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PAKR.nr.413/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

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

gjyqtarët Kreshnik Radoniqi, kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Tomisllav 

Petroviq, anëtarë, me zyrtaren ligjore Alba Makolli si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër 

të akuzuarit G.S. për shkak të veprës penale Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge nga neni 269 par.1 lidhur me nenin 275 par.1 nën par.1.7 të KPRK-së, 

duke vendosur në lidhje me ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjilan si dhe ankesën e 

mbrojtësit të akuzuarit G.S. av. Mustafë Nuhiu, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Gjilan – departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.120/19 të dt. 06.10.2020, në 

seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPK, me datë 17.03.2021 mori këtë: 

              

A K T GJ Y K I M 

Refuzohen si të pabazuara ankesa e Prokurorisë Themelore në Gjilan dhe ankesa e mbrojtësit 

të akuzuarit G.S., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan – departamenti për Krime 

të Rënda, PKR.nr.120/19 të dt. 06.10.2020, vërtetohet. 

    A r s y e t i m 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan – departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr. 

120/19 të dt. 06.10.2020, të akuzuarin G.S. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale 

posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par.1 të 

KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 ditëve, i cili dënim do 

të ekzekutohet në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. 

Është detyruar i akuzuari që të paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 50 € (pesëdhjetë euro) 

si dhe shumën prej 50 € (pesëdhjetë euro) në emër të taksës për kompensimin e viktimave të 

krimit. 

Të akuzuarit i është konfiskuar substanca narkotike e llojit “Marihuana” në peshë prej 9,4 gram, 

e cila duhet të shkatërrohet – asgjësohet, konform dispozitave të ligjit në fuqi.  



 Numri i lëndës: 2019:169788 
 Datë: 02.04.2021 
 Numri i dokumentit: 01662347 
 

2 (6)  

   
2
0
2
1
:0
4
6
4
8
4

 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

Prokuroria Themelore në Gjilan për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe vendimit mbi dënim, 

me propozim që të aprovohet ankesa dhe aktgjykimi të anulohet, ashtu që lënda të kthehet në 

rishqyrtim dhe rivendosje, apo aktgjykimi të ndryshohet, ashtu që i akuzuari të shpallet fajtor 

dhe t’i shqiptohet sanksion penal meritor – dënim me burg me gjobë dhe burg efektiv me 

kohëzgjatje më të lartë.  

Mbrojtësi i të akuzuarit G.S. av. Mustafë Nuhiu për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të 

plotë të gjendjes faktike dhe vendimit lidhur me sanksionin penal, shpenzimet e procedurës 

penale dhe kërkesës të pandehurit për zëvendësimin e dënimit me burgim me dënim me gjobë, 

me propozim që të aprovohet ankesa, ashtu që aktgjykimi të ndryshohet dhe i akuzuari të lirohet 

ose në kuptim të nenit 44 par.1 dhe 2 të KPK-së me pëlqimin e të akuzuarit t’i zëvendësohet 

dënimi me burgim prej gjashtë muaj, në dënim me gjobë.   

Prokurori i Apelit me parashtresën PPA/I.nr.403/20 të dt.19.11.2020, ka propozuar që të 

aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë dhe aktgjykimi të ndryshohet, ashtu që të akuzuarit 

t’i shqiptohet dënim më i lartë me gjobë dhe dënim me burg efektiv, ose aktgjykimi të anulohet 

dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje, si dhe të refuzohet ankesa e mbrojtësit të 

akuzuarit G.S. av .Mustafë Nuhiu, si e pabazuar.   

Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, Gjykata e Apelit mbajti seancën e kolegjit në të cilën nuk 

ishte i pranishëm Prokurori i Prokurorisë së Apelit dhe i akuzuari G.S., edhe pse të njoftuar në 

mënyrë të rregullt për kohën e mbajtjes së seancës, andaj seanca u mbajt konform nenit 390 par.4 

të KPP-së. Ndërsa, i pranishëm ishte mbrojtësi i të akuzuarit av. Mustafë Nuhiu. 

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

nenit 394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të Prokurorisë dhe mbrojtjes së bashku 

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

Ankesat nuk janë të bazuara. 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale 

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. 

Pretendimet ankimore lidhur me bazën ankimore - vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes 

faktike  
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Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit G.S. av. Mustafë Nuhiu, pretendohet se gjykata e shkallës 

së parë ka bërë vërtetim të gabuar të gjendjes faktike, duke vërtetuar gabimisht faktet e 

rëndësishme dhe përmbajtjen e deklaratave. Sipas ankesës, me asnjë provë materiale dhe 

personale nuk është vërtetuar përgjegjësia e të akuzuarit, e aq më tepër nga dëgjimi i të 

akuzuarit. Ankesa thekson faktin se gjykata e shkallës së parë si provë fajësuese ka marrë 

deklarimin e të akuzuarit në prokurori dhe polici, mirëpo nga shqyrtimi gjyqësor gjegjësisht në 

fazën e shqyrtimit të provave, u vërtetua se pranimi i fajësisë nuk është mbështetur në fakte dhe 

prova materiale. Substanca narkotike nuk është gjetur në veturën e të akuzuarit, sepse vetura ka 

qenë e personit tjetër, ndërkaq i akuzuari ka qenë pasagjer. Në shqyrtim gjyqësor është vërtetuar 

se i akuzuari ka bërë pranimin e fajësisë në polici dhe prokurori, që ta mbrojë personin tjetër 

nga ndjekja penale, e që pikërisht ky person ka shfrytëzuar moshën e re dhe gjendjen e 

ekonomike të akuzuarit duke i premtuar se do ta shpëtojë atë nga ndjekja penale.  

Gjetjet e Gjykatës së Apelit 

Pretendimet e mësipërme ankimore nuk qëndrojnë për këto arsye: 

Në këtë çështje penalo juridike nga shikimi i shkresave të lëndës  rezultojnë si jo kontestuese 

faktet dhe rrethanat lidhur me kohën dhe vendin ku ishin të akuzuarit natën kritike dhe as vendi 

ku u gjeten narkotikët në sasi prej 9.4 gram në veturën Opell Vectra me regjistrim ..... Nuk është 

kontestues as fakti se i akuzuari e kishte një cigare marihuanë në dorën e djathë (joit 01 gram) 

dhe kur i ka vërejtur  policët e kishte hedhur në tokë. Nuk është kontestues as fakti se vetura në 

cilën ishte i akuzuari nuk ishte pronë e tij, natën kritike ai ishte ulur në vendin e pasagjerit, 

ndërsa vozitës ishte shoku i tij F. dhe ishin të parkuar përball shkollës së mesme, brenda 

perimetrit prej 350 metrash nga shkolla. 

Kontestues është fakti se narkotiku i gjetur në veturën e përmendur natën kritike a ishte në 

posedim të akuzuarit  si pretendon prokurori me aktakuzë dhe si ka gjetur gjykata e shkallës së 

parë apo narkotiku ishte i pronarit të veturës F. I., si pretendon i akuzuari në shqyrtimin gjyqësor 

dhe mbrojtësi i tij në ankesë. 

Nga shikimi i shkresave të lëndës, konkretisht procesverbali i intervistimit të akuzuarit në polici 

me dt. 13.07.2019 dhe procesverbali i marrjes në pyetje të akuzuarit në Prokurorinë Themelore 

në Gjilan 20.09.2019, rezulton se i akuzuari  në praninë e mbrojtësit të tij dhe pas konsultimeve 

me të njëjtin e ka pranuar se narkotiku i gjetur në veturë natën kritike nga policia, ishte e tij dhe 

se ai pak çaste para se me i kontrolluar policia e kishte fshehur në veturë. Në këtë deklaratë i 

akuzuari ka përshkruar sasinë e narkotikut, vendin ku e ka blerë, emrin e personit dhe çmimin 

që ka paguar, por edhe thekson se vozitësi i veturës F. I., nuk ishte në dijeni se i akuzuari 

posedonte narkotikun dhe se e ka fsheh në veturë, pran të cilës  ka mbetur edhe në deklaratën e 

dhënë te prokurori i shtetit duke i përsëritur të gjitha faktet dhe rrethanat e përmendura. 

Në shqyrtimin gjyqësor i akuzuari mohon se narkotiku i gjetur natën kritike ishte në posedim të 

tij duke theksuar se ishte e F. I.t dhe pasi u ballafaqua me deklaratat e dhëna në procedurën 

hetimore, thekson se F. I. e kishte bindur të njëjtin që të deklarojë në atë mënyrë duke i premtuar 

se do të ja hiq dënimin, krejt me qellim që mos ti prish letrat se banon në Zvicër. 
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Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, gjykata e shkallës së parë me të drejtë nuk ia ka fal besimin 

mbrojtjes të akuzuarit të dhënë në shqyrtimin gjyqësor, sidomos kur kemi parasysh faktin se i 

akuzuari natën kritike është dërguar në polici ku edhe është intervistua në orën e hershme të 

mëngjesit, andaj shtrohet pyetja - kur e bindi dhe e udhëzoi shoku i tij për mënyrën se si të 

deklarohet, ndërsa nga shkresat e lëndës nuk ka asnjë shënim që atyre iu mundësua kontakti. 

Për më tepër, gjykata e shkallës së parë  me të drejtë u referohet kundërthënieve  të konstatuara 

në në mbrojtjen e të akuzuarit në shqyrtim gjyqësor, si dhe në raport me deklaratat e dhënë në 

fazën hetimore dhe më këtë rast paraqet arsye të qarta se pse nuk ia fali besimin mbrojtjes të 

akuzuarit në shqyrtimin gjyqësor duke iu referua rrethanave konkrete lidhur me deklarimin e tij 

se a është apo jo përdorues i narkotikut, ku e ka sigurua narkotikun, nga kush e ka sigurua, 

faktin se ai thekson se nuk i dinë emrat e familjarëve të tij ( djemve të tezës) me të cilët ka 

kontaktuar dhe blerë narkotikun në Prishtinë, ndërsa në polici deklaron se djali i tezës e ka emrin 

SH.R.), se F. I. nuk ishte në dijeni se i akuzuari kishte në posedim dhe e ka fsheh narkotikun në 

veturën e tij, prandaj me të drejtë ia falë besimin deklaratës të akuzuarit të dhënë në hetuesi dhe 

drejtë konkludon se i akuzuari ishte përdorues i narkotikut, të cilën e ka marr në Prishtinë në 

vendin dhe nga personi i cekur nga i akuzuari SH.R., të cilin e njihte dhe e kishte djalë tezes. 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, përfundimet e gjykatës së shkallës së parë përkitazi me 

rrethanat që kontestohen me ankesë janë të drejta dhe të mbështetura jo vetëm në deklaratat e 

të akuzuarit të dhëna në procedurën hetimore, por edhe në provat materiale të pakontestueshme 

si koha dhe vendi i kryerjes së veprës penale, veturës në cilën është gjetur narkotiku, sasi  dhe 

lloji i narkotikut dhe lidhur me këto rrethana nuk ka mbetur asgjë në mëdyshje, posaçërisht kur 

i akuzuari e as mbrojtësi i tij asnjëherë nuk kanë pretenduar që F. I. të dëgjohet në cilësinë e 

dëshmitarit në rrethanat e pretenduara nga i akuzuari.  

Pretendimet ankimore lidhur me bazën ankimore-shkelja e ligjit penal 

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjilan, theksohet se gjykata e shkallës së parë ka bërë 

rikualifikimin e veprës penale nga neni 275 par.1 nën par.1.7 të KPRK-së, në veprën penale 

posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par.1 të 

KPRK-së, për faktin se data e kryerjes së veprës penale është ditë jo pune në shkolla dhe se 

koha e kryerjes së veprës penale është ditë jo pune në shkolla, ndërsa koha e kryerjes së veprës 

penale është pas mes nate, kur institucionet arsimore nuk punojnë, prandaj edhe në objektet 

shkollore nuk mund të ketë nxënës dhe fëmijë. Prokuroria konteston një kualifikim të tillë, 

meqenëse një arsyetim i tillë do të krijonte mundësi që kryerësit të thirren në festa zyrtare, ditë 

të vikendit, të festave etj. Në rastin konkret ligjdhënësi nuk ka caktuar kohë, apo orar se kur 

mund të llogaritet se është kryer vepra penale, sepse elementi kohë nuk është faktor vendimtar 

që përcakton (mos) ekzistimin e kësaj vepre penale, por është largësia përkatësisht perimetri 

brenda 350 metra nga shkolla, një fakt që nuk është kontestuar, një fakt që edhe i akuzuari e ka 

ditur.  

Gjetjet e Gjykatës së Apelit 
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Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit pretendimet e mësipërme ankimore janë të pabazuara, 

ndërsa përfundimet e gjykatës së shkallës së parë lidhur me cilësimin juridik të veprës penale 

janë të drejta dhe të logjikshme. 

Qëndron fakti i pretenduar se ligjdhënësi nuk ka nuk ka caktuar kohë, apo orar se kur mund të 

llogaritet se është kryer vepra penale, sepse elementi kohë nuk është faktor vendimtar që 

përcakton (mos) ekzistimin e kësaj vepre penale, por është largësia përkatësisht perimetri 

brenda 350 metra nga shkolla, mirëpo është e logjikshme se ligjdhënësi me rastin e përkufizimit 

të perimetrit të përmendur ka pas parasysh që të pamundësohet kontakti i kryerësve të këtyre 

veprave penale  me nxënësit. Në rastin konkret, me të drejt gjykata e shkallës së parë konstaton 

se në kohë të pushimit dhe në ora 01:30 nuk punon shkolla, nuk ka nxënës e as fëmijë, narkotiku 

nuk ishte i ndarë në qese të ndara ( ishte në një qese i pa ndarë)  rrethana këto që do të çonin 

gjykatën në përfundim se qëllimi i të akuzuarit ishte shpërndaje të narkotikut tek nxënësit, 

prandaj, të gjitha ato që janë thënë nga gjykata e shkallës së parë lidhur me cilësimin juridik të 

veprës penale për të cilën të akuzuarin e shpall fajtor, si të drejta i mbështetë edhe kjo Gjykatë. 

Për këto arsye Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë ka aplikuar ligjin 

kur ka gjetur se në veprimet e të akuzuarit përmbushën të gjitha tiparet subjektive dhe objektive 

të veprës penale –posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, 

nga neni 269 par. 1 të KPRK e jo të veprës penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge, nga neni 269 par. 1  lidhur me nenin 275 par. 1 nën par. 1. 

7 të KPRK, si gabimisht pretendon prokurori në ankesë. Pra drejtë është aplikuar ligji penal, 

nuk është shkelur ligji penal në favor të akuzuarit. 

Pretendimet ankimore lidhur me vendimin mbi dënim  

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjilan, lidhur me vendimin për dënim, të njëjtin e 

konsideron tejet të ulët, duke marrë parasysh edhe rrezikshmërinë e kësaj vepre penale, për të 

cilën është paraparë dënim me gjobë dhe me burgim prej 3 deri në 15 vjet. Sipas ankesës dënimi 

i shqiptuar me burgim në kohëzgjatje prej 180 ditëve, është në kundërshtim me vet kufijtë e 

zbutjes së dënimit, tejet i butë dhe në disporporcion me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të 

veprës penale dhe peshën e të njëjtës. Andaj, konsideron se dënimi i tillë nuk do të arrij qëllimin 

dhe efektin e tij, por do jetë stimulim për kryerësit potenciale të veprave të këtilla.  

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit G.S. av. Mustafë Nuhiu, konsideron se dënimi i shqiptuar 

ndaj të akuzuarit është tepër i lartë, sepse i njëjti është i moshës së re dhe i gjendjes së varfër 

ekonomike. Por, mbrojtja thekson se nëse gjykata e shkallës së dytë gjen se i akuzuari është 

përgjegjës për veprën penale, mbrojtja kërkon që në kuptim të nenit 44 par.1 dhe 2 të KPK-së, 

me pëlqimin e të akuzuarit, dënimi i shqiptuar me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë muajve, 

të zëvendësohet me dënim me gjobë. Një kërkesë e tillë u mbështet nga fakti se  familja e të 

akuzuarit është në asistencë sociale dhe prindi i të akuzuarit është në gjendje të rëndë 

shëndetësore respektivisht të njëjtit i mungojnë shqisat e të pamurit, ndërkaq të akuzuarin e ka 

personin e vetëm që kujdesët për të. Mbrojtja po ashtu shton se edhe ndaj gjykatës së shkallës 

së parë ka paraqitur një kërkesë të tillë, meqenëse në ditën e shpalljes së aktgjykimit, ka arritur 



 Numri i lëndës: 2019:169788 
 Datë: 02.04.2021 
 Numri i dokumentit: 01662347 
 

6 (6)  

   
2
0
2
1
:0
4
6
4
8
4

 

vetëm pas shpalljes, kur pas pranimit të vendimit në formë të shkruar ka parashtruar kërkesën 

në fjalë. 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit 

Gjykata e shkallës së parë me rastin e matjes së dënimit ka marrë për bazë rrethanat që ndikojnë 

në llojin dhe lartësinë e dënimit, duke u bazuar në nenet 69, 70, 71 dhe 72 të KPRK-së, si 

rrethanë rënduese për të akuzuarin mori parasysh shkallën e përgjegjësisë penale dhe 

rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale, ndërsa si rrethanë lehtësuese mori faktin se i 

akuzuari në kohën e kryerjes së veprës penale, ka qenë i moshës relativisht i re, përdorues i 

substancave narkotike të llojit marihuanë, i pa punësuar dhe i gjendjes së varfër ekonomike.  

Vlerësimin e këtillë të rrethanave për matjen e dënimit, si të drejtë e aprovon edhe Gjykata e 

Apelit, e cila vlerëson se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit është në përpjesëtim me peshën e 

veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të saj dhe është në funksion të preventivës së 

përgjithshme, posaçërisht asaj të posaçme dhe se me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit 

i parashikuar me nenin 38 të KPRK-së. Për shqiptim të një dënimi më të butë apo më të lartë siç 

propozon mbrojtësi dhe Prokuroria nuk janë plotësuar kushtet ligjore, e aq më parë kur nuk 

theksohen rrethana të reja apo të atilla vendimtare të pavlerësuara nga gjykata e shkallës së parë 

të cilat do të arsyetonin dënim më të butë, apo më të lartë.  

    

Nga arsyet e cekura si më lartë ankesat u refuzuan si të pa bazuara. 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR 413/2020 datë 17.03.2021 
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