
        
              

 

 PAKR.nr.463/2019 
 

 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 
 
 Gjykata e Apelit e  Kosovës – Departamenti për Krime të Rënda, në  kolegjin e përbërë nga 
gjyqtarët: Have Haliti, kryetare, Xhevdet Abazi dhe Abdullah Ahmeti, anëtarë, me pjesëmarrjen e 
bashkëpunëtores profesionale Leonita Lajçi, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të akuzuarve 
A.K. nga Obiliqi dhe V.S. nga fsh. ..., Komuna e Obiliqit, për shkak të veprës penale blerja, posedimi, 
shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 
par. 2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke vendosur për ankesat e mbrojtësve të akuzuarve A.K. dhe 
V.S., av. M.N. dhe av. H.R., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-Departamenti për 
Krime të Rënda Prishtinë, PKR.nr.148/2019 të dt. 08.07.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur 
konformë dispozitës së nenit 390 par.1 të KPPK, me dt. 27.09.2019, mori këtë: 
 
 
 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
 

 
 

Refuzohen si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të akuzuarve A.K. dhe V.S., ndërsa, 
aktgjykimi i Gjykatës Themelore - Departamenti për Krime të Rënda në Prishtinë, PKR.nr.148/2019 të 
dt. 11.07.2019, vërtetohet. 
  
 
  

           A  r  s  y  e  t  i  m    
 
 
 
 Gjykata Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Prishtinë, me aktgjykimin 
PKR.nr.148/2019 të dt. 11.07.2019, i ka shpallur fajtorë të akuzuarit A.K. dhe V.S., për veprën penale 
blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe 
analoge nga neni 273 par. 2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe i ka gjykuar me dënim me burgim në 
kohëzgjatje prej nga 2 (dy) vjet, secilin veç e veç, në të cilin dënim iu është llogaritur edhe koha e 
kaluar në paraburgim prej dt. 15.11.2018 e deri më datën 08.07.2019, dhe dënim me gjobë, secili veç e 
veç, në shumë prej nga 1.800 (njëmijë e tetëqind) €,  i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 
ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, ndërsa, nëse të akuzuarit refuzojnë ta paguajnë 
dënimin me gjobë, atëherë, i njëjti do t’iu zëvendësohet me dënim me burgim, ashtu që një ditë burgim 
do t’iu llogaritet në shumë prej 20 €. 
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Të akuzuarit i ka detyruar që t’i paguajnë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 
përfundimtare të gjykatës, ndërsa, në emër të shumës të paushallit gjyqësor secili veç e veç shumën 
prej nga 150 €, dhe në emër të Fondit për kompensimin e Viktimave të Krimit secili veç e veç shumën 
prej nga 50 €, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 
 Të akuzuarve iu ka shqiptuar edhe dënimin plotësues ashtu që, nga të njëjtit ka konfiskuar 
substancën narkotike të llojit marihuanë në sasi prej 7 kg. e 615 gram, si dhe automjetin e markës 
“Opell Corsa”, si mjete me të cilat është kryer vepra penale. 
 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë paraqitur: 
 

 Mbrojtësi i të akuzuarit A.K., av. M.N., për shkak të vendimit për dënim dhe për konfiskim, me 
propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të akuzuarit t’i shqiptohet një dënim më i butë me 
burgim se sa që ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë dhe gjithashtu, t’i kthehet automjeti i 
konfiskuar, i cili është përdorur për kryerjen e veprës penale. 
 
 Mbrojtësi i të akuzuarit V.S. av. H.R., për shkak të vendimit për dënim, me propozim që 
aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të akuzuarit t’i shqiptohet një dënim më i butë me burgim se sa 
që ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë. 
 
 Gjykata e Apelit, seancën e kolegjit e mbajti konformë dispozitës së nenit 390 par.1 të KPPK, 
për të cilën njoftoi Prokurorin e Apelit, të akuzuarit A.K. e V.S. dhe mbrojtësit e tyre av. M.N. dhe av. 
H.R.. Në seancën e kolegjit ishin të pranishëm i akuzuari A.K. dhe mbrojtësi i tij, av. M.N. dhe av. H.R., 
ndërsa, edhe pse të ftuar në mënyrë të rregullt nuk prezantuan Prokuroria e Apelit, e as i akuzuari V.S.. 
Në seancën e kolegjit mbrojtësi i të akuzuarit A.K., av. M.N., pasi më parë sqaroi disa nga pretendimet 
ankimore mbeti në tërësi pranë propozimeve si në ankesë, duke kërkuar që gjatë vendosjes për 
vendimin për dënim, të merret parasysh edhe gjendja shëndetësore e nënës së të akuzuarit, të cilin e 
përkrahu edhe i akuzuari A.K., ndërsa, mbrojtësi i të akuzuarit V.S., av. H.R., deklaroi se mbeti në 
tërësi pranë pretendimeve si në ankesë.  
 
 Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA/II.nr.432/19, të dt. 12.09.2019, ka 
propozuar që ankesat e mbrojtësve të akuzuarve të refuzohen si të pa bazuara, ndërsa aktgjykimi i 
gjykatës së shkallës së parë, të vërtetohet.  
  
 Gjykata  e Apelit, pasi shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje penalo-juridike, studioi 
aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPPK dhe pasi vlerësoi pretendimet e 
cekura në ankesë, gjeti se: 
 

Ankesat nuk janë të bazuara. 
 
 Me ankesat e mbrojtësve të akuzuarve, edhe pse aktgjykimi i shkalles së parë, nuk ankimohet 

për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, megjithatë, Gjykata e Apelit, të 
njëjtin sipas detyrës zyrtare e shqyrtojë edhe në këtë aspekte konform dispozitave të nenit 394 të 
KPPK-së, dhe konstatojë se aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale, të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e aktgjykimit. 
 

 Po ashtu, edhe gjendja  faktike  në këtë çështje penalo-juridike nuk ka qenë objekt i vlerësimit 
të kësaj gjykate nga se me ankesë nuk ka mund të kontestohet, pasi që të akuzuarit në seancën e 
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shqyrtimit gjyqësor e kanë pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës dhe trupi gjykues është 
pajtuar me një pohim të tillë konformë nenit 326 par.4 të KPPK. 

 
Duke e shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, Gjykata e Apelit, gjen se 

pretendimet ankimore të mbrojtësve të akuzuarve, nuk janë të bazuara. 
 
Me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit A.K., av. M.N., potencohet se gjykata e shkallës së parë, 

kur ka vendosur përkitazi me vendimin për dënim nuk i ka marrë parasysh të gjitha rrethanat 
lehtësuese që kanë ekzistuar në momentin e vendosjes përkitazi me dçnimin, prandaj edhe iu ka 
shqiptuar dënim të ashpër. Kështu, në rastin konrket gjykata e shkallës së parë, si rrthanaë lehtësuese 
ka marrë pranimin e fajësisë, ndërsa, si rrethanë rënduese ka marrë rrethanat që nuk kanë ekzistuar 
fare në momentin e shqiptimit të dënimit, pastaj, edhe pse ka qenë në dijeni edhe për rrethana tjera 
lehtësuese, të njëjtat nuk i ka marrë parasysh e sidomos rrethanat lehtësuese: se i akuzuari është 
penduar për kryerjen e veprës penale, ka premtuar se nuk do të kryjë vepër tjetër penale, ka shprehur 
keqardhje, ka pasur qëndrim korrekt në gjykatë, se pranimin e fajësisë e ka bërë qysh në fazën e parë 
të procedurës në këtë çështje penale-juridike, se është i moshës së re, se i akuzuari punon në depon e 
grumbullimit të hekurishteve së bashku me babain e tij, nuk është i dënuar më parë, prandaj, sikur të 
merreshin parasysh të gjitha këto rrethana lehtësuese me siguri që të akuzuarit do t’i shqiptohej dënim 
më i butë se sa që ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë. Ndërsa, mbrojtësi i të akuzuarit V.S., av. 
H.R., përkitazi me këtë bazë ankimore, thekson se gjykata e shkallës së parë, me rastin e shqiptimit të 
dënimit nuk ka zbatuar dispozitat e parapara për zbutje të dënimit nga neni 75 par. 1 nën par. 3 e lidhur 
me nenin 76 par. 1 nën par. 4 të KPK-së, ngase, sikur të zbatohej Instituti i zbutjes së dënimit, atëherë, 
me siguri që të akuzuarit do t’i shqiptohej dënim më i butë se sa që ka shqiptuar gjykata e shkallës së 
parë, mirëpo, në ankesë përkitazi me rrethanat lehtësuese konkrete nuk thuhet asnjë fjalë e vetme, 
duke konsideruar kështu, se në pranin e rrethanave lehtësuese të konstatuara nga gjykata e shkallës 
së parë, e me zbatimin e drejtë dhe objektiv të Institutit për zbutje të dënimit, atëherë, ka mundësi që të 
akuzuarit t’i shqiptohej dënim më i butë se sa që ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë.  

 
 Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, gjykata e shkallës së parë, me rastin e shqiptimit të 
dënimit të akuzuarve në mënyrë të plotë dhe gjithë përfshirëse ka vlerësuar të gjitha rrethanat ashtu 
sikur që parashihen me dispozitat e nenit 73 të KPK-së, ku si rrethana lehtësuese të akuzuarve iu ka 
marrë se të akuzuarit kanë pranuar fajësinë dhe në vijim pastaj, në arsyetimin e saj ka elaboruar 
dispozitat për zbutje të dënimit, ku parashihet mundësia, që gjykata të akuzuarit t’i shqiptojë dënim 
edhe nën minimumin e paraparë ligjor, mirëpo, në rastin konkret duke pasur parasysh edhe rrethanat 
tjera e sidomos edhe sasinë e substancë narkotike, të akuzuarve gjykata e shkallës së parë, iu ka 
shqiptuar dënimet në minimumin e paraparë ligjor, duke konstatuar pra, se gjykata nuk është e 
detyruar që të shqiptojë dënim edhe nën minimumin e paraprë ligjor, por varësisht prej rrethanave të 
rastit konkret edhe shqipton dënimin, gjë që, mënyrën e vlerësimit të rrethanave nga gjykata e shkallës 
së parë, në tërësi e aprovon edhe kjo gjykatë e sidomos kur të akuzuarve  iu ka shqiptuar dënim në 
minimumin e paraparë ligjor, ngase, sikur që u tha bëhet fjalë për sasi të substancës narkotike në 
peshë prej 7 kg. Prandaj, duke pasur parasysh të cekurat si më lartë, pretendimet e theksuara në 
ankesat nga mbrojtësit e  të akuzuarve, edhe pse me të drejtë potencohen edhe rrethana tjera 
lehtësuese e të cilat gjykata e shkallës së parë, nuk i ka konstatuar, të njëjtat prapë se prapë nuk janë 
të asaj natyre që do të ndikonin në zvogëlimin e mëtutjeshëm të dënimit, sidomos, kur merret parasysh 
se bëhet fjalë për substancë narkotike në sasi prej 7 kg. për çka konsiderojmë se dënimi i shqiptuar të 
akuzuarve nga gjykata e shkallës së parë, dhe atë në minimumin ligjor, është i drejtë dhe i ligjshëm 
nga se është në harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarve, intensitetin e 
rrezikshmërisë së veprës penale, e po ashtu është në funksion të preventivës gjenerale dhe 
individuale. Prandaj, duke pasur parasysh rrethanat e cekura më lartë, rrethanat e rastit konkret, 
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rrethanat në të cilat është zhvilluar ngjarja kritike, rezulton se me dënimin e shqiptuar të akuzuarit do 
të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitat e nenit 41 të  KPK-së. 
 
 Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit A.K., aktgjykimi i ankimuar kundërshtohet edhe përkitazi 
me vendimin për konfiskim, me arsyetim se është e vërtetë se ditën kritike i akuzuari e ka përdorur 
automjetin “Opell Corsa” për bartjen e substancës narkotike , mirëpo, pasi që në rastin konkret 
automjeti në fjalë është pronë e personit tjetër atëherë propozon që automjeti t’i kthehet pronarit Korab 
Sallova.  
 
 Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet e cekura si më lartë nuk qëndrojnë, ngase, 
në rastin konkret gjykata e shkallës së parë, duke u bazuar në dispozitat ligjore të nenit 273 par. 5 të 
KPRK-së, të akuzuarit i ka konfiskuar edhe automjetin si mjet të kryerjes së veprës penale, ngase, 
pikërisht me automjetin në fjalë, është bartur substanca narkotike, e cila substancë nuk ka mundur të 
bartet as të transportohet ndryshe, e që më pastaj e njëjta të dorëzohet tek personat tjerë, prandaj në 
rastin konkret automjeti është përdorur si mjet për kryerjen e veprës penale e që me të drejtë edhe 
është konfiskuar me aktgjykimin e ankimuar, ndërsa, sa i përket të drejtave të personit të tretë, në këtë 
rast të pronarit të automjetit, i njëjti ka pasur mundësi që për këtë t’i drejtohet gjykatës së shkallës së 
parë, me një kërkesë me shkrim për kthimin e sendit e jo që këtë ta bëjë i akuzuari dhe atë tek tani me 
ankesë, për çka, pra, personi i tretë të drejtat e tij mund t’i realizojë edhe në procedurë kontestimore e 
që me të drejt ka konstatuar edhe gjykata e shkallës së parë, për çka, edhe kjo gjykatë ankesën e 
mbrojtësit të akuzuarit e refuzoi si të pabazuar. 
 

 Nga sa u tha më lartë, e konformë dispozitës së nenit 401 të KPPK, u vendos si në dispozitiv 
të këtij aktgjykimi. 
 
 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
PAKR.nr.463/2019, të dt. 27.09.2019 

 
 
 

Procesmbajtëse,                Anëtarët e kolegjit,            Kryetare e  kolegjit, 
                     Leonita Lajçi                                                                        Have Haliti 

                        1.Xhevdet Abazi 
 

        2. Abdullah Ahmeti 
                                             
        
 


