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                                            REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

                                                                                                                                                             

PAKR.nr.598/19 
 

 
                                                                                                                                                                 
                                                           

NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
 
 

Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti për Krime të Rënda, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët 
Xhevdet Abazi, kryetar i kolegjit, Abdullah Ahmeti dhe Fillim Skoro, anëtarë, me bashkëpunëtoren 
profesionale Kimete Veseli si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarve B.S. dhe P.T., që të 
dy nga Prizreni, për shkak të veprës penale në bashkëkryerje blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 
paautorizuar e narkotikëve dhe substancave psiko-trope dhe analoge nga neni 273 par. 2 lidhur me nenin 
31 të KPRK-së,  duke vendosur sipas ankesës së Prokurorisë Themelore në Prizren, të ushtruar kundër 
aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren,  PKR.nr.58/19 të datës 08.10.2019, në seancën e kolegjit të 
mbajtur më datë 22 janar 2020 mori këtë: 

 
 
               

A K T GJ Y K I M 
 
 

  
  I.Me aprovimin e ankesës së Prokurorisë Themelore në Prizren, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës 
Themelore në Prizren, PKR.nr.58/19 të datës 08.10.2019, vetëm lidhur me vendimin për dënimin, ashtu që, 
Gjykata e Apelit, të akuzuarve B.S. dhe P.T., për veprën penale në bashkëkryerje blerja, posedimi, 
shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve dhe substancave psiko-trope dhe analoge nga neni 273 
par. 2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së,  iu shqipton secilit veç e veç, dënimet me burgim në kohëzgjatje prej 
nga 1 (një) vit e në të cilat dënime iu llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 12.12.2018 deri 
më datën 09.10.2019, si dhe dënime me gjobë secilit veç e veç, në shumë prej nga 1.000 (njëmijë) €, e të 
cilat gjoba janë të obliguar që t’i paguajnë në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  
   
 II.Në pjesën tjetër aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së shkallës së parë, mbetet i pandryshuar.  
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A r s y e t i m 
 

 
 Me aktgjykimin e atakuar të Gjykatës Themelore në Prizren, PKR.nr.58/19 të datës 08.10.2019, të 
akuzuarit B.S. dhe P.T., janë shpallur fajtorë për shkak të veprës penale në bashkëkryerje blerja, posedimi, 
shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve dhe substancave psiko-trope dhe analoge nga neni 273 
par. 2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, për të cilën secilit veç e veç iu është shqiptuar dënimi me burgim në 
kohëzgjatje prej nga 10 (dhjetë) muaj, e në të cilat dënime iu është llogaritur edhe koha e kaluar në 
paraburgim prej datës 12.12.2018 e deri më datën 09.10.2019 si dhe dënime me gjobë secilit veç e veç në 
shumë prej nga 1.000 (një mijë) €, e të cilat gjoba janë të obliguar që t’i paguajnë në afat prej 15 ditësh, pas 
plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 
 

Gjithashtu, të akuzuarve iu është shqiptuar dënimi plotësues-konfiskimi i 7x50 kartëmonedha €, 1x20 
€, dhe 6x100 €, dhe një letër e vogël me shënime.  
 

Të akuzuarit janë obliguar që të paguajnë shpenzimet e procedurës penale që dalin sipas llogarisë 
përfundimtare të gjykatës, paushallin gjyqësor secili veç e veç, në shumë prej nga 50 €, si dhe në emër të 
Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, të paguajnë shumën prej nga 50 (pesëdhjetë) €, e të gjitha 
këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit.   
 
   Kundër këtij aktgjykimi, në afatin ligjor ankesë ka ushtruar: 
 

Prokuroria Themelore në Prizren, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 
penale dhe vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës, ta aprovojë ankesën 
e Prokurorisë Themelore në Prizren, ashtu që aktgjykimin e atakuar të Gjykatës Themelore në Prizren, ta 
anulojë dhe qështjen t’ia kthejë gjykatës së shkallës së parë, në rigjykim dhe vendosje, apo të njejtin ta 
ndryshojë dhe të akuzuarve për veprën penale për të cilën janë shpallur fajtorë, t’iu shqiptojë dënime më të 
larta me burgim, me të cilat dënime do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë në nenin 38 të KPRK-së. 
 

Përgjigje në ankesë ka parashtruar mbrojtësi i të akuzuarit B.S., av. F.SH. nga Prizreni, i cili ka 
propozuar që Gjykata e Apelit e Kosovës, ankesën e Prokurorisë Themelore në Prizren, ta refuzojë si të 
pabazuar, ndërsa, aktgjykimin e ankimuar të gjykatës së shkallës së parë, ta vërtetojë.  
 

Prokurori i Apelit i Kosovës, duke u skjaruar përkitazi me ankesën e Prokurorisë Themelore në 
Prizren, me shkresën e vet PPA/I.nr.556/19 të datës 25.11.2019, ka propozuar që Gjykata e Apelit e Kosovës 
ankesën e Prokurorisë Themelore në Prizren, ta aprovojë si të bazuar dhe aktgjykimin e atakuar ta anulojë 
dhe qështjen t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë, në rigjykim dhe vendosje, apo të njejtin ta ndryshojë dhe 
të akuzuarve për veprën penale të kryer t’iu shqiptojë dënime më të larta me burgim. 
 
 Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës mbajti seancën konfrom nenit 390 par.1 të KPPRK-së, 
në të cilën prezantuan të akuzuarit B.S. dhe P.T., si dhe mbrojtësi i të akuzuarit B.S. av. F.SH., ndërsa, 
munguan Prokurori i Apelit i Kosovës, si dhe mbrojtësi i të akuzuarit P.T., av. E.G., edhe pse të njëjtit për 
seancë janë njoftuar në mënyrë të rregullt, por mungesën nuk e kanë arsyetuar. Andaj, seanca e kolegjit u 
mbajt në pajtim me nenin 390 par.4 të KPPRK-së. Të akuzuarit B.S. dhe P.T. si dhe mbrojtësi i të akuzuarit 
B.S., av. F.SH., propozuan që ankesa e Prokurorisë Themelore në Prizren, të refuzohet si e pabazuar, 
ndërsa, aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së shkallës së parë, të vërtetohet.  
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Gjykata e Apelit e Kosovës, konform nenit 394 par.1 të KPPK-së, shqyrtoi shkresat e lëndës, vlerësoi 
aktgjykimin e ankimuar, pretendimet ankimore të Prokurorisë Themelore – DKR në Prizren,  dhe gjeti se: 

 
 
Ankesa e Prokurorisë Themelore në Prizren, është e bazuar vetëm lidhur me vendimin për 

sanksionin penal.  
 

 
Prokuroria Themelore – DKR në Prizren, me ankesë pretendon se gjykata e shkallës së parë, me 

rastin e veçimit të procedurës për disa vepra të tjera penale për të cilat kanë qenë të akuzuar B.S. dhe P.T., 
ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, ngase, edhe këto vepra penale kanë qenë të 
përfshira në një aktakuzë edhe përkundër se të njëjtat bien në kompetencë të Departamentit të Përgjithshëm, 
andaj, gjykata e shkallës së parë, pasi që ka nxjerrë aktvendim mbi veçimin e procedurës lëndën lidhur me 
veprat penale e ka dërguar në Departamentin e Përgjithshëm, edhe pse është dashur që të vendos vetë, 
ngase, kanë qenë të përfshirë me një aktakuzë.  
 

Sipas Gjykatës së Apelit të Kosovës, pretendimet e Prokurorisë Themelore – DKR në Prizren, lidhur 
me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nuk janë të bazuara nga arsyeja se nga aktvendimi 
mbi veçimin e procedurës me nr.PKR.58/19 i dt. 09.10.2019, e ka veçuar procedurën ndaj të akuzuarve për 
shkak të veprave penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psiko trope dhe analoge nga 
neni 275 par. 1 të KPRK-së, për të cilën është paraparë dënimi prej 1 deri në 3 vjet burgim për veprën penale 
zjarrvënia  na neni 334 par. 2 të KPRK-së, për të cilën është paraparë dënimi prej 1 deri në 5 vjet, për veprën 
penale asgjësimi, apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 për të cilën është paraparë dënim me burgim deri në 
1 vit, dhe për veprën penale detyrimi për të cilën është paraparë dënimi me burgim prej 1 deri në 10 vjet. 
Nga arsyeja se të akuzuarit e kanë pranuar veprën penale  në bashkëkryerje blerja, posedimi, shpërndarja 
dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve dhe substancave psiko-trope dhe analoge nga neni 273 par. 2 lidhur 
me nenin 31 të KPRK-së, për të cilën edhe janë shpallur fajtor dhe gjykuar dhe se e njëjta vepër penale bie 
në kompetencë të Departamentit për Krime të Rënda, gjykatësi për veprat tjera penale për të cilat nuk e kanë 
pranuar fajësinë dhe bien në kompetencë të Departamentit të Përgjithshëm, e ka veçuar procedurën duke 
dërguar lëndën për këto vepra penale në Departament të Përgjithshëm.  
  

Sipas gjykatës së Apelit, përkundër se edhe këto vepra penale që bie në kompetencë të 
Departamentit të Përgjithshëm ka mundur t’i gjykojë edhe Departamenti për Krime të Rënda, tani nuk është 
e arsyeshme që të kthehen në atë departament për t’u gjykuar, ngase, aktvendimi është nxjerrë më datën 
09.10.2019, dhe deri tani veç kanë filluar seancat pranë Departamentit të Përgjithshëm sipas lëndës 
P.nr.1443/19 të datës 22.11.2019, e të cilat procesverbale i ka prezantuar mbrojtësi i të akuzuarit B.S., av. 
F.SH..  
 

Sa i përket vendimit mbi sanksionin penal Prokuroria Themelore – DKR në Prizren, me ankesë 
pretendon se dënimet e shqiptuara ndaj të akuzuarve B.S. dhe P.T., për veprën penale në bashkëkryerje 
blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve dhe substancave psiko-trope dhe 
analoge nga neni 273 par. 2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, për të cilën edhe e kanë pranuar fajësinë, nuk 
është në përpjesëtim me peshën e veprës penale të kryer, shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarve dhe 
se me dënimet e shqiptuara nuk mund të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 të KPRK-së.  
 
 
 

 
Duke vlerësuar çështjen përkitazi me vendimin mbi sanksionin penal, Gjykata e Apelit e Kosovës, 

gjen se të bazuara janë pretendimet ankimore të Prokurorisë Themelore – DKR në Prizren, lidhur me 
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vendimin për sanksionin penale, nga arsyeja se përkundër asaj se gjykata e shkallës së parë, me rastin e 
caktimit dhe llojit të lartësisë së dënimit drejtë ka vlerësuar rrethanat lehtësuese dhe rënduese nga neni 69 
dhe 70 të KPRK-së, të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, mirëpo, i ka mbivlerësuar rrethanat 
lehtësuese të cilat qëndrojnë në anën e të akuzuarve si pranimin e fajësisë, pendimin e tyre si dhe premtimin 
se në të ardhmen nuk do të kryejnë vepra penale, mirëpo, sipas Gjykatës së Apelit, me dënimet e shqiptuara 
nga ana e gjykatës së shkallës së parë, nuk mund të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 të KPRK-
së e sidomos duke pasur parasysh llojin e narkotikut te shitur të llojit “kokainë” e cila është e rrezikut te larte, 
andaj, e aprovoi ankesën e Prokurorisë Themelore – DKR në Prizren, dhe të akuzuarve ua shqiptoi dënimet 
si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e me bindje se me dënimet e shqiptuara do të arrihet qëllimi i dënimit i 
paraparë me nenin 38 të KPRK-së.   

 
      Nga arsyet e cekura më lartë, e në bazë të nenit 402 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, u 
vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
                            
 
 
                                                  GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
                                                    PAKR.nr.598/19 më 22.01.2020 
 
 
 
       Procesmbajtëse                         Anëtarët e kolegjit                         Kryetare e kolegjit, 
       Kimete Veseli                                Abdullah Ahmeti                              Xhevdet Abazi 
        ______________                             ________________                       ________________ 
    
                             Fillim Skoro 
                              _______________ 
 

 

 


