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PAKR.nr.358/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

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

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

anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Syzana Goxhuli, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit R.I, për shkak të veprës penale prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i 

narkotikëve të rrezikshëm dhe i substancave psikotrope nga neni 230 paragrafi 1. lidhur me 

nenin 23 të Kodit Penal të Kosovës, duke vendosur sipas ankesës së Prokurorisë Themelore – 

DKR në Gjilan si dhe përgjigjen në ankesë të mbrojtësit të të akuzuarit R.I-av.Mustafë Musa, 

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

Rënda, PKR.nr.177/2011 i datës 03.06.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 

390 të KPPRK-së, më 29.08.2022, mori këtë: 

A K T GJ Y K I M 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Gjilan, ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Gjilan – Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.177/2011, datë 

03.06.2022, VËRTETOHET. 

A r s y e t i m i 

Gjykata Themelore në Gjilan – Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin, 

PKR.nr.177/2011 të datës 03.06.2022, të akuzuarin R.I e ka shpallur fajtor për shkak të veprës 

penale prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve të rrezikshëm dhe i substancave 

psikotrope nga neni 230 paragrafi 1. Lidhur me nenin 23 të Kodit Penal të Kosovës  dhe i  ka 
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shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje 180 ditëve, duke urdhëruar në të njëjtën kohë që ky 

dënim mos të ekzekutohet nëse i akuzuari R.I gjatë kohës verifikuese prej  një (1) viti nuk kryen 

vepër tjetër penale ose nuk zbulohet se ka kryer ndonjë vepër tjetër penale dhe plotësohen kushtet 

ligjore nga neni 44 ose 45 të KPK-së, atëherë dënimi me kusht do të revokohet duke u bërë 

efektiv me aktgjykim të veçantë si dhe me dënim me gjobë në shumën prej gjashtëqind ( 600 ) 

Euro, të cilën shumë duhet ta paguaj në tri këste të barabarta prej nga 200 Euro në muaj, duke 

filluar nga dita pasuese e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Në kuptim të nenit 43 paragrafi 3 të KPRK-së, si dispozitë më e favorshme për të akuzuarin në 

fjalë, nëse eventualisht i akuzuari R.A nuk dëshiron ose nuk mund të paguaj dënimin me gjobë, 

i njëjti zëvendësohet me dënim me burgim në kohëzgjatje prej tridhjetë ( 30 ) ditëve, të cilin 

duhet të filloj ta mbaj në afat prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së ftesës së kësaj gjykate për 

mbajtjen e këtij dënimi.  

Në kuptim të nenit 230 paragrafi 5 të KPK-së të akuzuarit R.I i konfiskohen... cope bimë ..... të 

llojit ......., të cilat nëse nuk janë shkatërruar nga policia në kohën kur janë identifikuar si bimë 

të gjalla narkotike, atëherë të njëjtat do të shkatërrohen nga ana e komisionit të formuar nga ana 

e kryetarit të kësaj gjykate. 

Detyrohet i akuzuari R.I që në emër të shpenzimeve të procedurës penale lidhur me paushallin 

gjyqësor të paguaj shumën prej  njëqindepesëdhjetë  ( 150 ) Eurove, ndërsa në emër të taksës për 

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

tridhjetë ( 30 ) ditëve, duke filluar nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim 

të përmbarimit të dhunshëm. 

Ndaj të akuzuarit E.B është veçuar procedura penale me aktvendim të veçantë me numër të 

lëndës ...... , për shkak se gjykata nuk ka arritur që ta siguroj pranin e tij në seancë për rrethana 

objektive, duke u urdhëruar Zyra kompetente e kësaj gjykate që të fotokopjoj shkresat e lëndës 

duke marrë numrin tjetër të lartcekur të protokolit për vazhdimin e procedurës penale ndaj këtij 

të akuzuari edhe atë përmes programit të SMIL. 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

Prokuroria Themelore – DKR në Gjilan, për shkak të vendimit mbi sanksionin penal nga neni 

387 par.1 të KPRK-së, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës, aktgjykimi i ankimuar të 

ndryshoj sa i përket vendimit mbi dënim dhe të  akuzuarit t'i shqiptoi dënim me burg efektiv me 

të rendë me- të ashpër.    
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Përgjigje në ankesën e PTH-së ka ushtruar mbrojtësi i të akuzuarit R.I-av.Mustafë Musa me 

propozim që ankesa e PTH-së refuzohet si e pabazuar ndërsa aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.   

Prokurori i Apelit më parashtresën, PPA/I.nr.357/2022 të datës 13.07.2022, ka propozuar që të 

aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë dhe aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet ndërsa të 

akuzuarit ti shqiptohet një dënim me lartë me burgim efektiv se sa në aktgjykim e ankimuar, 

ndërsa përgjigja në ankesën e PTH-së e mbrojtësit e të akuzuarit R.I- av. Mustafë Musa të 

refuzohet si e pa bazuar. 

Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj shkresat e lëndës,  

vlerësoj aktgjykimin e kundërshtuar në kuptim të nenit 394  të KPPRK-së, dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve në ankesë gjeti se:  

Ankesa nuk 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 KPPRK-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 

anulimin e tij. 

Po ashtu as gjendja faktike nuk ka qenë objekt i vlerësimit të kësaj gjykate, se me ankesë nuk 

mund të kontestohet në kuptim të nenit 383 par.2 të KPPRK-së, meqenëse i  akuzuari në 

shqyrtim gjyqësor të datës 24.05.2022, e ka pranuar fajësinë dhe Kryetari i trupit gjykues e ka 

aprovuar pranimin e fajësisë nga i akuzuari, prandaj aktgjykimin e ankimuar kjo Gjykatë e 

vlerësoi vetëm në drejtim të pretendimeve ankimore përkitazi me vendimin mbi dënimin 

Pretendimet të Prokurorit lidhur me vendimin mbi dënim. 

 

Prokurori në ankesë thekson se në këtë çështje penale gjendja faktike është vërtetuar drejtë 

mirëpo vendimi mbi dënim është në kundërshtim me rregullat e përgjithshëm mbi matjen e 

dënimit dhe caktim e drejtë të dënimit të përcaktuar në nenin 73 pastaj ato  të zbutjes se dënimit 

të përcaktuar nenet 74, 75 dhe 76 të KPRK-së. Sipas prokurorisë rrethanat lehtësuese çfarëdo 

qofshin ato nuk kanë guxuar të vlerësohen se janë të asaj rëndësie që të ndikonin që dënimi 

shqiptuar për këtë vepër penale të zbutet deri në atë nivel që do të thotë se rrethanat renduese 

nuk janë vlerësuar. Tutje ka shtuar se gjykata ka tejkaluar kompetencat ligjore në matjen e 
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dënimit dhe nuk ka përcaktuar drejtë dënimin duke vlerësuar vetëm rrethanat lehtësuese duke 

mos i përmendur rrethanat renduese si shkalla e përgjegjësisë penale apo rrezikshmëria 

shoqërorë duke mos i dhënë kështu peshë të njëjtë rrethanave për matjen e dënimit, prandaj ky 

dënim nuk është në harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale dhe me këtë dënim nuk do të 

arrihet qëllimi i dënimit.    

Përgjigje në ankesë: 

Mbrojtësi i të akuzuari R.I, avokati Mustafë Musa, në përgjigje në ankesë e ka kundërshtuar 

ankesën e PTH-së për faktin se thinjet nga ankesa nuk gjejnë mbështetje në provat dhe faktet nga 

shkresat e lëndës. Ka theksuar se për ketë vepre i akuzuari e ka pranuar fajësinë dhe se vepra 

është kryer me tepër se 10 vite tani me i njëjti është i mataruar baba i dy fëmijëve , bujk i gjendjes 

se varfër ekonomike dhe me parë i pa gjykuar, prandaj me të drejtë janë zbatuar dispozitat e nenit 

71 të KPP-së që kanë të bëjmë me zbutjen e dënimit nën kufirin e paraparë ligjore. 

Vlerësimi i Gjykatës së Apelit 

Gjykata e Apelit vlerëson se pretendimet ankimore të prokurorit që të akuzuarit ti shqiptohet një 

dënim më i ashpër pasi që dënimi i shqiptuar është në kundërshtim me rregullat e përgjithshëm 

mbi matjen e dënimit dhe ato të zbutjes e dënimit nuk janë të bazuara. 

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

lehtësuese dhe rënduese konform nenit 64, 66 dhe 70 të KPRK-së. Si rrethana lehtësuese për të 

akuzuarit ka vlerësuar pranimin e fajësisë pa hezitim gjatë gjitha fazave të procedurës penale, 

pendimin e sinqertë të tij i cili që nga koha e kryerjes së veprës penale lëndore gjatë periudhës 

11 vjeçare nuk është ndeshur me ligjin meqë organi i ndjekjes penale nuk i ka ofruar gjykatës 

kurrfarë prove që do të vërtetonte të kundërtën, se ndaj të njëjtit nuk zhvillohet kurrfarë procedure 

tjetër penale, gjendjen ekonomike të varfër e të akuzuarit i cili me punën e tij bujqësore në regjion 

kodrinor mban familjen e tij shumë anëtarësh, si dhe shkallën e ultë të përgjegjësisë së tij për 

shkak të arsimimit të ultë meqë ka vetëm katër shkallë të shkollës fillore, ndërsa si rrethana 

rënduese nuk ka gjetur, ndërsa sa i përket e sa i përket rrezikshmërisë shoqërore si element 

material i kundërdërligjshmërisë së veprës penale në fjalë, e njëjta është e inkorporuar në vet 

normën e veprës penale nga neni 230  të KPK-së si vepër e veçantë kurse shkalla e përgjegjësisë 

penale në rastin konkret është trajtuar si rrethanë lehtësuese meqë e njëjta tanimë rezulton se 

është e ultë. 
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Prandaj  gjykata e shkallës së parë duke vlerësuar rrethanat posaçërisht lehtësuese në kuptim të 

nenit 66 paragrafi 1 nën paragrafi 2 të KPK-së, gjithashtu duke pasur parasysh gjendjen faktike 

të vërtetuar me theks të veçantë numrin e .....të kultivuara të ..... prej ...copë dhe periudhën kohore 

të kaluar prej ...... dhe gjatë kësaj periudhe i njëjti nuk ra ndesh me ligjin, është bindur se në 

zbatim të nenit 67 paragrafi 1 nën paragrafi 4 lidhur me nenin 43 dhe 44 të këtij Kodi, ka bazë 

ligjore dhe faktike për t’ia zbutur dënimin me burgim të akuzuarit nën minimumin e veçantë të 

paraparë duke ia kushtëzuar të njëjtin si dhe dënimin përkatës me gjobë që i përgjigjet nivelit të 

përgjegjësisë penale e të akuzuarit por edhe mundësive të tij materiale duke mos e rrezikuar 

ekzistencën financiare të familjes së tij edhe atë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Duke 

vlerësuar rrethanat e përmendura të akuzuarit i ka shqiptuar dënimet si në dipozitiv të aktgjykimit 

ankimor me bindje se me këto dënime kumulativ edhe atë njëra e kushtëzuar e tjera efektive 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 

e pretenduara rënduese në ankesën e prokurorit sipas vlerësimit të kësaj gjykate të njëjta rezulton 

se gjykata e shkallës së parë i ka pasur parasysh dhe të njëjtat i ka vlerësuar, andaj pretendimi si 

në ankesë në kuptimin abstrakt të paraqitur me propozim që  akuzuarit t’i shqiptohet një dënim 

tjetër nga ai të cilin e ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë apo që të akuzuarit t’i shqiptohet 

dënim më i ashpër sikurse që pretendohet në ankesë janë të pabazuara ngase 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. Prandaj, kjo Gjykatë vlerëson se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit nga Gjykata e 

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

penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale e të akuzuarit dhe me intensitetin e rrezikimit apo 

pasojave të shkaktuara, me bindje se edhe me këtë dënim do të mund të parandalohet i akuzuari 

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

e veprave penale.  

 

Nga arsyet e sipërcekura, e në bazë të nenit 401 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA 

PAKR.nr.358/2022, datë 29.08.2022 

 

 

Bashkëpunëtorja Profesionale            Kryetari i kolegjit 

 

_________________              _________________ 

  Syzana Goxhuli                           Kreshnik Radoniqi 

 

Anëtarët e kolegjit: 

 

_________________ 

Vaton Durguti 

 

_________________ 

Hashim Çollaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


