
                    

 

 PAKR.nr.232/2017  

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – Departamenti për krime të rënda, 

kolegji i përbërë nga gjyqtarët Mejreme Memaj, kryetare, Driton Muharremi e Have 

Haliti, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Bujar Balaj 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarit N.M. nga fshati ... K.Gjilanit, 

për shkak të  veprave penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar 

e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psiko-trope nga neni 229 par.1 të 

KPK-së dhe veprës penale Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve të 

rrezikshëm dhe substancave psiko-tropike nga neni 230 par.1 të KPK-së, duke 

vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit N.M., të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Gjilan 

PKR.nr.150/2012 datë 29.03.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me 26.05.2017 

mori këtë: 

 

 

    A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

  

             Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit N.M., kurse 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Gjilan 

PKR.nr.150/2012 datë 29.03.2017, vërtetohet. 

 

 

 

      A  r  s  y  e  t  i  m  i  

 

 

Gjykata Themelore në Gjilan me aktgjykimin PKR.nr.150/2012 datë 

29.03.2017, e ka shpallur fajtor të akuzuarin N.M.,  për shkak të veprës penale, 

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

dhe substancave psiko-trope nga neni 229 par.1 të KPK-së, dhe veprës penale 

Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 

psiko-tropike nga neni 230 par.1 të KPK-së,  për çka e ka gjykuar dhe atë për 

veprën penale nën I të dispozitivit dënim me gjobë në shumë prej 300 euro dhe 

dënim me burg në kohëzgjatje prej 180 ditëve dhe për veprën penale nën II të 

dispozitivit dënim me gjobë prej 300 euro dhe dënim me burg në kohëzgjatje prej 

180 ditëve , andaj i shqipton dënimin unik me gjobë në shumë prej 600 euro i cili 

dënim do të paguhet në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi në të kundërtën ky dënim me gjobë do të i zëvendësohet me dënim me 

burg duke i llogaritur për çdo 20 euro nga një ditë burg dhe me dënim unik me burg 

në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve në të cilin do ti llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 15.11.2012 e deri me 23.01.2012. I është konfiskuar 

substanca narkotike në sasi prej 54,5 gram e llojit marihuan dhe 17.4 gram fara të 

llojit marihuan. Është detyruar i akuzuari që gjykatës në emër të paushallit gjyqësor 

t’ia paguaj shumën prej 50 euro.   
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            Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjorë ankesë ka paraqitur: 

  

 

 - Mbrojtësi i të akuzuarit N.M., av. V.I.,  për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, të shkeljes së Ligjit penal, vërtetimit-vlerësimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe vendimit mbi sanksionin penal,  me 

propozim që  Gjykata e Apelit ta aprovoj ankesën e mbrojtësit si të bazuar dhe ta 

anuloj apo të ndryshoj aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë ashtu që të 

akuzuarin ta liroj nga akuza për këto vepra penale në mungesë të provave materiale 

apo eventualisht çështjen ta kthej në rivendosje.  

 

 Gjykata e Apelit caktoi seancën e kolegjit të kësaj gjykate, në të cilën ftoi 

Prokurorin e Apelit, të akuzuarin dhe mbrojtësin e tij, por asnjëra nga palët e ftuara 

nuk ishte prezent edhe pse të ftuar me rregull. 

 

  Prokurori i Apelit me parashtresën me shkrim PPA/I.nr.229/2017 të dt. 

08.05.2017 ka  propozuar që ankesa e  mbrojtësit të akuzuarit të refuzohet si e pa 

bazuar.  

 

 Gjykata e Apelit  e Kosovës pasi që shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj 

çështjeje juridiko-penale studio aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e 

nenit 394 të KPP dhe pasi vlerësoi pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 

 

 -ankesat nuk është e bazuar. 

  

Mbrojtësi me ankesë pretendon se aktgjykimi  është i përfshirë me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, i mbrojturi i tij nuk e ka pranuar 

fajësinë, ka pranuar se është konsumues i substancave narkotike dhe se sasia  e 

gjetur në shtëpinë e tij ka qenë për përdorim personal sepse të njëjtën e konsumon 

qe 30 vite e kjo vërtetohet edhe nga vendi ku është gjetur në dhomën-kuzhinën e tij. 

Ka deklaruar se nuk posedon vërtetim të mjekut se është posedues i narkotikëve 

ndërsa sa i përket farave ka deklaruar se nuk ka pasur për qëllim mbjelljen e tyre 

dhe se nuk merret me kultivimit të saj andaj edhe ka treguar për mënyrën e 

përdorimit të tyre, aromën dhe të njëjtat i ka përdor në torte dhe se me këtë sasi të 

gjetur del një torte e mirë. Po ashtu këto fara munden me u zi dhe me lëngun e tij 

lyhet cigarja nga jashtë dhe tymosët. Me asnjë provë të vetme materiale nuk është 

vërtetu se në veprimet e të mbrojturit të tij ekzistojnë elementet e veprës penale për 

të cilën akuzohet si dhe fajësia e tij. Në rastin konkret nuk kemi dëshmitar apo të 

akuzuar tjerë dhe se i njëjti nuk ka blerë, nuk ka posedua substancë narkotike me 

qëllim të shitjes apo shpërndarjes siç e kërkon neni 30 par.1 i KPK e as nuk ka 

prodhuar, përpunuar ekstraktuar e as përgatitur substancë narkotike.  

 

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

ankesën e mbrojtësit të akuzuarit av. V.I. si dhe shkresat e lëndës dhe vlerëson se 

aktgjykimi i atakuar me ankesë nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale. I njëjti  ka të paraqitura arsyet për çdo pikë të aktgjykimit, është 

paraqitur qartë dhe në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i 

konsideron të vërtetuara apo të pa vërtetuara. Ka vlerësuar saktësinë e provave 

kundërthënëse si dhe arsyet e mosmiratimit të propozimit konkret të  palëve si dhe 

arsyet me të cilat është bazuar me rastin e zgjidhjes së kësaj çështjeje penalo-
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juridike e veçanërisht me rastin e vërtetimit të ekzistimit apo mos ekzistimit të 

veprës penale dhe përgjegjësisë penale të akuzuarit në këtë çështje penale. Gjykata 

e shkallës së parë në aktgjykim ka dhënë arsyet për faktet vendimtare, ka arsyetuar 

secilën provë veç e veç  duke i ndërlidhur me njëra tjetrën dhe duke e vërtetuar 

drejtë dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike. Gjykata e shkallës së parë ka 

administruar provat materiale dhe jo materiale dhe atë ka dëgjuar  dëshmitarin B.R. 

i cili ka theksuar  se gjatë  urdhër kontrollit i akuzuari ka qenë bashkëpunues dhe ua 

ka treguar sasinë e narkotikut ku e ka lënë, se narkotiku ka qenë i vendosur në një 

shporet në një dhomë të braktisur dhe të pa mobiluar. Se kanë gjetur 54 gram 

marihuan të cilat kanë qenë të vendosura në katër qese të najlonit dhe 17.4 gram 

fara të kanabisit që kanë qenë në qese të najlonit. Se kanë gjetur një palë gërshërë, 

qese të najlonit dhe sende tjera që shërbejnë për përgatitjen dhe konsumimin e 

substancave narkotike gjegjësisht qeset shërbejnë që mos të humbet aroma dhe këtë 

e thekson në bazë të përvojës në rastet tjera. Kjo dëshmi është në përputhje të plotë 

me foto dokumentacionin nga vendi i ngjarjes ku shihet substanca narkotike, farat e 

kanabisit, gërshërët, rizlla për mbështjelljen e cigareve për narkotik dhe shkrepsa, 

është në përputhje edhe me vërtetimin mbi konfiskimin e substancave narkotike dhe 

me testin fushor përkitazi me llojin e substancës narkotike dhe të farave si dhe 

procesverbalin mbi bastisjen e banesës dhe personave. Nuk është kontestuese se në 

shtëpinë e të akuzuarit është gjetur substanca narkotike me sasi të përshkruar më 

lartë si dhe farat e kanabisit, ndërsa e pranon edhe vetë i akuzuari por kontestuese 

sipas mbrojtjes është fakti se i njëjti sasinë e narkotikut e ka pasur  për përdorim 

personal. Gjykata e shkallës së parë me të drejtë nuk ja ka falur besimin mbrojtjes 

së të akuzuarit, se sasia e narkotikut ka qenë për përdorim personal ndërsa farat e 

kanabisit për torte, pasi që një mbrojtje e tillë jo vetëm që nuk gjen mbështetje në 

provat e administruara por  është edhe  jo bindëse gjegjësisht jo logjike që farat e 

kanabisit të përdorën  për përgatitjen e torteve ndërsa sasia e narkotikut-marihuanës 

në formën në të cilën është gjetë e ndarë në katër qese të najlonit tregon faktin se i 

njëjti qëllimin e ka pasur  për ta shitur e jo për konsumim personal. Prandaj me të 

drejtë gjykata e shkallës së parë  ka vlerësuar se në veprimet e të akuzuarit 

ekzistojnë të gjitha elementet e veprave penale për të cilat i njëjti është akuzuar dhe 

është shpallur fajtor dhe është gjykuar si në dispozitiv të aktgjykimit të shkallës së 

parë.    

 

  Meqë aktgjykimi nuk është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave 

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

nuk kemi as shkelje të Ligjit Penal e që do të kushtëzonte anulimin e aktgjykimit.  

  

            Duke shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënim, Gjykata  e Apelit 

vlerëson se pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit  nuk janë të bazuara. 

Në ankesë  nuk ceket  ndonjë rrethanë  e re e që kishte me ndikuar 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, por mbrojtja thekson se 

i mbrojturi i tij më parë ka qenë i pa gjykuar se nga gjeneralët e tij shihet se është 

konsumus i narkotikut, nuk është person problematik, baba i dy fëmijëve, koha e 

kaluar nga kryerja e veprës penale si dhe rrethanat që përjashtojnë përgjegjësinë e 

të pandehurit janë rrethana të cilat  edhe pse taksativisht nuk cekën se janë theksuar 

lidhur me vendimin mbi dënim por me vetë faktin se  në ankesë theksohet baza 

ankimore lidhur me vendimin mbi dënim konkludohet se rrethanat e cekura nga 

mbrojtja më lartë kanë të bëjnë me vendimin mbi dënim. Mirëpo, Gjykata  e Apelit 
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duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese që i ka konstatuar dhe vlerësuar 

drejtë gjykata e shkallës së parë, si sjelljen e mirë të akuzuarit në gjykatë, rrethanën 

veçanërisht lehtësuese se i njëjti ka pranuar se substancat narkotike janë të tij, 

bashkëpunimi i tij me policinë gjatë bastisjes duke i siguruar policinë nga qentë që i 

ka pasur në oborr por edhe brenda në shtëpi, u ka treguar policëve se ku e ka lënë 

substancën narkotike,  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 akuzuarve si 

ekzekutor 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.232/2017, më 26.05.2017 

 

 

Procesmbajtësi,                                                   Kryetari i kolegjit- gjyqtari 

     Bujar Balaj           1. Mejreme Memaj__________ 

 

 

Anëtaret e kolegjit: 

 

               2. Driton Muharremi__________ 

 

3. Have Haliti  _____________ 

 


