është e bazuar.   

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 të KPPK-së, dhe gjeti se i njëjti nuk përmban shkelje esenciale 

të dispozitave të procedurës penale e as shkelje të tjera të cilat detyrimisht do të kushtëzonin 

prishjen e tij. 

 

Po ashtu, me ankesë nuk kontestohet as gjendja faktike të cilën e ka vërtetuar gjykata e shkallës 

së parë, prandaj as në këtë aspekt çështja nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj Gjykate  ngase as 

që ka mund të kontestohet aktgjykimi përkitazi me ketë bazë ankimore ngase i akuzuari e ka 

pranuar fajësinë, kurse aktgjykimi u vlerësua vetëm në drejtim të pretendimeve ankimore sa i 

përket vendimit për dënim. 

 

Pretendimet e prokurorit në ankesë; 

Përkitazi me vendim mbi dënim Prokurori në ankesë thekson se gjykata e shkallës së parë për 

kundër faktit se i akuzuari e ka pranuar fajësinë nuk i ka shqiptuar dënimin e merituar sipas ligjit 
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pasi që dënimin i'a ka zbutur deri në atë masë të cilat bien në kundërshtim me rregullat e 

përgjithshëm për matjen, zbutjen ose ashpërsimin e dënimit dhe kufijtë e kësaj zbutje të 

përcaktuara me nenet 69, 70, 71 dhe 72 të KPRK-së. Gjykata e shkallës së par  në rastin e caktimit 

të dënimit ka marrë për bazë një mori të rrethanave lehtësuese, por të njëjta nuk kanë guxuar të 

vlerësohen në atë masë që dënimi të zbutet deri në këtë nivel, ndërsa si rrethana rëndese ka 

numëruar se i akuzuari edhe me parë ka kryer vepra penale të llojit të njëjtë për të cilat ka vuajtur 

dënimin mirëpo këtë fakt vetëm e ka përmendur e nuk e ka analizuar fare ngase sikur ta kishte 

vlerësuar dhe analizuar nuk do ti kishte shqiptuat të njëjtit këtë dënim, posaçërisht kur kemi të 

bëjmë me një recidivit të veprave të tilla, ku i njëjti sipas data bazës së policisë që nga viti 2001 

ka kryer vepra penale të ndryshme po ashtu edhe nga data baza e prokurorisë rezulton se ndaj të 

njëjti janë evidentuar disa lëndë. Prandaj, po të vlerësoheshin të gjitha këtë rrethana renduese 

sanksioni penal do të ishte me i ashpër, ndërsa rrethanat lehtësuese të potencuar nuk e kanë 

rendësin që dënimi me burg të kushtëzohet, andaj duke marrë parasysh këto rrethana konsideron 

se me dënime të tilla nuk do të parandalohen kryerja e veprave e penale dhe se me këtë dënimi 

nuk do të arrihet qëllimi dënimit. 

 

Përgjigje në ankesë: 

Mbrojtësi i të akuzuari në përgjigje në ankesë thekson se Gjykata e shkallës së parë  në mënyrë 

meritore ka vendosur në lidhje me sanksion penale dhe se vendimi i shqiptuar është plotësisht në 

harmoni me dispozitat ligjore si dhe llojin dhe lartësinë e tij duke konsideruar se dënimi i tillë i 

përgjigjet rretheve të rastit konkret ashtu që me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit. 

Pretendime te prokurorisë se dënimi i shpëtuar nuk është në përputhej me dispozitat ligjore nuk 

qëndrojnë pasi që neni 49 i KPRK-së, shprehimisht përcakton kushtet për shqiptimin e dënimit 

me kusht të cilat kushte në rastin konkret përmbushë në tersi dhe njësisht vërtetohet se dënimi i 

shqiptuat nga shkalla e parë  është në përputhjeje me dispozita ligjore të KPRK-së. 

 

Vlerësimi i Gjykatës së Apelit 

Duke shqyrtuar aktgjykimin e ankimuar përkitazi me vendimin mbi dënimin, Gjykata e Apelit, 

vlerëson se pretendimet ankimore të prokurorit për një dënim me ashpër janë të bazuara. 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar ka gjetur si rrethanat lehtësuese se i 

akuzuari e ka pranuar fajësinë, është penduar sinqerisht për veprimin e pamatur të tij, se 

seriozisht ka premtuar se në të ardhmen do të kujdeset maksimalisht që mos të bie ndesh me 

ligjin, se është i gjendjes së varfër ekonomike, baba i 2 fëmijëve, i njëjti është mbajtës i familjes, 
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rrethana këto të cilat ashtu të sublimuara sipas vlerësimit të gjykatës së shkallës së parë  përbëjnë 

rrethana veçanërisht lehtësuese, ndërsa si rrethanë renduese, ka vlerësuar faktin se i akuzuari 

edhe më parë ka kryer vepra penale të llojit të njëjtë, për të cilat ka vuajtur dënimin.   

 

Fillimisht Gjykata e Apelit gjen se rrethanat rënduese të vlerësuara nga gjykata e shkallës së 

parë, e të pretenduara edhe nga Prokuroria në ankesë të njëjtat nuk mund të merren dhe të 

vlerësohen si të tilla ngase ato vetëm janë theksuar por nuk janë vërtetuar me provat konkrete 

andaj si të tilla kanë mbetur vetëm në nivelin e pretendimit por pa u vërtetuar me provat konkrete. 

 

Megjithatë, Gjykata e Apelit pajtohet me gjetjet dhe konstatimet e rrethanave të vlerësuar nga 

gjykata e shkallës së parë për caktimin e dënimit ndaj të akuzuarit andaj, duke i rivlerësuar të 

njëjtat sidomos të atyre lehtësuese për të dënuarit, duke vlerësuar  rrethanë veçanërisht lehtësuese 

pranimin e fajësisë nga i akuzuarit në fazën e shqyrtimit fillestar  në kuptim të nenin 69, 71 

par.1.3, 72 par.1 nënpar1.4 të KPRK-së, të dënuarit i shqiptoi dënim të zbutur me burgim në 

kohëzgjatje prej 1 vit, e në anën tjetër duke gjetur si të bazuar pretendimet ankimore se dënimi i 

shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë është i butë dhe jo adekuat me shkallën  e rrezikshmërisë 

shoqërore, kjo Gjykatë vlerëson që dënimi i shqiptuar është në proporcion me shkallën e 

përgjegjësisë penale e të akuzuarit dhe me intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së 

mbrojtur dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimi duke  ndikuar  që të parandaloj të 

akuzuarin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tij, si dhe 

do të ndikoj në parandalimin e personave tjerë nga kryerja e veprave penale në të ardhmen si në 

ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, që është edhe qëllim i dënimit 

i paraparë me dispozitën e nenit 47 të KPRK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë bazuar në nenin 403 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.326/22, datë 20.07. 2022 

 

Bashkëpunëtorja profesionale,            Anëtarët e kolegjit;                 Kryetari i kolegjit 

Syzana Goxhuli                                       Vaton Durguti                         Xhevdet Abazi 

______________         ______________                     ______________ 

 

                  Kreshnik Radoniqi 

                                 __________________    

                                                              


