
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

 

PAKR.nr.123/21 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-Departamenti për Krime të Rënda, në kolegjin e 

përbërë nga gjyqtarët, Driton Muharremi – Kryetar i kolegjit, Vaton Durguti dhe Abdullah 

Ahmeti– anëtarë të kolegjit, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Leonita Lajçi, 

në çështjen penale ndaj të akuzuarit B.XH., për shkak të veprës penale Blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 

psikotropike nga neni273 par.2 të KPRK-së,  duke vendosur  sipas ankesës të Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë, PP-I-nr.104/2018 të datës 08.03.2021, dhe përgjigjes në ankesë e 

mbrojtësit e të akuzuarit B.XH., av.Mahmut Halimi, të paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore –DKR në Mitrovicë,  PKR.nr.8/20 të datës 15.01.2021, në seancën e 

kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPRK-së, më datë 19.04.2021, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - DKR, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.8/20 i datës 15.01.2021, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Mitrovicë – Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr.8/20 të datës 15.01.2021, të akuzuarin B.XH.  bazuar në dispozitën e nenit 364 par.1 

nënpar.1.3 të KPPRK-së, e ka liruar nga akuza për veprën penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 

psikotropike nga neni 273 par.2 të KPRK-së, si dhe nga pagesa e shpenzimeve të procedurës 

penale. Ndërsa në kuptim të nenit 267 par.1 nënpar.1.1 e lidhur me nenin 274 par.6 të 

KPPRK-së, ka nxjerr urdhër me të cilin ka liruar dhe kthyer sendet dha atë; automejetin e 

markës “Mercedes Benz” me targa të regjistrimit të shtetit të Shqipërisë ...., si dhe të gjitha 

dokumentet tjera përcjellëse, pronë e kompanisë “NN” me adresë Rinas-Tiranë, Republika e 

Shqipërisë. Automjeti në fjalë t’i kthehet pronarit të kompanisë “NN” apo të autorizuarit të 

tij. Pronari apo poseduesi i sendit lirohet nga të gjitha shpenzimet eventuale të shkaktuara 

lidhur me transportin, mbajtjen dhe mirëmbajtjen e sendit gjatë kohës nga sekuestrimi e deri 

në lirimin e tij. Po ashtu është urdhëruar lirimi dhe kthimi i telefonit Samsung të pandehurit 

B.XH., ndërsa Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe Konfiskuar është 

urdhëruar të zbatoj këtë urdhër pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Në afat ligjor ankesë ka paraqitur Prokuroria Themelore në Mitrovicë, për shkak të shkeljes 

esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike me propozim që Gjykata e Apelit aktgjykimin e ankimuar ta ndryshoj dhe të 

akuzuarin ta shpall fajtor për veprën përkatëse penale, duke përfshi këtu edhe urdhrin për 

konfiskim të përhershëm të veturës “Mercedes Benz” si dhe të telefonit “Samsung” ose që të 

njëjtin ta anuloj dhe çështjen penale të kthej në rigjykim. 

 

Përgjigje në ankesë të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, ka parashtruar mbrojtësi i të 

akuzuarit B.XH., av. Mahmut Halimi, me propozim që ankesa e Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë të refuzohet si e pabazuar, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet. 

 

Prokuroria e Apelit të Kosovës në Prishtinë, me shkresën PPA/I.nr.131/21 të datës 

23.02.2021, ka propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë dhe  aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari të shpallet fajtor dhe të 

gjykohet sipas ligjit dhe ti konfiskohet të përherë  vetura “Mercedes Benz” dhe telefoni i tipit 

“Samsung” ose aktgjykimi ta anulot dhe çështja të kthet në rigjykim dhe rivendosje. 

 

Gjykata e Apelit mbajti seancën e kolegjit  konform dispozitës të nenit 390 par.1 të KPPRK-

së, për të cilën nuk i njoftoi palët pasi që gjykata e shkallës së parë nuk ka shqiptuar dënimin 

me burgim por e ka liruar nga akuzua, prandaj njoftimi i palëve nuk është i detyrueshëm. 

 

Gjykata e Apelit, pasi që shqyrtoi  shkresat e lëndës në këtë çështje së bashku me aktgjykimin 

e ankimuar, të cilat i vlerësoi konform dispozitës së nenit 394 par.1 të KPPRK-së dhe pas 

vlerësimit të pretendimeve të theksuar në ankesë dhe përgjigjes në ankesë, gjeti se: Ankesa 

është e pabazuar. 

 

Pretendimet ankimore 

 

Prokuroria në ankesë pretendon se gjykata ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 1.12 të KPP-së ngase aktgjykimi nuk është 

përpiluar në pajtim me nenin 370 pika 7 të KPP-së, pasi që gjykata a nuk ka bërë krahasimin 

adekuat të provave dhe nuk i ka trajtuar ato në tersin e tyre dhe nuk ka dhënë arsye për faktet 

relevante të kësaj çështje penale-juridike dhe në shumë aspekt arsyetimi i aktgjykimit është i 

paqartë dhe konfuz. Më tej thekson se gjykata në faqen 11 (26) të aktgjykimit ka theksuar se 

prokuroria aktakuzën e mbështet kryesisht në dy dëshmitë tregon qartë se gjykata nuk i ka 

trajtuar provat në lidhshmërinë e tyre dhe ka apstrahuar ekzistimin edhe të provave tjera të 

cilat i ka ofruar prokuroria. Në fakt gjykata në faqet 9/26, 10/26 dhe 11/26 të aktgjykimit 

numëron një varg faktesh të pakontestueshme të kësaj çështje penale por edhe përkundër 

ekzistimit të këtyre fakteve të pakontestueshme megjithatë në fund sjell aktgjykim lirues. Më 

tej thekson po ashtu  gjykata është e paqartë kur në faqen 16/26 konstaton se “prokuroria në 

këtë rast i pandehuri M.TH. dhe M.S. i ka pyetur si dëshmitar me rastin e njohjes dhe 

identifikim në raport me të pandehurin B., gjë që është një konstatim i gabuar sepse të njëjtit 

procesin e identifikimit e kanë bërë jo si dëshmitar, dhe nuk kanë dhënë deklaratë si 



3 | P a g e  
 

dëshmitar, por pikërisht këto veprime procedurale të cilat i njeh Kriminalistika dhe 

rrjedhimisht edhe KPPRK janë veprime që janë kryer nga të pandehurit në cilësinë e të 

pandehurve, andaj edhe të referuarit e gjykatës në nenin 126 dhe 128 është pa bazë ligjore. 

Më tej pretendon se gjykata e ka sjell aktgjykimin si rezultat i vërtetim të gabuar dhe jo të 

plot të gjendjes faktike edhe pse gjatë shqyrtimit gjyqësor janë administruar provat të 

mjaftueshme përmes të cilave vërtetohet se i akuzuari B. Xh. ka kryer veprën penale që i 

është vënë në barë. I akuzuari në mbrojtjen e tij ka qenë esencialisht kontradiktor, dhe këtë 

gjykata fare nuk e trajton. Nuk është kontestues fakti se i akuzuari në deklaratën e deponuar 

kishte mohuar se e njeh M.TH.n dhe M.S., po nuk kishte kontestuar se më dt.04.08.2018 në 

dalje të Vërmicës rreth orës 21:30 me veturën Mercedes tek po kalonte në Shqipëri ishte i 

ndalur nga policia dhe fakti se në momentin e ndalimit të veturës nuk kishte gjet asnjë send të 

kundërligjshëm, si thekson gjykata në faqen 23/26 kjo as sesi nuk mund të merret si 

argument, ai në fakt ditën kritike nuk u kishte shitur substanca narkotike M.TH.t dhe M.S.t në 

fakt që të dy të pandehurit të dënuar pikërisht për faktin se kishin blerë substanca narkotike 

nga B. Xh.- kanë deklaruar në mënyrë të detalizuar se të njëjti kanë blerë substanca narkotike 

të përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës. Siç shihet edhe itinerari i lëvizjes me veturën 

Mercedes nga ana e të pandehurit, pra ani në kohën e sipër cekur u shet substanca narkotike 

M.TH. dhe M.S.t pastaj rikthehet për të kaluar kufirin për të hyrë në Shqipëri dhe kjo kohë 

është 21:30 min kur ai në fakt ndalet nga policia i cili po dyshohej për vepër të ngjashme 

penale sipas rastit 2018-DHTN-438. Më tej thekson se nga dëshmia BC#2 telefoni Iphone 5 

me sim kartel ... e të dyshuarit M.S. rezulton se më datë 04.08.2018 ditë që dyshohet se i 

dyshuari B.XH. ka sjell substancën narkotike ka pasur kontakte telefonike me të dyshuarin 

B.XH. dhe M.TH. ashtu edhe kontakte të mëhershme nes të tre tëdyshuarve në rrjetin social 

facebook. Nga dëshmia S#2 telefoni Samsung Duos me sim kartel +.... me imei 

35513099797863/01 dhe 35544099797866/01 i të dyshuarit B.XH. rezulton se i njëjti ka 

pasur kontakte të mëhershme në rrjetin social face book me të dyshuarin M.TH. ashtu edhe 

në ditën kur dyshohet se është sjell substanca narkotike. Po ashtu brenda të njëjtës datë 

përshihet komunikim në mes të pandehurit B.XH. dhe L.B. në drejtim të ofrimit të shitjes së 

substancave narkotike ku shihet qart nga përmbajtja e këtyre komunikimeve përpjekjeve të 

tyre për tu marrë vesh për çmim. Po ashtu nga ekzaminimi ka rezultuar se krahas kontakteve 

të tij me M.S.n dhe M.TH.n i njëjti në relacion me të miturin L. përdorë fjalët “nëse i ke lekët 

ta sjell unë deri në Prishtinë”, “okej nëse i ke lekët okej nëse jo si mer”, që gjithësesi shpreh 

një komunikim që është në funksion të shitjes së substancave narkotike. Gjykata ka nxjerr 

konkluzion të gabuar dhe në kundërshtim me dispozitat procedurale kur procesverbalet mbi 

identifikimin e personave dhe sendeve të dt.05.09.2018 i ka shpallur prova të papranueshme 

me arsyetimin se i pandehur nuk mund të kryej procesin e identifikimit, duke theksuar se 

procesin e identifikimit nga i pandehuri e njeh edhe kriminalistika edhe dispozitat e KPPRK-

së, duke cituar më tej nga literatura e Prof.V.L. dhe S.B., andaj konsideron se veprimi 

procedural i identifikimit-njohjes nuk ëshët i ndaluar kur i pandehuri në funksion të 

përforcimit të pohimit të tij përmes procesit të njohjes të tregoi, si në rastin konkret, se nga 

kush e ka blerë substancën narkotike. Më tej në ankesë pretendon se gjykata në kundërshtim 

me ligjin ka urdhëruar kthimin e veturës “Mercedes Benz” me targa .... të kompanisë “Falkon 

Rent&Parking” me arsyetim se nuk ka pas prova se i njëjti është përdor për transportin e 

substancave narkotike dhe se nuk është zbuluar ndonjë send që mund të ishte e 
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kundërligjshme pasi që nga provat e ofruara nga prokuroria dhe nga administrimi i tyre gjatë 

shqyrtimit gjyqësor në mënyrë të pakontestueshme provohet se i njëjti me këtë veturë kishte 

transportuar substancat narkotike të cilat në Mitrovicë rreth orës 18:30 ua kishte shitur 

M.TH.t dhe M.S.t. Duke marrë parasysh se nga ekzaminim i telefonit Samsung që i përket të 

pandehurit B., transkriptove të nxjerra rezulton në mënyrë të pakontestueshme se i njëjti është 

përdor në funksion të veprës penale përkatëse, andaj duhet ti nënshtrohet konfiskimit të 

përhershëm.  

 

Përgjigje në ankesë: 

 

Mbrojtësi i të akuzuari në përgjigje në ankesë thekson se aktgjykimi i shkallës së parë në 

raport me të akuzuarin B.XH. nuk përmban shkeljet esencial të dispozitave të procedurës 

penale ngase si dispozitivi ashtu edhe arsyetimi për të njëjtin është i qartë dhe i arsyetuar në 

mënyrë të mjaftuar si parashih dispozita e nenit 370 par.7 të KPPRK-së, duke shtuar se mbi 

bazën e provave të prezantuar nga Prokuroria dhe të administruara në shqyrtim gjyqësor nuk 

është provuar përtej dyshimit të arsyeshëm se i akuzuari B. është kryerës i veprës penale e 

cila i vihet në barrë nga Prokuroria. Po ashtu janë dhënë shpjegime të mjaftuara lidhur me 

statusin e deklaratës së të pandehurve M.S. dhe M.TH. në hetuesi si dhe procesverbali i 

njohjes në raport me të pandehurin B., të cilat sipas dispozitës së nenit 123.par.5 të KPPRK-

së nuk mund të përdoren si provë sepse deklarata e një të pandehuri nuk është provë e 

pranueshme kundër të bashkëpandehurit gjë të cilën e ka vërtetuar gjykata me aktgjykimin e 

saj dhe atë në kuptim të nenit 126 par.1 nënpar.1.3 dhe 128 par.1 ënënpar.1.1, duke shtuar më 

tej se i pandehuri M.2. lidhur me identifikimin e saktë të personit ka dhën një përshkrim të 

pamjes së personit megjithatë nuk ka arritur të identifikoj përmes fotografisë nga i cili 

pretendon se ka blerë narkotikun, në këtë drejtim nuk është arritur standardi i kërkuar përtej 

dyshimit të arsyeshëm që i akuzuari B. të shpallet fajtor, duke theksuar më tej se nuk qëndron 

as pretendimi i prokurorisë lidhur me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

pasi që prokuroria nuk cek se në kundërshtim me cilat dispozitat dhe për cilat fakte ka bërë 

vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. 

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit:  

 

Gjykata e Apelit, analizoi aktgjykimin e ankimuar së bashku me shkresat e lëndës, vlerësoi 

pretendimet ankimore, e sipas detyrës zyrtare, gjeti se aktgjykimi i ankimuar nuk është 

përfshirë me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara në 

dispozitën e nenit 384 par.1 pika 1.12 e lidhur me nenin 370 par.7  të KPPRK-së, apo shkelje 

tjera e të cilët kishin me kushtëzua prishjen e detyrueshme të aktgjykimit. Dispozitivi i 

aktgjykimit të ankimuar është i qartë dhe i kuptueshëm, ndërsa në arsyetim janë dhënë arsye 

të qarta për faktet vendimtare dhe arsyet në të cilat është bazuar me rastin e zgjidhjes së kësaj 

çështje juridike, për të cilat arsye edhe kjo gjykatë i aprovon si të drejta dhe ligjore pasi që në 

rastin konkret nuk është shkelur ligji penal në favor të akuzuarit.  

 

Gjykata e Apelit gjen  të pabazuar pretendimin ankimor  se gjykata e shkallës së parë nuk i ka 

trajtuar provat në lidhshmërinë e tyre dhe ka apstrahuar ekzistimin e provave të tjera. 
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Prokuroria në ankesë nuk thekson se cilat provat nuk i ka trajtuar dhe cilat  provat i ka 

abstrahuar e të cilat gjykata e shkallës së parë nuk i ka trajtuar.  Kjo Gjykatë gjen se gjykata e 

shkallës së parë i ka administruar provat e propozuar nga Prokuroria dhe në këtë drejtim në 

aktgjykimin e ankimuar ka dhënë arsye të qarta dhe bindëse se nga provat e shqyrtuara nuk 

është vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar, vlerësim të 

cilin e aprovon edhe kjo Gjykatë si të drejtë dhe të bazuar në ligj. 

 

Gjykata e Apelit gjen të pabazuar pretendimin ankimor lidhur me paqartësinë e aktgjykimit të 

ankimuar si në faqen 16/26 ku konstaton se “prokuroria në këtë rast të pandehurit M.TH. dhe 

M.S. i ka pyetur si dëshmitar me rastin e njohjes dhe identifikimit në raport me të pandehurin 

B., sepse të njëjti në procesin e identifikimit e kanë bërë jo si dëshmitar dhe nuk kanë dhënë 

deklaratë si dëshmitar, por janë veprime që janë kryer nga të pandehurit në cilësinë e të 

pandehurve e që të referuarit e gjykatës në nenin 126 dhe 128 është pa bazë ligjor. Kjo  për 

faktin se gjykata e shkallë së parë në aktgjykimin e ankimuar, faqe16, ka dhënë arsyet të qarta 

pse të pandehurit M.TH., M.S., sipas ligjit nuk kanë mundur të pyeten në raport me të 

pandehurin B. e as të bëjnë identifikimin e tij pasi që ata kanë qenë të pandehur dhe në atë 

cilësi nuk mund të pyeten dhe bëjnë njohjen, pasi që sipas dispozitës së  nenit 120 par.1 të 

KPP-së, vetëm dëshmitarët mund të bëjnë identifikimin e sende dhe personave e jo i 

pandehuri, të cilin vlerësim e aprovon edhe kjo Gjykatë si të drejt dhe të bazuar në ligj.   

 

Pretendimi ankimor se gjykata e shkallës së parë ka nxjerrë konkluzion të gabuar dhe në 

kundërshtim me dispozitat procedurale kur procesverbalet mbi identifikimin e personave dhe 

sendeve të dt.05.09.2018 i ka shpallur prova të papranueshme është i pabazuar për faktin se 

gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e ankimuar ka dhënë arsye të qarta dhe të bazuara, e 

të cilat i aprovon edhe kjo Gjykata, pasi që gjykata e shkallës së parë ka vepruar drejt kur 

deklarimet si në procesverbalet e identifikimit të personave dhe sendeve të datës 05.09.2018 

të dhënë nga të pandehurit M.TH. dhe M.S., në raport me të pandehurin B.XH., i ka shpall të 

papranueshme dhe i ka veçuar nga shkresat e lëndës meqenëse këto deklarata në kuptim të 

nenit 123 par.5 të KPP-ës, nuk mund të jenë provë kundër të bashkëpandehurit deri sa 

zbatohet procedurë e përbashkët, e në këtë procedurë penale të njëjtit kanë cilësinë e të 

bashkëpandehurit që nga fillimi i procedurës penale që rezulton nga aktvendimi për fillimin e 

hetimeve dhe nga aktakuza e ngritur kundër tyre. 

 

 

  

 

Gjykata e Apelit vlerëson se nga provat të administruara, ashtu si edhe gjykata e shkallës së 

parë me aktgjykimin e ankimuar, nuk vërtetohet se i akuzuari ka kryer veprën penale blerja 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 

psikotropike nga neni 273 par.2 të KPRK-së.  

 

Lidhur me pretendimin ankimor se i pandehuri ka komunikuar nëpërmjet rrjetit social 

facebook me të pandehurin M.TH. dhe se nga kjo provë dëshmohet kryerja e veprës penale 

nga i pandehuri, kjo Gjykatë gjen se ky pretendim është i pabazuar ngase sipas raportit mbi 
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ekzaminimin e telefonit të pandehurit B.XH. rezulton se ka pas dy kyçje komunikues në mes 

tyre por që nuk është regjistruar asnjë bisede apo komunikim i vetëm, andaj nga kjo dëshmi 

nuk është arritur të provohet asnjë fakt i pretenduar nga prokuroria në raport me të 

pandehurin, andaj kjo Gjykatë vlerëson se vetëm kontakti përmes facebook pa komunikim 

apo përmbajte të komunikimit nuk vërteton pretendimin ankimor se i akuzuari ka kryer 

veprën penale të ngarkuar me aktakuzë. 

 

Sa i përket pretendimit ankimor lidhur me  komunikimin e të pandehurit me telefon  me 

personin L. Behrami në rrjetin social facebook, të cilin komunikim prokuroria e konsideron 

se është në funksion të shitjes së substancave narkotike, kjo Gjykatë aprovon si të drejtë 

vlerësimin e gjykatës së shkallës së parë se nga përmbajtja e komunikimit rezulton se biseda 

nuk është inkriminuese apo e kundërligjshme dhe që nuk është identifikuar ky person e as që 

është përfshirë në aktakuzë në asnjë cilësi, prandaj përfundimi i gjykatës së shkallës së parë  

me aktgjykimin e ankimuar që bazuar në dispozitën e nenit 364 par.1 nënpar 1.3 të KPPPR-

së, me të cilin e ka liruar nga akuza të akuzuarin, për shkak se me provat e administruara nuk 

është vërtetuar që i akuzuari të ketë kryer veprën penale për të cilën është akuzuar, ky kolegj 

penal i kësaj gjykate të aprovon si të drejtë dhe të bazuar, duke gjetur si të drejtë edhe 

çështjen nxjerrjes së urdhrit për kthimin e automjetit dhe telefonit duke urdhëruar 

Agjencionin për Administrim të Pasurisë së Sekuestruar dhe konfiskuar që veturën 

“Mercedes Benz” ti kthej kompanisë “NN” ndërsa telefonin Samsung të pandehurit B.XH., 

meqenëse nuk është provuar me asnjë provë se këto sende janë përdorur apo shfrytëzuar si 

mjet për kryerjen e vepër penale prandaj nuk është plotësuar kushti ligjor i paraparë sipas 

dispozitës së nenin 283 të KPPRK-së që këto sende të konfiskohen, për çka me të drejtë është 

urdhëruar kthimi i tyre. 

Nga arsyet e lartcekura u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 401 të 

KPPRK-së. 
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