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                                                                                                                                   PAKR.599/2019 

    
                                                                                    

         NË EMER TË POPULLIT 
 

 
Gjykata e Apelit e Kosovës-Departamenti për Krime të Rënda,  në kolegj të përbërë nga 

gjyqtarët: Tonka Berishaj, kryetare, Fillim Skoro, gjyqtar referues e Abdullah Ahmeti, anëtarë, me 
bashkëpunëtorin profesional Sadik Kryeziu, si procesmbajtës, në lëndën penale të akuzuarit A.B. 
Fshati .... – Fier, Republika e Shqipërisë, për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja 
dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope apo analoge, nga neni 273 par.2 
të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit, av. M.H., të ushtruara 
kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-DKR në Prizren, P.nr.59/2019, të dt.24.10.2019, në 
seancën publike të kolegjit të mbajtur me dt. 19.12.2019,  mori  këtë: 
 
 

           A K T G J Y K I M  
 
 

I. Me aprovimin e ankesës të mbrojtësit të akuzuarit A.B., ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës 
Themelore-DKR në Prizren, P.nr.59/2019, të dt.24.10.2019 , përkitazi me vendimin për dënimin, 
ashtu që Gjykata e Apelit, të pandehurin, për  veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe 
shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope apo analoge, nga neni 273 par.2 të 
KPRK-së, për te cilën vepër penale  i akuzuari është shpallur fajtorë e më afër te përshkruar si ne 
dispozitivin e aktgjykimit, Gjykata e Apelit ia shqipton dënimin me burgim ne kohëzgjatje prej 
3(tre)vite, në te cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar ne paraburgim prej dt.03..03.2019 e tutje, 
dhe ia shqipton dënimin me gjobë ne shume prej 3.000(tremijë)Euro , dhe akuzuari dënimin me 
gjobë , obligohet ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e 
nëse të njëjtin, nuk e paguan në afatin e caktuar, atëherë dënimi i shqiptuar me gjobë do të 
zëvendësohet me dënim burgimi, ashtu që për çdo 20(njëzet)Euro, do të llogaritet një ditë burgim.  
  
  II.Në pjesët tjera aktgjykimi mbetet i pa prekur.  
 

 

A r s y e t i m 
 

 

Me aktgjykimin e ankimuar të Gjykatës Themelore-DKR në Prizren, P.nr.59/2019, të 
dt.24.10.2019 i pandehuri A.B., Fshati .... – Fier, Republika e Shqipërisë është shpall fajtor veprën 
penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 
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psikotrope apo analoge, nga neni 273 par.2 të KPRK-së dhe iu është shqiptuar dënimi me 
burgim në kohëzgjatje prej 4(katet)vite në të cilin dënim dhe  iu është ,  llogaritë edhe koha e kaluar 
ne paraburgim prej dt.03..03.2019 e tutje, si dhe iu është shqiptuar dënimi me gjobë në shumë prej 
5.000(pesëmijë ) Euro , të cilin dënim është me gjobë i pandehuri është i obliguar që ta paguaj në 
afat prej 15 ditësh, pasi aktgjykimi të merr formën e prerë, nëse dënimin e shqiptuar me gjobë nuk 
e paguan në afatin e caktuar atëherë dënimi i shqiptuar me gjobë në shumë prej 
3.000(tremijë)Euro, do ti Zëvendësohet me dëmtim me burgim, në atë mënyrë që për çdo 20( 
njëzet) euro të dënimit të shqiptuar me gjobë do ti caktoj një ditë burgim. 

 
Nga i akuzuari është shqiptuar konfiskimi i substancës narkotike , llojit “Kokain”.në peshë  

prej 990,12 gr, si dhe automjeti  i tipit “BMW”, me targa të regj ..., me ngjyrë të përhimët pronë e 
P.B., libreza e qarkullimit, certifikata e sigurimit të veturës, certifikata e kontrollit teknik, çelësi i 
veturës, si mjete të kryerjes të veprës penale; para të gatshme Funta Angleze EH 70417150,JK 
67729832, KJ 05938262,para t; gatshme %x20 Funta, me nr. Serik EH 70417150,JK67729832,KJ 
05938262,EE 39428761 dhe HD 319101160, si mjete për financimin veprimit të veprës penale. 

Të gjitha ë hollat e sekuestruara në apoena do të barten në Buxhetin Qeveris së 
Republikës së Kosovës. 

Agjencioni për Administrimin e pasurisë së sekuestruar ,do ta pranojë në administrim 
automjetin  i tipit “BMW”, me ngjyrë të përhimët, një librezë të qarkullimit, certifikata e sigurimit të 
veturës, certifikata e kontrollit teknik, çelësat e veturës. 

Ndaj të akuzuarit A.B., vazhdohet paraburgimi deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit.. 
Obligohet i Akuzuari që ti paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës sipas llogaris së 

gjykatës, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 100(njëqind)euro, e në emër të 
kompozimit të Viktimave të Krimit, shumën prej50(pesëdhjetë)euro, e të gjitha këto në afat prej 15 
ditëve pas plotfuqishmërisë si këtij aktgjykimi.. 

 
Kundër këtij aktgjykimi, ankesë ka ushtruar: 
 
Mbrojtësi i të pandehurit A.B., av. M.H. për shkak vendimit lidhur me dënimin, me 

propozim që Gjykata e Apelit, ta aktgjykimin e ankimuar dhe të akuzuarit ti shqiptoj dënim më të 
butë me burg dhe me gjobë në të holla.  

 
Prokuroria e Apelit-DKR në Prishtinë, me shkresën e saj, PPA/I.nr.557/2019, të datës  

25.11.2019, ka propozuar që ankesa e mbrojtësit të akuzuarit Amarildo, av M.H., të refuzohet si e 
pabazuar dhe aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.  

 
Gjykata e Apelit, konformë nenit 390 par.1 të KPP, ka caktuar seancën e kolegjit, në të 

cilën morën pjesë i akuzuari G.Z. dhe mbrojtësi i tij av. M.H., ndërsa në seancë nuk ka qenë i 
pranishëm Prokurori i Apelit, edhe pse ka qenë i njoftuar ne mënyre te rregullt dhe seanca është 
mbajtur ne pajtim me dispozitën e nenit 394 par 4 të KPP. 

 
Gjykata e Apelit, shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar, në kuptim të dispozitës së nenit 394 

par.1 të KPP, sipas ankesës së mbrojtësit të akuzuarit A.B., av.M.H., edhe sipas detyrës zyrtare e 
duke marrë parasysh edhe sqarimin me shkrim të Prokurorit të Prokurorisë së Apelit-DKR në 
Prishtinë, e pas shqyrtimit dhe vlerësimit edhe shkresave  të lëndës, gjeti se:  
 

Ankesa e mbrojtësit të akuzuarit është e bazuar. 
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             Pretendimet ankimore dhe gjetjet e gjykatës. 
 
 Mbrojtësi i të akuzuarit A. B., në ankesën e tij pretendon,  se gjykata e shkalles se parë, 
nuk ka vlerësuar drejtë rrethanat rënduese dhe lehtësuese me rastin e shqiptimit të dënimit me 
gjobë dhe me burgim, për arsye se i akuzuari është i gjendjes së varfër ekonomike, i gjendjes së 
rëndë shëndetësore dhe nuk mund të sigurojë ekzistencën e familjes së tij, edhe dënimi me burgim 
është i ashpër, duke marrë parasysh se e ka bartur narkotikun për një përfitim shumë të vogël dhe 
është ndalë nga organet e ndjekjes në Vërmicë, gjatë kalimit të kufirit, gjendja e tij është tejet e 
rëndë, të dy prindërit i ka të sëmur, është i vetmi ushqyes i familjes dhe vuan nga sëmundja e 
diabetit  dhe me vlerësimin e këtyre rrethanave në mënyrë të drejtë ,ankesa konsideron se edhe 
me një dënim më të butë me burgim dhe zvogëlimin e dënimit me gjobë do të arrihet qëllimi i 
shqiptimit të dënimeve dhe risocializimi i të akuzuarit.  
 
 

Gjykata e Apelit, në pajtim me nenin 394 par.1 të KPP, duke e shqyrtuar aktgjykimin e 
gjykatës së shkallës së parë, sipas pretendimeve ankimore të paraqitura në ankesën e të 
pandehurit,, e sipas detyrës zyrtare në kuptim të ekzistimit të shkeljeve esenciale të dispozitave të 
procedurës penale, nga neni 384 par.1 dhe shkeljes së ligjit penal, nga neni 385 par.1 të KPP, 
Gjykata e Apelit, gjen se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, nuk është përfshirë në shkeljet e 
cekura më lartë, e të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e tij.  
 
 Pretendimet ankimore të  mbrojtësit te akuzuarit av. A.B., janë te bazuara si pasoj e mos 
vlerësimit të drejte te rrethanave lehtësuese te cilat kanë ekzistuar ne anën e te akuzuarit. Gjykata 
e Apelit konsideron  se dënimi i shqiptuar është i ashpër, në raport me peshën e veprës penale he 
nuk janë vlerësuar në menyrë të drejtë të gjitha rrethanat lehtësues e të parapara në rregullat e 
përgjithshme mbi matjen e dënimit nga neni 69 të KPRK-së. Nga shkresat e lëndës rezulton se i 
akuzuari gjer me tani nuk ka qenë i dënuar, e kjo nënkupton  se jeta e tij e mëparshme ka qene ne 
harmoni me dispozitat pozitive ligjore, ndërsa rrethanat lehtësuese pranimi i fajësisë, pendimi i te 
akuzuarit se nuk do te kryeje vepër penale ne te ardhmen, rrethanat personale dhe familjare , 
sjellja e korrekte në shqyrtim gjygsorë, se është i papunë, babe i një fëmiu , e te cilat i ka vlerësuar 
edhe gjykata e shkallës se pare, të vërtetuara i merre edhe Gjykata e Apelit, me vlerësimin e 
rrethanave rënduese dhe atyre lehtësuese të cekura më lartë, Gjykata e Apelit, e ndryshoj 
aktgjykimin, vetëm lidhur me vendimin për dënim dh ia zbuti dënimin të akuzuarit A.B., dhe  ia 
shqipton dënimin me gjobë ne shume prej 3.000(tremijë)Euro, dhe dënimi me burgim në 
kohëzgjatje prej 3(tre)vite, në te cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar ne paraburgim prej 
dt.03..03.2019 e tutje, e i cilat dënime ,duke i marrë parasysh edhe konfiskimin e veturës dhe të 
hollave si mjete të dedikuara për kryerjen e veprës penale, janë në përpjesëtim me peshën e 
veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të dhe me këto dënime kumulative pritet që i të 
parandaloj të akuzuarin në të ardhmen mos të kryejë vepra të tilla penale-preventiva individuale, e 
njëkohësisht të parandaloj j edhe te të tjerët në kryerjen  veprave penale-preventiv e përgjithshme, 
si dhe të shpreh gjykimin shoqëror, në ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit në respektimin e 
ligjit ,dhe të arrihet qëllimi i dënimit të paraparë si në nenin 38 të KPRK-së.  

Si u cek edhe më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me aprovimin e 
ankesës së mbrojtësit të akuzuarit , dhe me ndryshimin e aktgjykimit, e në bazë të nenit 403 të 
KPP-së. 

 
 
                                    GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
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                                              PAKR.nr.599/2018, me dt.19.12.2019   
  

                                  
 Procesmbajtësi,                Anëtarët e Kolegjit,                   Kryetare e Kolegjit, 
             _______________              ________________                    _______________ 
 Sadik Kryeziu                       Fillim Skoro                              Tonka Berishaj  
                                             ________________ 
                                                Abdulla Ahmeti 

 
 


