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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                            

                                                                     PAKR.nr.595/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-Departamenti për Krime të Rënda, kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët Xhevdet Abazi, kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Abdullah Ahmeti, 

anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional, Sadik Kryeziu, procesmbajtës, në lëndën penale kundër 

të akuzuarit E.A., nga fshati Uglar, Komuna e Gjilanit, për shkak të veprës penale kultivim i 

bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit nga neni 272 par.1 të KPRK-së 

dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 

të KPRK-së, duke vendosur në lidhje me ankesën e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në 

Gjilan si dhe përgjigjen në ankesë të mbrojtëses të akuzuarit E.A. av. A.SH., të paraqitura kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan – Departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.143/19 të dt.16.10.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPK, 

me datë 31.12.2019, mori këtë: 

                

A K T GJ Y K I M 

 

Me aprovimin e ankesës të Prokurorisë Themelore në Gjilan ndryshohet aktgjykimi i i Gjykatës 

Themelore në Gjilan – Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.143/2019 të dt. 16.10.2019, 

vetëm përkitazi me vendimin për dënimin ashtu që Gjykata e Apelit të akuzuarit E.A., për veprën 

penale për të cilën është shpallur fajtor - kultivim i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose 

bimëve të kanabisit nga neni 272 par.1 të KPRK-së e gjykon me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 7 muajve, ndërsa e merr si të vërtetur dënimin me gjobë prej 400 € të shqiptuar 

për veprën penale - mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 

të KPRK-së. Në dënimin me burgim do ti llogaritet edhe koha e qëndrimit në arrest shtëpiak prej 

dt. 27.08.2019 deri me dt. 26.09.2019. Në pjesën tjetër aktgjykimi mbetet i pandryshuar. 
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A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan – departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.143/2019 të dt. 16.10.2019, të akuzuarin E.A. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës 

penale kultivim i bimë së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit nga neni 272 

par.1. të KPRK-së, dhe e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 dite, dhe për 

shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të paautorizuar të armëve nga neni 

366 par.1 të KPRK-së, dhe e ka gjykuar me dënim me gjobë në shumë prej 400 euro, ashtu që e 

gjykon me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 ditësh, në të cilin dënim me burg i llogaritet 

edhe koha e qëndrimit në arrest shtëpiak prej dt. 27.08.2019 deri me dt. 26.09.2019, ndërsa me 

kërkesën e të akuzuarit, pjesa e mbetur e dënimit me burg i zëvendësohet me dënim me gjobë në 

shumë prej 1500 euro, ashtu që të akuzuarit i shqiptohet dënim unik me gjobë në shumë prej 

1900 euro, i cili dënim me gjobë do të ekzekutohet pas kalimit të afatit prej 15 ditëve pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Është obliguar i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 euro si dhe 

50 euro për kompensimin e viktimave të krimit, ndërsa shpenzimet e procedurës do të paguhen 

sipas llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate. 

Është konfiskuar një pushkë gjysmë automatike me nr.serik 04013-78 e kalibrit 7.62 mm, një 

krehër municioni si dhe tetë gëzhoja të kalibrit 7.62 x 39 mm dhe 61.9 gramëve substance 

narkotike marihuanë, të cilat pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit do të asgjësohen. 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, me 

propozim që Gjykata e Apelit ta ndryshojë aktgjykimi e ankimuar ashtu që t’i shqiptojë dënim 

me burg efektiv më të rëndë – më të ashpër. 

Përgjigje në ankesën e Prokurorit ka paraqitur mbrojtësja e të pandehurit E.A., av. A.SH.,me 

propozim që Gjykata e Apelit ta refuzoj në tërësi ankesën e Prokurorisë si të pabazuar.   

Prokurori i Apelit me parashtresën PPA/I nr.553/19 të dt.16.12.2019, ka propozuar që të 

aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjilan, ndërsa aktgjykimi 

të ndryshohet ashtu që të akuzuarit t’i shqiptohet dënim më i rëndë.  

Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, për shkak se kemi të bëjmë me aktgjykimin e ankimuar në 

të cilën i akuzuari është dënuar me gjobë, palët nuk janë njoftuar për seancën e kolegjit. 

Gjykata e Apelit, e shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar, detyrimisht në kuptim të dispozitës së nenit 

394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të Prokurorit së bashku me shkresat tjera të 

lëndës dhe pas vlerësimit të shkresave të lëndës, gjeti se: 
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Ankesa 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 edhe në këtë aspekt 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 

kishin kushtëzuar prishjen e tij. 

Po ashtu gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj gjykate, pasi që nuk lejohet ankesa 

për këtë bazë ankimore sipas nenit 383 par.2 të KPPK-së, meqë i akuzuari e ka pranuar fajësinë 

në të gjitha pikat e aktakuzës dhe me këtë është pajtuar prokurori si dhe trupi gjykues, prandaj 

aktgjykimin e ankimuar e vlerësoi vetëm në drejtim të pretendimeve tjera ankimore. 

Vendimi mbi dënimin  

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

konstaton se pretendimet ankimore nuk qëndrojnë.  

Në ankesën e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjilan thekson se gjendja faktike nuk është 

kontestuese sepse i akuzuari ka pranuar fajësinë në mënyrë vullnetare dhe të pa imponueshme, 

por  me pretendimin se dënimi i shqiptuar është në kundërshtim me rregullat e përgjithshme të 

matjes dhe caktimit të dënimit të përcaktuar me nenin 73 pastaj ato të zbutjes së dënimit me 

nenet 74, 75 dhe 76 të KPRK-së. Sipas ankesës rrethanat lehtësuese nuk kanë qenë të asaj 

rëndësie që të zbutet dënimi deri në këtë nivel, ndërsa rrethanat rënduese nuk janë përmendur siç 

janë të shkallës së përgjegjësisë penale dhe rrezikshmëria shoqërore. Në rastin konkret me 

dënimin e shqiptuar i akuzuari nuk do të ndëshkohet por do të rehabilitohet dhe stimulohet. Me 

dënime të tilla nuk do arrihet qëllimi i dënimit sipas nenit 41 të KPRK-së. 

Gjykata e shkallës së parë, me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit, ka vlerësuar të 

gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të neneve 69, 70. 71 dhe 72 të KPRK-së, ashtu që ka 

pasur parasysh sjelljen e mire të të akuzuarit në gjykatë, pranimin e veprave penale pa hezitim, i 

është përgjigjur menjëherë ftesës së gjykatës, si dhe gjendja e varfër ekonomike. Duke u 

mbështetur në rrethanat e lartpërmendura,  gjykata dënimin me burgim ia ka zëvendësuar në 

dënim me gjobë, i cili është në harmoni me peshën dhe përgjegjësinë penale.  

Vlerësimin e këtillë të rrethanave lehtësuese në anën e të akuzuarit i pranon edhe kjo Gjykatë, 

mirëpo çmon se gjykata e shkallës së parë me rastin e matjes së dënimit nuk ka marr parasysh 

rrethanat rënduese si shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit e as intensitetin e rrezikimit të 

vlerës së mbrojtur, si me të drejtë thekson prokurori në ankesën e tij, e që  padyshim rezultojnë 

në mënyrën e veprimit të të akuzuarit të konstatuar në përshkrimin faktik të dispozitivit të 

aktgjykimit, posaçërisht duke pasur parasysh faktin i njëjti i vetëdijshëm se kultivimi i këtyre 

bimëve është i ndaluar të njëjtat i ka kultivua në atë mënyrë që mos të vërehen, ndërsa numri i 

tyre ( katër bimë me lartësi prej 1 metër dhe 25 cm deri në 2 metra), si dhe narkotiku i gjetur në 
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vendin e ngjarjes (61.9 gram), janë rrethana që padyshim vërtetojnë vendosmërinë, por edhe 

motivin e të akuzuarit për kultivimin e këtyre bimëve. Prandaj, sipas vlerësimit të Gjykatës së 

Apelit, dënimi i shqiptuar të akuzuarit nga gjykata e shkallës së parë, nuk ishte në përpjesëtim 

me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit e as intensitetin e rrezikimit të vlerës së mbrojtur, 

bazuar edhe në faktin se këto vepra penale paraqesin rrezik permanent për shoqërinë tonë, 

sidomos për rininë. Për këto arsye Gjykata e Apelit e ndryshoi aktgjykimin e ankimuar dhe të 

akuzuarit i shqiptoi dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se dënimi i tillë është 

në përpjesëtim me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të saj dhe është në 

funksion të preventivës së përgjithshme, posaçërisht asaj të posaçme dhe se me këto dënime do 

të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar me nenin 41 të KPRK-së.  

Nga arsyet e cekura si më lartë, pretendimet nga përgjigja në ankesë për vërtetimin e aktgjykimit 

të shkallës së parë janë të pabazuara. 

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

aktgjykimi. 

                                                   GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

         PAKR 595/2019 datë 31.12.2019 

Procesmbajtës,                           Anëtarët e kolegjit,                                     Kryetar i kolegjit, 

Sadik Kryeziu                        Tonka Berishaj                                          Xhevdet Abazi                  

                                                      _____________ 

                                                      Abdullah Ahmeti  

                                                  _____________                                                                    


