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PAKR.nr.375/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

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

përbërë nga gjyqtarët Hashim Çollaku - kryetar, Vaton Durguti dhe Abdullah Ahmeti - anëtarë, 

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

akuzuarit M.I, për shkak të veprës penale, kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës 

ose bimëve të kanabisit nga neni 272 par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas ankesës së 

Prokurorisë Themelore – DKR në Gjakovë si dhe ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit M.I, 

av.Driton Dobruna të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë – 

Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.65/2022, dt.09.06.2022, në seancën e kolegjit të 

mbajtur konform nenit 390 të KPPRK-së, më 30.08.2022, mori këtë: 

A K T GJ Y K I M 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore – DKR në Gjakovë dhe ajo e  

mbrojtësit e të akuzuarit M.I, av.Driton Dobruna, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Gjakovë – Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.65/2022, dt.09.06.2022, 

VËRTETOHET. 

A r s y e t i m  

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

PKR.nr.65/2022, dt.09.06.2022, të akuzuarin M.I, për shkak të veprës penale, kultivimi i bimës 

së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit nga neni 272 par.1 të KPRK-së, e ka 
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shpallur fajtor dhe e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) vite, e 6 (gjashtë) 

muaj, të cilin dënim i akuzuari duhet ta vuaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Ndaj të akuzuarit M.I konfiskohet: 14 (katërmbëdhjetë) bimë narkotike ...... me gjatësi prej .... 

cm deri .... cm të mbjella në vazo, po ashtu konfiskohen pajisjet ndriçimi i posaçëm rregullator 

të rrymës, matës të temperaturës dhe flutura për ajrosje, si dhe 11 (njëmbëdhjetë) bimë narkotike 

........., si objekt i veprës penale. 

Detyrohet i akuzuari, që t’i paguajë shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 100 

(njëqind) €uro, si dhe për programin për kompensimin e viktimave të krimit  shumën prej 50 

(pesëdhjetë) €uro të gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykim. 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

Prokuroria Themelore – DKR në Gjakovë, për shkak të vendimit mbi dënim, me propozim që 

Gjykata e Apelit e Kosovës aktgjykimin e ankimuar ta ndryshoj, ashtu që të akuzuarit t'i shqiptoi 

dënim me të lartë. 

Mbrojtësi i të akuzuarit M.I, av.Driton Dobruna, për shkak të vendimit lidhur me sanksionin 

penal, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës ta ndryshoj aktgjykimin e ankimuar  lidhur 

me vendim mbi dënim dhe të akuzuarit ti shqiptohet dënim me i butë ose të ndryshohet vendimi 

lidhur me dënim dhe të njëjti ti shqiptohet një dënim me gjobë bazuar në veprën penale.  

Prokurori i Apelit me parashtresën, PPA/I.nr.396/2021, datë 12.07.2022, ka propozuar që të 

aprovohet ankesa e Prokurorisë Themelore – DKR në Gjakovë ndërsa aktgjykimi i ankimuar të 

ndryshohet dhe të akuzuarit t'i shqiptohen dënim me të larta se sa në aktgjykimin e ankimuar, 

ndërsa të refuzohet ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit M.I, av.Driton Dobruna si e pa bazuar. 

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 i  akuzuari M.I dhe mbrojtësi i tij av.Driton Dobruna, kurse 

Prokurori i Apelit edhe pse është njoftuar me rregull nuk mori pjesë në seancë. Mbrojtësi i të 

akuzuarit pasi elaboroi ankesën theksoi se mbetet në tersi pranë pretendimeve të parashtruara 

në ankesë, ndërsa i akuzuari 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, gjeti se:  
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Ankesat nuk janë të bazuara.   

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 

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 i akuzuari e ka pranuar 

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

vendimit për dënim. 

Pretendimet të Prokurorit në ankesë  

 

Prokurori në ankesë thekson se në rastin e marrjes se vendimit mbi dënim  gjykata e shkallës së 

parë si rrethanë lehtësuese ka marrë përsysh faktin se i njëjti jeton vet i gjashti në familje në 

gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt, ka pranuar fajësinë dhe ka premtuar se me nuk do të kryej 

vepra penale si dhe faktin se me parë nuk ka qenë i dënuar, ndërsa si rrethanë renduese ka marr 

faktin se i njëjti në shtëpinë e tij ka krijuar laborator të narkotikëve. Sipas prokurorisë në rastin 

konkret janë mbivlerësuar rrethanat lehtësuese dhe si të tilla janë rrethana jo adekuate për dënim 

e shqiptuar dhe se me këtë dënime nuk do të arrihet qëllimi i dënimit për arsye të lartcekura ka 

propozuar si me lartë.  

Pretendimet e mbrojtësit të të akuzuarit në ankesë  

Përkitazi me vendim mbi dënim në ankesën mbrojtësit i të akuzuarit M.I, av.Driton Dobruna, 

thekson së me rastin e shqiptimit të dënimit gjykata i ka renditura disa rrethana lehtësuese por si 

rrethanë renduese ka paraqitur se i akuzuari ka krijuar laborator dhe për ketë i ka shqiptuar dënim 

prej një vit e gjatë muaj. Sipas mbrojtjes  ky arsyetim nuk qëndron pasi që pasi që kjo ka qenë 

një improvizim i dobët i laboratorit në disa saksi të luleve ku ato që janë gjetur lartë në tavan 

kanë qenë qaj mente kurse të tjerat janë len pa përkujdese dhe janë prishur sepse i akuzuari është 

kthyer në vendqëndrim e tij në ....... , pasi i është dhënë mundësia me lehtësimin e masave të 

pandemisë, por për shkak se nuk e kemi kundërshtuar aktakuzën dhe provat, kemi qenë të 
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detyruar që ta pranojmë aktakuzën si të tillë, andaj konsideron se nuk ka asnjë rrethana renduese 

dhe se dënimi duhet të zbutet nën minimumin ligjor. Ka shtuar që i akuzuari ka qenë i burgosur 

në kohen e luftës dhe mbyllja në burg mund të këtë lenë pasoja në shëndetin e tij mendor prandaj 

ka kërkuar që të njëjti ti caktohet një dënim më i butë ose të ndryshohet vendimi lidhur me 

dënimin dhe ti shqiptohet në dënim me gjobë bazuar në veprën me të cilin dënim do të arrihet 

qëllimi i dënimit, andaj ka propozuar si me lartë. 

Vlerësimi i Gjykatës së Apelit 

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

e Kosovës vlerëson se pretendimet ankimore të prokurorit për në dënim me të ashpër ndërsa ajo 

e mbrojtësit të të akuzuarit për një dënim me të butë nuk janë të bazuara, kjo për faktin se 

prokuroria në ankesë përpos përsëritjes përshkrimit të rrethanave të vlerësuara nga gjykata e 

shkallë së parë me aktgjykimin e ankimuar dhe mendimit të saj se janë mbivlerësuar rrethanat 

lehtësuese nuk ka theksuar ndonjë rrethanë tjetër e për të cilën gjykata e shkallës së parë nuk e 

mori parasysh me rastin e caktimit të sanksionit penal. Ndërsa rrethanat e pretenduara personale 

për të akuzuarin  nga mbrojtja ato si të tilla nuk gjejnë mbështetje në ndonjë provë e cila kishte 

për të vërtetuar këto pretendime ndërsa pretendimi se veprën penale i akuzuari e ka kryer në 

kohën e pandemisë nuk është rrethanë e asaj natyre që kishte për të determinuar apo të 

justifikonin për një vendim tjetër nga ai që është shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë me 

aktgjykimin e ankimuar.  

Gjykata e shkallës së parë me rastin  e caktimit të dënimit i ka vlerësuar një mori  të rrethanave 

si lehtësuese dhe rënduese konform nenit 69, 70 të KPRK-së. Si rrethana  lehtësuese për të 

akuzuarit ka vlerësuar rrethanat personale të akuzuarit dhe se: jeton veti i gjashti në familje, në 

gjykim ka patuar qëndrim tejet korrekt, pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit në të gjitha 

fazat e procedurës dhe në shqyrtimin fillestar për veprën penale për të cilën ngarkohet, pendimin 

e tij dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të kryej vepra penale, si dhe faktin se nuk ka qenë i 

dënuar më parë, ndërsa si rrethana rënduese ka vlerësuar se i njëjti ka krijuar laborator për 

narkotikë dhe ka marrë parasysh rrezikshmërinë kësaj vepre penale. Duke mos gjetur rrethana 

tjera rënduese të akuzuarit i ka shqiptuar dënim si në dipozitiv të këtij aktgjykimi me bindje se 

me këtë dënim do të arrihet efekti dhe 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 
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vlerësuar rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, andaj të gjitha 

këto rrethana sipas vlerësimit edhe të këtij 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 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 akuzuarit dhe me intensitetin e rrezikimit dhe vlerës 

së mbrojtur shoqërore, me bindje 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 sipër cekura, e në bazë të nenit 401 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA 

PAKR.nr.375/2022, datë 30.08.2022 

 

Bashkëpunëtorja Profesionale            Kryetari i kolegjit 

_________________              _________________ 

  Syzana Goxhuli                           Hashim Çollaku 

 

Anëtarët e kolegjit: 

_________________ 

Vaton Durguti 

_________________ 

Abdullah Ahmet 

 


