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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

       

                                                                                                                                 PAKR.nr.148/2020 

    NË EMËR TË POPULLIT 

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

nga gjyqtarët Tonka Berishaj kryetare, Dr.sc. Driton Muharremi dhe Vaton Durguti anëtarë, me 

bashkëpunëtoren profesionale Syzana Goxhuli si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit SH.I. nga fshati R.B. Komuna e Bujanovcit, për shkak të veprës penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve dhe substancave psikotrope dhe analoge nga 

neni 267 par.1 të KPRK-së dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve  nga neni 366 par.1 të KPRK-së , duke vendosur në lidhje me ankesën e 

mbrojtësit të akuzuarit SH.I. av. Arben Toska, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore - departamenti për krime të rënda në Gjilan, PKR.nr.199/19 të dt. 26.02.2020, me datë 

16.07.2020 morri këtë:  

                  A K T GJ Y K I M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit SH.I., kurse aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore - departamenti për krime të rënda në Gjilan, PKR.nr.199/19 të dt. 26.02.2020, 

vërtetohet.  

                                                     A r s y e t i m    

      Gjykata Themelore në Gjilan departamenti për krime të rënda, me aktgjykimin, PKR.nr.199/19 

të dt. 26.02.2020 e ka shpallur fajtor të akuzuarin SH.I.  për shkak të veprës penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve dhe substancave psikotrope dhe analoge nga 

neni 267 par.1 të KPRK-së dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve  nga neni 366 par.1 të KPRK-së, dhe e ka gjykuar  për veprën penale nën 

dispozitivin I të aktgjykimit dënimin me burg në kohëzgjatje prej 18 muaj dhe dënimin me gjobë 

në shumë prej 500 euro ndërsa për veprën penale nën dispozitivin II dënimin me gjobë në shumë 

prej 300 eurove ashtu që duke aplikuar dispozitat për dënimin unik të akuzuarit  i shqipton dënimin 

unik prej 18 muaj burgim dhe 800 euro gjobë. Në dënimin me burgim i është llogaritur edhe koha 

në paraburgim nga data 28.10.2019. Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë atëherë të 

njëjtit do ti zëvendësohet dënimi me gjobë me dënim burgu duke ia llogaritur 20 euro për një ditë 

burgimi. Të akuzuarit i vazhdohet paraburgimi deri në plotfuqishmëri të aktgjykimit por jo më 

shumë se dënimi i shqiptuar me vendim. Të akuzuarit i shqiptohet dënimi plotësues, konfiskimi i 
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substancës narkotike të llojit heroin si dhe dy copë fishek  kalibër 9 mm. Është obliguar i akuzuari 

që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 € (pesëdhjetë) euro, si dhe shpenzimet 

tjera  sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe 50 euro në fondin për kompensimin e viktimave 

të krimit.  

      Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar: 

      -Mbrojtësi i të akuzuarit SH.I. av. Arben Toska,  për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave 

të procedurës penale dhe   vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me propozim që 

të ndryshohet aktgjykimi i shkallës së parë dhe i mbrojturi i tij të gjendët fajtor për veprën penale 

posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psiko-trope ose analoge nga neni 269 par.1 të 

KPRK-së dhe dënimi me burgim  ti ndryshohet në dënim me kusht ose dënimi me burgim ta 

reduktoj në kohëën e kaluar në paraburgim.  

      -Prokurori i Apelit në parashtresën PPA/I.nr.161/20 të dt. 26.05.2020 ka propozuar që të 

refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit SH.I. av. Arben Toska dhe aktgjykimi i 

ankimuar të vërtetohet.  

      Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, në seancën e kolegjit nuk morën pjesë Prokurori i Apelit 

si dhe i akuzuari SH.I. edhe pse të ftuar me rregull ndërsa  prezent ishte vetëm mbrojtësi i të 

akuzuarit av. Arben Toska i cili  së pari njoftoi kolegjin se i mbrojturi i tij nuk mund të marrë pjesë 

në seancë për shkak të gjendjes shëndetësore dhe se mbetët në tersi pranë ankesës  së tij me shkrim.  

       Gjykata e Apelit  e Kosovës pasi që shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje juridiko-

penale studioi aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPP dhe pasi vlerësoi 

pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 

       Ankesa është e pabazuar.  

       Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit SH.I. av. Arben Toska theksohet se aktgjykimi është 

i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe vërtetim të gabuar dhe jo 

të plotë të gjendjes faktike. Gjykata e shkallës së parë ka konstatuar se i akuzuari substancën 

narkotike e ka posedua me qëllim të shitjes ose shpërndarjes dhe atë e ka mbështetur vetëm në 

faktin se i akuzuari nuk është konsumus i substancave narkotike. Sipas mbrojtësit  ky është 

konstatim i gabuar i gjendjes faktike për të cilën flasin një mori faktesh , konkretisht veprime 

hetimore të cilat kanë qenë të ditura  për shkallën e parë por që ajo nuk ka arritur që nga kombinimi 

i këtyre fakteve ta konstatoj drejtë gjendjen faktike. Janë administruar procesverbali i bastisjes dhe 

deklarata e dëshmitari Z. F. dhe gjykata e ka ditur se nga bastisja e banesës së të akuzuarit nuk 

është gjetur  asnjë peshore apo mjet i përshtatshëm për matjen e narkotikut me qëllim të shitjes në 

sasinë e kërkuar nga klientët. Provat tregojnë se i mbrojturi i tij ka qenë në posedim të narkotikut 

e jo që narkotiku të ketë qenë i destinuar të shitet ose të shpërndahet. Se i mbrojturi i tij gjatë gjithë 

procedurës ka deklaruar se nuk është konsumus i drogës dhe substanca narkotike nuk është e tij 

por e dy personave të tjerë të cilët  herë pas here kanë qëndruar në banesën e tij për nevojat e 

ndryshme të tij.  



3 
 

 Mbrojtësi po ashtu thekson se kemi shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale 

nga neni 370 të KPP pasi që në hyrje të aktgjykimit  mungojnë emrat e anëtarëve të trupit gjykues, 

e që kjo konsiderohet shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale nga neni 394 par.1 nën. 

Par 12 të KPP.  

 Gjykata e Apelit e Kosovës me vëmendje ka shqyrtuar aktgjykimin e shkallës së parë, 

ankesën e mbrojtëses si dhe shkresat e lëndës dhe vlerëson se pretendimet e mbrojtëses se 

aktgjykimi është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetim të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike si dhe me shkelje të ligjit penal nuk janë të bazuara.  

Gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsyet për faktet vendimtare, duke arsyetuar saktësinë 

e provave kundërthënëse, arsyet e mosmiratimit të propozimeve konkrete të mbrojtjes si dhe arsyet 

në të cilat është bazuar me rastin e zgjidhjes së kësaj çështjeje penalo juridike, e veçanërisht me 

rastin e vërtetimit të ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të akuzuarit, e të cilat në 

mënyrën se si është arsyetuar aktgjykimin e bëjnë të qartë dhe të kuptueshëm dhe me vërtetim të 

plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike.  

Shkelja esenciale  që pretendon mbrojtja e që ka të bëj me përbërjen e trupit gjykues që 

mungon në hyrje të aktgjykimit qëndron mirëpo një shkelje e tillë është evituar me aktvendimin 

për korrigjimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë  PKR.nr.199/19 të dt. 23.07.2020.  

Gjykata e shkallës së parë ka administruar provat materiale dhe personale dhe atë duke 

dëgjuar dëshmitarin Z.F. pastaj provat materiale si: raporti për testin fushor i datës 28.10.2019, 

raporti i shpejtë, vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, aprovimi retroaktiv i urdhër 

kontrollit UGJK.nr.114/19 si dhe shikimi në fotodokumentacion, dhe nga këto prova gjykata e 

shkallës së parë me të drejtë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit SH.I. qëndrojnë 

elementet e veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve dhe 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të KPRK-së. Nga këto prova u vërtetua se 

në banesën e të akuzuarit SH.I. është gjetur sasia  e narkotikut  heroin me peshë prej 20.48 gram 

dhe kjo nuk është kontestuese as nga mbrojtja mirëpo ajo që është kontestuese është se narkotiku 

a ka qenë i dedikuar për shitje apo vetëm ka qenë në posedim të të akuzuarit. Mbrojtja me asnjë 

provë të vetme nuk arriti ta demantoj  pretendimin e prokurorisë e pastaj edhe të gjykatës bazuar 

në provat e gjetura  dhe atë  si dëshminë e dëshmitarit Z. F. i cili qartazi ka përshkruar për 

informacionin që kanë pasur para arrestimit  se  i dyshuari posedon  dhe shet substancë narkotike 

të llojit heroin dhe se posedon një sasi prej 80-90 gram. Se kanë kontaktuar prokurorin kujdestar 

dhe me urdhër verbal kanë bastisur banesën   dhe kanë gjetur sasinë e heroinës e po ashtu kemi 

edhe provat materiale  që kundërshtojnë mbrojtjen. Pra në njërën anë  ekziston informacioni nga 

ana e policisë për një person që dyshohet se shet narkotik dhe pastaj rezulton nga bastisja se gjendet  

sasia e heroinës e përcaktuar në dispozitiv, i akuzuari deklaron se nuk është përdorues i drogës dhe 

se pretendon se ajo i takon dy personave  për të cilët  nuk dihet identiteti dhe kjo  bën të besueshëm 

gjetjet e gjykatës së shkallës së parë se bazuar në këto që u cekën më lartë nuk mund të qëndron 

pretendimi që i akuzuari të shpallët fajtor vetëm për posedim porse me të drejtë është shpallur 

fajtor për veprën penale nga neni 267 par.1 të KPRK-së.  



4 
 

Meqë, aktgjykimi i shkallës së parë nuk është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave 

të procedurës penale dhe se gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, nuk kemi 

as shkelje të ligjit penal e që do të kushtëzonin anulimin e të njëjtit.  

Mbrojtësi aktgjykimin nuk e atakon për shkak të vendimit mbi dënim për shkak se 

pretendon se aktgjykimi i përmban shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. Mirëpo meqë gjykata konstatoi se 

pretendimet për këto shkelje janë të pa bazuara aktgjykimin sipas detyrës zyrtare e vlerësoi edhe 

përkitazi me vendimin mbi dënimin.  

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 si rrethanë lehtësuese sjelljet korrekte gjatë 

seancave, shprehjen e keqardhjes për rastin e ndodhur, fakti se për veprën penale nga neni 366 

par.1 të KPRK-së ka pranuar fajësinë, në anën tjetër si rrethana rënduese  ka marr rrezikshmërinë 

shoqërore të veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të kryesit, sasinë e substancës 

narkotike dhe faktin se e njëjta ishte e përzier me substanca të tjera që bën që rrezikshmëria të jetë 

më e lartë, 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. 

                                                    GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

                                                        PAKR.nr.148/19, më 16.07.2020 

      Procesmbajtëe,                                                   Kryetare e kolegjit- gjyqtarja 

Syzana Goxhuli                                                      1. Tonka Berishaj__________ 

Anëtarët e kolegjit: 

2. Dr.sc.Driton Muharremi__________ 

 

3. Vaton Durguti _____________ 


