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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

përbërë nga gjyqtarët Vaton Durguti, kryetar, Dr.sc. Driton Muharremi dhe Tonka Berishaj 

anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Leonita Lajçi si procesmbajtëse, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit K.G. nga Shkupi, për shkak të veprës penale prodhimi dhe përpunimi i pa 

autorizuar  i narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga neni 230 par.1 të KPK, 

duke vendosur në lidhje me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit K.G. av. S.R., të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore-DKR në Ferizaj, PKR.nr.130/2014 të dt. 06.08.2019, në 

seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPK, me datë 30.12.2019 morri këtë:  

 

                

A K T GJ Y K I M 

 

 

             Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit K.G., kurse aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Ferizaj, PKR.nr.130/2014 të dt. 06.08.2019, 

vërtetohet. 

 

 

A r s y e t i m 

   

 

       Gjykata Themelore departamenti për krime të rënda në Ferizaj, me aktgjykimin  

PKR.nr.130/2014 të dt. 06.08.2019, të akuzuarin K.G. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës 

penale prodhimi dhe përpunimi i pa autorizuar  i narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 

psikotropike nga neni 230 par.1 të KPK, dhe e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 

1 (një) vit , i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në periudhën kohore prej 2 (dy) vite 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale dhe me dënim me 

gjobë në shumë prej 500 (pesqindë) euro të cilën gjobë është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 

dite pasi aktgjykimi të merr formën e prerë Në raste se dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet 

në format tjera të parapara me  ligj dënimi i caktuar me gjobë do ti shëndrrohet në dënim burgu 

ashtu që për çdo 15 euro të akuzuarit do ti llogaritet një ditë burgu.  Në bazë të nenit 230 par.5 të 

KPK-së  i është konfiskuar  në mënyrë të përhershme lënda narkotike e përshkruar si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. Është obliguar i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën 

prej 30 (tridhjetë) euro si dhe të paguaj shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro në Fondin për 

kompensimin e viktimave të dhunës, të gjitha këto në afat prej 15 (pesëmdhjetë) ditëve nga data 

kur aktgjykimi të merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  

 

 

 

 

       Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar: 
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       -Mbrojtësi i të akuzuarit K.G. av. S.R., për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, me 

propozim që Gjykata e Apelit  ta aprovoj ankesën  e tij  dhe të akuzuarit të i shqiptoj një dënim më 

të butë i cili do të realizonte dhe do të përmbushte qëllimin e dënimit.   

  

     -Prokurori i Apelit në parashtresën PPA/I.nr.578/19 të dt. 18.12.2019 ka propozuar që të 

refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit K.G. av. S.R., ndërsa aktgjykimi i 

ankimuar të vërtetohet.  

 

 

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

së nenit 394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit, së bashku me 

shkresat tjera të lëndës dhe pas vlerësimit të shkresave të lëndës, gjeti se: 

 

 -ankesa është e pa 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. As gjendja faktike nuk qe objekt vlerësimi i kësaj Gjykate, ngase 

nuk është kontestuar me ankesë, prandaj aktgjykimin e ankimuar e vlerësoi vetëm në frymë të 

pretendimeve ankimore. 

 

       Duke vlerësuar çështjen përkitazi me pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit 

K.G., av. S.R., lidhur me vendimin për dënim kjo gjykatë konsideron se ankesa është e pa bazuar. 

Në ankesë nuk ceket  ndonjë rrethanë  e re e që do të ndikonte  në dënimin e shqiptuar apo të cilën 

nuk e ka pasur të njohur gjykata e shkallës së parë me rastin e vlerësimit të rrethanave që ndikojnë 

në lartësinë e dënimit. Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit K.G. theksohet se dënimi është i lartë 

meqë i akuzuari ka ndërmarrë veprime minimale dhe se pranimi i fajësisë në fazën fillestare ia ka 

bërë të pamundur që ti argumentoj të gjitha veprimet  dhe arsyet subjektive të tij në këtë vepër 

penale. Ka treguar bashkëpunim të sinqertë duke ju ndihmuar organeve të drejtësisë që të zbulojnë 

veprën penale dhe të pengojnë vazhdimin e mëtejshëm të sajë. Bimët e mbjellura nuk i kishte për 

shitje plor për mjekimin e tij.  

 

 Mirëpo, Gjykata  e Apelit duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese 

që i pati parasysh edhe Gjykata e shkallës së pare dhe atë për të akuzuarin K.G., dhe atë si rrethanë 

lehtësuese se i akuzuari ka pranuar fajësinë, është penduar thellë për kryerjen e kësaj vepre penale 

dhe ka premtuar se në të ardhmen nuk do të përsëris vepra të tilla penale ndërsa si rrethanë 

rënduese shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale, 

vlerëson  se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit nga ana e gjykatës së shkallës së parë është në 

harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe shkallës së përgjegjësisë 

penale të akuzuarit si ekzekutor, gjykata  e shkallës së parë  ka shqiptuar dënimin e paraparë ligjor 

dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i ndëshkimit i paraparë me nenin 41 të KPRK.  

 

 

     Nga sa u tha më lartë, e në pajtim me dispozitën e nenit 401 të KPP, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.618/19, më 30.12.2019 

 

 

      Procesmbajtëse,                                                   Kryetar i kolegjit- gjyqtari 

Leonita Lajçi                                                       1. Vaton Durguti__________ 

 

Anëtaret e kolegjit: 

 

2. Dr.sc.Driton Muharremi__________ 

     

    3. Tonka Berishaj ______________ 


