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Numri i lëndës: 2022:097343 

Datë: 31.08.2022 

Numri i dokumentit:     03375709 

 

PAKR.nr.395/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

nga gjyqtarët: Hashim Çollaku kryetar i kolegjit, Vaton Durguti dhe Abdullah Ahmeti- anëtarë, 

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

akuzuarve I.B, për shkak  veprës penale, posedimi i pa autorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope dhe analoge nga neni 269 par.1 lidhur me nenin 275 par.1 pika 1.8 të KPRK-së, dhe 

A.Z, për vepër penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge, nga neni  267 par.2.  lidhur me nenin 275 par.1. pika 1.8  të 

KPRK-së, duke vendosur lidhur më ankesat e mbrojtëseve e të akuzuarve I.B, av.Xhelal  

Radoniqi dhe A.Z, av Pranvera  Ukaj Pukaj,  të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Pejë - Departamenti i Krimeve të Rënda, PKR.nr.106/22, datë 15.06.2022, në 

seancën e kolegjit të mbajtur konform dispozitës së nenit 390 të KPPK-se, me datë 30.08.2022, 

mori këtë: 

A K T GJ Y K I M 

REFUZOHEN si e pabazuara ankesat e mbrojtëseve  të akuzuarve I.B, av.Xhelal  Radoniqi dhe 

A.Z, av Pranvera  Ukaj Pukaj  , ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti 

i Krimeve të Rënda, PKR.nr.106/22, datë 15.06.2022, VËRTETOHET.  

 

                  A r s y e t i m  
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Gjykata Themelore në Pejë - Departamenti i Krimeve të Rënda, me aktgjykimin  

PKR.nr.106/22, datë 15.06.2022, të akuzuarin I.B dhe A.Z  i ka shpallur fajtoj dhe i ka gjykuar 

si në vijim;  

-të akuzuarin I.B  për shkak  veprës penale, posedimi i pa autorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 269 par.1 lidhur me nenin 275 par.1 pika 1.8 të 

KPRK-së, i ka shqiptuar dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 (një)vit e 6 (gjashtë) muaj, të 

cilin dënim me burg i akuzuari do ta vuaj pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, si dhe dënim 

me gjobë në shumë prej 300 (treqind) €uro,  të cilin dënim me gjobë, i akuzuari është i obliguar 

që ta paguaj në afat prej 30 (tridhjetë) ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, nëse i akuzuari 

nuk e paguan dënimin me gjobë në afatin e caktuar, dënimi me gjobë i zëvendësohet me dënim 

me burg, ku një ditë burgu u llogaritet në shumë prej 20 (njëzet) €uro.  

- të akuzuarën A.Z  për vepër penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar 

e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, nga neni  267 par.2.  lidhur me nenin 275 

par.1. pika 1.8  të KPRK-së, i ka shqiptuar dënim burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e në 

të cilin dënim me burg i llogaritet edhe koha e kaluar nën masën e arrestit shtëpiak nga data 

15.05.2022 e deri me dt.14.06.2022, e të cilin dënim me burg e akuzuara do ta vuaj pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, si dhe  dënim me gjobë, në shumë prej 300 (treqind) €uro, të 

cilin dënim me gjobë, e akuzuara është e obliguar që ta paguaj në afat prej 30 (tridhjetë) ditësh 

nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, e po që se e akuzuara nuk e paguan dënimin me gjobë në 

afatin e caktuar, dënimi me gjobë i zëvendësohet me dënim me burg, ku një ditë burgu u 

llogaritet në shumë prej 20 (njëzet) €uro. 

Janë obliguar të akuzuarit që secili veç e veç që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të 

paguajnë shumën prej nga 50 (pesëdhjetë) €uro, në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësorë 

secili veç e veç shumën prej nga  25 (njëzet e pesë) €uro, si dhe në emër të kompensimit të 

viktimave të krimit secili veç  e veç shumën prej nga 50 ( pesëdhjetë) €uro, e të gjitha këto në 

afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit. 

Konform nenit 275 par.2 të KPPRK-së, substanca narkotike e llojit marihuanë, në peshë prej 25 

gram, si mjet me të cilin është kryer vepra penale, konfiskohet dhe e njëjta urdhërohet që pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit të asgjësohet. 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë kanë ushtruar:  
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Mbrojtësi i të akuzuarit  I.B, av.Xhelal  Radoniqi  për shkak të vendimit mbi dënim, më propozim 

që Gjykata e Apelit e Kosovës, aktgjykim e ankimuar ta ndryshoj dhe dënimi ndaj të akuzuarit 

të zbutet.  

Mbrojtësja e të akuzuarës A.Z, av. Pranvera Ukaj Pukaj  për shkak të vendimit mbi dënim, më 

propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës, ta aprovoi ankesën si të bazuar, ndërsa aktgjykim e 

ankimuar ta ndryshohet dhe të akuzuarës ti ndryshohet dënimi i shqiptuar dhe ti mundësohet një 

dënim me i butë apo i kushtëzuar.    

Prokuroria e Apelit me parashtresën, PPA/I.nr.398/2022, datë 20.07.2022 ka propozuar që të 

refuzohen si të pabazuar ankesat e ushtuar nga mbrojtësit e të akuzuarve I.B, av.Xhelal  Radoniqi 

dhe A.Z, av Pranvera  Ukaj Pukaj, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet. 

 

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

të KPP në të cilën ishin prezent të akuzuarit I.B dhe A.Z dhe mbrojtësja e saj. av Pranvera  

Ukaj Pukaj, kurse av.Xhelal  Radoniqi dhe  Prokurori i Apelit edhe pse është njoftuar me 

rregull për kohën dhe vendin e mbajtjes nuk morën pjesë në seancë. Mbrojtësja e të akuzuarës 

A.Z-av.Pranvera Ukaj-Pukaj, pasi elaboroi ankesën theksoi se  mbetet në tersi pranë 

pretendimeve të parashtruara në ankesë, ndërsa e akuzuara A.Z e mbështeti mbrojtësen e saj. 

I akuzuari I.B theksoi se mbështet ankesën me shkrim të ushtruar nga mbrojtësi i tij duke 

shtuar se është kontribuues i veprës penale por kërkon dënim më të butë.  

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 KPPRK-së, dhe gjeti se:  Ankesat janë të pabazuara.   

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 të parapara nga neni 384 të KPPRK-së, e as shkelje të tjera 

të cilat detyrimisht do të kushtëzonin anulimin 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 (as që ka 

mund të kontestohet aktgjykimi përkitazi me ketë bazë ankimore ngase të akuzuarit kanë pranuar 
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fajësinë), kurse aktgjykimi u vlerësua vetëm në drejtim të pretendimeve ankimore sa i përket 

vendimit për dënim. 

Pretendimet e ankimore. 

Në ankese mbrojtësi i të akuzuarit I.B, av.Xhelal  Radoniqi,  thekson se dënimi është i ashpër 

dhe nuk është vlerësuar në masë të duhur rrezikshmëria tejet e vogël e veprës penale nga neni 

269 të KPRK-së dhe se 25 gram e llojit marihuan është sasi simbolike dhe se të njëjtin e ka pasur 

për përdorim personal, pasi që është përdorues i kësaj substance. Sipas mbrojtësit i akuzuari pa 

autorizim kishte poseduar substancë narkotike brenda institucionit korrektuese dhe për ketë arsye 

ndaj tij është zbatuar neni 275 par.1 pika 1.8 të KPRK-së dhe është gjykuar në departamentin 

për krime të renda përndryshe behet fjalë  për sasi të vogël. Më tej ka cekur se me Kodin Penal 

të Kosovës me nxjerrjen e nenit 275 par.1 pika 1.8 është diskriminuar statusi personal i personave 

të dënuar, pasi që personat e dënuar gjatë mbajtjes se dënimit i nënshtrohen Ligjit për 

Ekzekutimit të sanksioneve penale, kurse ata që janë në liri me Kodin Penal të Kosovës. Të gjitha 

këto sipas mbrojtjes duhet të jenë rrethanë lehtësuese pasi që i akuzuari me plot bindje ishte i 

gatshëm që vet ta vuaj edhe dënimin për të akuzuarën A dhe ky deklarim i tij është dashur që të 

vlerësohet si rrethanë posaçërisht lehtësuese dhe ndaj tij të shqiptohet dënimi nën kufirin e 

paraparë ligjorë me zbatim e nenit 71 të KPRK-së. Pastaj ka cekur rrethet tjera lehtësuese, si 

rrethanat  personale dhe karakteri i personit të dënuar është mjerisht konsumues i narkotikut, 

është fjala për person që gjendet në vuajtje të dënimit, i moshës ...vjet ku i duhet ndihma për ti 

tejkaluar problemet serioze jetësore për një të ardhëm me perspektiv, bashkëpunimi i tij dhe 

pranimi i mëhershëm fajësisë si dhe pendimi i sinqerti i tij, për arsye të lartcekura ka propozuar 

si me lartë. 

Në ankese mbrojtësja e të akuzuarës A.Z, av. Pranvera  Ukaj Pukaj, thekson se dënimi i shqiptuar 

është dënim i lartë, për faktin se e akuzuara e ka pranuar fajësinë për veprën penale të kryer por 

duhet të merret parasysh fakti se e njëjta këtë vepër e ka kryer për shkak të presionit nga i 

akuzuari  I.B dhe se nuk e ka ditur rendësin e veprës penale si dhe pasojat e veprimeve të saj. 

Sipas mbrojtjes e njëjta nuk ka pasur qëllim shitjen e substancës narkotike është hera e parë që 

ndeshet me ligjin është e moshës se re studente në përfundim të vitit të parë dhe është penduar 

thellë. Kurse lidhur me  dënimi me gjobë  thekson është dënim i lartë duke pasur parasysh faktin  

e njëjta është studente dhe familja e saj jetojnë me asistencë sociale, andaj ka kërkuar që e njëjta 

të lirohet nga pagesa e shpenzimeve të procedurës për shkak të kushteve ekonomikë, ndërsa 

lidhur me dënimin i njëjti të jetë i kushtëzuar, për arsye të lartcekura ka propozuar si me lartë. 
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Gjetjet e Gjykatës së Apelit 

Gjykata e Apelit vlerëson se pretendimet ankimore të mbrojtëseve e të akuzuarve  për një dënim 

me të ulët ose të kushtëzuar, nuk janë të bazuara.  

 

Gjykata e shkallës së parë me rastin e caktimit të dënimit i ka vlerësuar të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit konform nenit 69 dhe 

71 të KPRK-së. Si rrethana posaçërisht lehtësuese për të akuzuarin I.B, ka vlerësuar pranimin e 

fajësisë nga ana e tij për veprën e kryer si dhe shprehjen e pendimit të sinqertë për veprën e kryer, 

ndërsa si rrethanë rënduese , gjykata mori për bazë faktin se i njëjti është përsëritës i veprave 

penale dhe i njëjti është në vuajtje të dënimit për një vepër tjetër penale, ndërsa për të akuzuarën 

A.Z, gjykata si rrethanë posaçërisht lehtësuese, ka vlerësuar pranimin e sinqertë të fajësisë, 

pendimin e sinqertë, moshën e re, pastaj e njëjta është studente si dhe faktin se e njëjta gjer më 

tani nuk ka ra ndesh me ligjin,  ndërsa gjykata rrethana rënduese për të akuzuarën A nuk  ka 

gjetur. Duke i vlerësuar rrethanat e lartcekura të akuzuarve i'u ka shqiptuar dënimet si në 

dipozitiv të këtij aktgjykimi me bindje se me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit. 

 

Një vlerësim të këtillë të rrethanave relevante për matjen e dënimit si të drejtë dhe të ligjshëm e 

pranon edhe kjo gjykatë dhe gjen se gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë i ka 

vlerësuar rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, ndërsa rrethanat 

në të cilat mbrojtësit e të akuzuarve pretendojnë ato si të tilla kanë qenë objekt vlerësimi nga ana 

e gjykatës së shkallës se parë, dhe si të tilla të paraqitura në veçanti nga mbrojtësi i të akuzuarit 

I.B-av.Xhelal Radaoniqi  nuk janë të asaj natyrë dhe nuk kanë ndikim, që të akuzuarve t'iu 

shqiptohet një dënim tjetër nga i të cilin i ka shqiptar gjykata e shkallës së parë, meqenëse gjykata 

duke i marrë parasysh këto rrethana veçanërisht lehtësues ka aplikuar zbutjen e dënimit dhe të 

akuzuarve i është shqiptuar dënimin nën minimumin ligjor të paraparë për këto vepra penale, 

andaj të gjitha këto rrethana sipas vlerësimit të kolegjit penal të kësaj gjykate japin bazë të 

mjaftueshme që arsyetojnë shqiptimin e dënimit nga gjykata e shkallës së parë si në dispozitiv 

të aktgjykimit të ankimuar. Ndërsa sa i përket pretendimit ankimor e mbrojtës së të akuzuarës 

A.Z-av.Pranvera Ukaj Pukaj përkitazi me atë se familja e të akuzuarës jeton nga asistenca sociale 

nuk rezulton se është mbështetur në ndonjë provë materiale e cila kishte për të vërtetuar këtë 

fakt, për më tepër ky fakt në shqyrtimin fillestar nuk është potencuar por përkundër rrjedh se e 

akuzuara vijon studimet në K.A......., andaj si të tilla  kjo gjykatë e ka vlerësuar si pretendim të 

pabazuar dhe të pa mbështetshëm në provat materiale. 
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Prandaj, kjo Gjykatë vlerëson se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarve nga ana e Gjykatës së 

shkallës se parë është në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer 

penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarve dhe me intensitetin e rrezikimit dhe 

vlerës së mbrojtur shoqërore, me bindje se edhe me këtë sanksion penal do të mund të 

parandalohen të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, si dhe do të parandalohen 

personat tjerë nga kryerja e veprave penale.  

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.395/22, datë 30.08.2022 

 

Bashkëpunëtorja profesionale,                                                                     Kryetar i kolegjit, 

_________________                                                                                         _______________ 

Syzana Goxhuli                                                                                                  Hashim Çollaku 

    

          Anëtarët e kolegjit: 

 

          Vaton Durguti  

                                                               ________________ 

 

                                                                  Abdullah Ahmeti 

                                                             _________________ 


