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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                             PAKR.nr.580/19 

 

              NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 Gjykata  e Apelit e  Kosovës–Departamenti për Krime të Rënda, kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët: Fillim Skoro, kryetar, Xhevdet Abazi dhe Kreshnik Radoniqi, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtores profesionale Leonita Lajçi, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të akuzuarit 

F.R. nga fsh. ..., Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitje e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga nenin 267 par. 1 të 

KPK-së, duke vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit, av. A.P., të paraqitura 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Prizren, 

PKR.nr.80/2019, të datës 18.10.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur konform dispozitës së nenit 

390 par.1  të KPPK, më datë 17.01.2020, mori këtë: 

 

 

                 A  K  T  GJ  Y  K  I  M  

 

 

 Me aprovimin e pjesërishem të ankesës së mbrojtësit të akuzuarit F.R., ndryshohet 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Prizren, PKR.nr.80/2019, të 

datës 18.10.2019, vetëm përkitazi me llogaritjen e paraburgimit në dënimin e shqiptuar me gjobë, 

ashtu që, Gjykata e Apelit, të akuzuarit F.R., në dënimin e shqiptuar me gjobë  i llogaritet edhe 

koha e kaluar në paraburgim nga data 18.09.2019 e gjerë me datën 18.10.2019. 

Ankesa e  mbrojtësit të akuzuarit av. A.P., për pjesën tjetër, pra, vendimin për dënim hudhet 

si e palejuar. 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Prizren, 

PKR.nr.80/2019, të datës 18.10.2019, i akuzuari F.R., është shpallur fajtor për shkak të veprës 

penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitje e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope 

dhe analoge nga nenin 267 par. 1 të KPK-së, dhe për këtë vepër penale është gjykuar, me dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) €, 

ndërsa, dënimin e shqiptuar me burgim në kohëzgjatje prej 5 muaj, me pëlqimin e të akuzuarit, 

bazuar në dispozitat e nenit 44 të KPK-së, gjykata ia ka zëvendësuar me dënim me gjobë në shumë 

prej 1.500 (njëmijë e pesëqind) €, të cilin dënim i akuzuari obligohet ta paguajë në afat prej 15 ditë, 

pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 Me aktgjykimin e ankimuar të akuzuarit i është shqiptuar edhe dënimin plotësues – 

konfiskimi i substancës narkotike të llojit “marihuanë” në sasi prej 53 gram, i cili ka qenë objekt i 

veprës penale. 

  Të akuzuarin e ka obliguar që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogaris 

përfundimtare të gjykatës, ndërsa, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 €, si dhe në emër 

të Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, shumën prej 50 (pesëdhjetë) €, të gjitha këto në 

afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

 Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka paraqitur: 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.R., av. A.P., për shkak të vendimit për dënim dhe llogaritjes së 

paraburgimit në dënimin e shqiptuar, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet, të 

akuzuarit t’i shqiptohet një dënim më i butë dhe në dënimin e shqiptuar t’i llogaritet edhe koha e 

kaluar në paraburgim. 

 Gjykata e Apelit, seancën e kolegjit e caktoi konform dispozitës së nenit 390 par.1 të KPPK, 

për të cilën i njoftoi Prokurorinë e Apelit, të akuzuarin F. R. dhe mbrojtësin e tij av. A.P.. Në 

seancën e kolegjit prezantuan i akuzuari F.R. dhe mbrojtësi  i të akuzuarit av. A.P., ndërsa, edhe pse 

të njoftuar me rregull nuk prezantoi Prokurori i Apelit, për çka, gjykata seancën kolegjit e mbajti në 

mungesë të prokurorisë konform të dispozitave të nenit 390 par 4 të KPPK-së. Në seancën e 

kolegjit mbrojtësi i të akuzuarit av. A.P., pasi më parë elaboroi pretendimet në ankesë, kërkojë nga 

gjykata që të akuzuarit t’i shqiptohet një dënim më i butë, sidomos duke marrë parasysh se i 

akuzuari është i moshës së re dhe se për herë të parë ka kryer veprën penale si dhe në dënimin e 

shqiptuar t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim, të cilin e përkrahu edhe i akuzuari F.R..  
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 Prokuroria e Apelit, përmes parashtresës PPA/I.nr.538/19, të dt. 11.12.2019, ka propozuar 

që ankesa e mbrojtësit të akuzuarit përkitazi me shkelje të ligjit penal në drejtim të llogaritjes së 

paraburgimit në dënimin e shqiptuar të aprovohet si e bazuar.   

Gjykata  e Apelit, pasi që i shqyrtoi të gjitha shkresat e çështjes së bashku me aktgjykimin e 

ankimuar, të cilat i vlerësoi konformë dispozitës së nenit 394 të KPPK, dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve te theksuara në ankesë, gjeti se: 

 

Ankesa e mbrojtësit të akuzuarit është pjesërisht e bazuar, dhe atë vetëm përkitazi me 

llogaritjen e paraburgimit në dënimin e shqiptuar, ndërsa, përkitazi me vendimin për dënim hudhet 

si e palejuar.   

 

Në bazë të vetë ankesës por edhe shkresave tjera në lëndë, rezulton se në këtë çështje 

penale-juridike, pas ngritjes së aktakuzës palët kanë negociuar marrëveshje për pranimin e fajësisë 

dhe pasi që palët kanë arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë, të njëjtën marrëveshje në formë 

të shkruar ia kanë propozuar gjykatës së shkallës së parë, e cila pasi ka vepruar konform dispozitave 

të nenit 233 par. 18 të KPPK-së,  ku ka përcaktuar se në rastin konkret i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht dhe atë pas 

konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij e po ashtu pa kurrfarë detyrimi apo presioni tjetër, 

se pranimi i fajësisë po ashtu ka mbështetje në fakte dhe prova materiale dhe dëshmi tjera – si 

deklaratat e dëshmitarëve por edhe vetë të akuzuarit dhe se nuk ka rrethana të cilat pengojnë 

ndjekjen penale të parapara nga neni 253 par. 1 dhe 2 të KPPK-së, pra, si shkaqe për hudhje të 

aktakuzës, e njëjta – pra, gjykata e shkallës së parë pasi është bindur se janë plotësuar të gjitha 

kushtet e cekura si më lartë, me aktvendim ka aprovuar marrëveshjen me shkrim për pranim fajësie 

të paraqitur nga prokuroria dhe i akuzuari F. R., kuptohet me pëlqimin edhe të mbrojtësit të tij av. 

A.P.. Në marrëveshje të parashtruar me shkrim para gjykatës, ndër të tjerat palët kanë paraparë po 

ashtu edhe dispozitën e cila ka paraparë kufijtë e shqiptimit të dënimit për veprën penale për të cilën 

i akuzuari ka pranuar fajësinë – kuptohet në bazë të marrëveshjes për pranim fajësie, ku palët janë 

pajtuar edhe për kufijtë e dënimit, ashtu që dënimi që do të shqiptohet nga gjykata të jetë dënimi me 

burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muaj si dhe dënimi me gjobë në shumë prej 500 €, ndërsa, me 

pëlqimin e të akuzuarit dënimi me burgim bazuar në dispozitat e nenit 44 të KPK-së, të 

zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 1.500 €,  pra, kanë vepruar konform dispozitave të 

nenit 233 par. 13 të KPPK-së, ku parashihet mundësia që palët në marrëveshje për pranim fajësie të 

përfshijnë edhe dispozitën ku palët janë pajtuar për kufijtë e dënimit që do të propozohet nga ana e 

prokurorisë.  

 Në rastin konkret nga shkresat në lëndë rezulton se i akuzuari, përmes mbrojtësit të tij av. 

A.P., aktgjykimin e shkallës së parë, e ka ankimuar vetëm për vendimin për dënim, dhe atë me 

arsyetim se dënimi i shqiptuar është i ashpër dhe se i njëjti ka mundësi të jetë më i butë, sidomos, 

nëse merret parasysh se i akuzuari është i moshës së re, por edhe i padënuar më parë, rrethana këto 

të gjitha të cilat po të vlerësoheshin realisht nga gjykata e shkallës së parë, atëherë të akuzuarit është 

dashur t’i shqiptohet dënim më i butë me gjobë se sa që ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë, 

pastaj, se në dënimin e shqiptuar është dashur që të akuzuarit t’i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim. 
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 Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, duke pasur parasysh të cekurat si më lartë, pra, se 

palët në marrëveshjen me shkrim për pranim fajësie përveç dispozitave të tjera kanë paraparë edhe 

kufijtë e shqiptimit të dënimit dhe se në rastin konkret gjykata e shkallës së parë, ka shqiptuar 

dënimin në kuadër të kufijve të paraparë me marrëveshje për pranim fajësie, atëherë rezulton se 

ankesa e mbrojtësit të akuzuarit në rastin konkret është e palejuar, ngase, në bazë të dispozitave 

ligjore të parapara për negocimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë (nenet 233-234), palët 

kanë të drejtë ankese në vendimin mbi dënim ndaj aktgjykimit të marrë në bazë të marrëveshjes mbi 

pranimin e fajësisë vetëm në raste të caktuara dhe atë vetëm në rastet kur gjykata shqipton dënim 

jashtë kufijve të paraparë në marrëveshje për pranim fajësie, atëherë palët kanë të drejtë ankese 

kundër vendimit mbi dënim. Në bazë të dispozitës në fjalë, pra, rezulton se në rastet kur me 

marrëveshjen me shkrim mbi pranimin e fajësisë parashihen kufijtë e shqiptimit të dënimit nga palët 

dhe gjykata shqipton dënime brenda kufijve të paraparë për dënim, atëherë palët nuk kanë të drejtë 

ankese mbi vendimin mbi dënim. 

       Në rastin konkret siç del nga shkresat e lëndës, respektivisht nga marrëveshja me shkrim mbi 

pranimin e fajësisë, prokuroria i ka rekomanduar gjykatës që të akuzuarit t’i shqiptohet dënimi me 

burgim në kohëzgjatje prej 5 muajve dhe dënim me gjobë në shumë prej 500 €, ku dënimi me 

burgim, me pëlqimin e të akuzuarit, ka propozuar ta zëvendësojë me dënim me gjobë në shumë prej 

1.500 €, me të cilin dënim i akuzuari dhe mbrojtësi i tij janë pajtuar, e përveç kësaj në kuadër të 

drejtave nga të cilat është hequr dorë e të cilat janë përfshirë në marrëveshjen me shkrim mbi 

pranimin e fajësisë, përveç të drejtës për shqyrtim gjyqësor del se i akuzuari ka hequr dorë edhe nga 

“e drejta për të kërkuar një dënim tjetër nga ai me të cilin është pajtuar me këtë marrëveshje”. 

Mirëpo, pretendimet ankimore se me dënimin e shqiptuar të akuzuarit nuk i është llogaritur 

edhe koha e kaluar në paraburgim, sipas vlerësimit të Gjykatëse së Apelit, një pretendim i tillë 

ankimor është i bazuar ngase, në rastin konkret gjykata e shkallës së parë, ka bërë shkelje të ligjit 

penal në dëm të akuzuarit, konform dispozitave të nenit 385 par. 1 nën. par 6 të KPPK-së, ngase, në 

dispozitat në fjalë parashihet shkelje e ligjit penal nëse gjykata nuk respekton dispozitat e parapara 

për llogaritjen e paraburgimit në dënimin e shqiptuar, andaj, aktgjykimi i ankimuar u ndryshua si në 

dispozitiv ashtu që të akuzuarit në dënimin e shqiptuar nga gjykata e shkalles së parë, tani, i është 

llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim.   

 

 Nga sa u parashtrua më lartë, e konform dispozitës së nenit 401 të KPPK, është vendosur si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.580/2019, më dt. 17.01.2020 

 

 

Procesmbajtëse,              Anëtarët e kolegjit,        Kryetar i kolegjit, 

                Leonita Lajçi                         1._____________                Fillim Skoro 

                                                                   Xhevdet Abazi 

 

                                                                 2._____________ 

      Kreshnik Radoniqi 


