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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

PAKR.nr.606/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

Burim Ademi, kryetar, Have Haliti dhe Xhevdet Abazi, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale 

Kimete Veseli, si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarve B.F., nga fshati ..., Komuna e 

Malishevës dhe E.H., nga fshati ..., për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja 

e pa autorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike, nga neni 229 par.2 lidhur me 

par.4 pika 1 të KPK, duke vendosur në lidhje me ankesën e Prokurorit të Prokurorisë Themelore-DKR 

në Mitrovicë, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-DKR në Mitrovicë, 

PKR.nr.82/2018, të dt.22.10.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 09.12.2019, mori këtë: 

 

                                                     A K T G J Y K I M  

 

Refuzohet si e pa pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore-DKR në Mitrovicë, ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore-DKR në Mitrovicë, PKR.nr.82/2018, të dt.22.10.2019, vërtetohet. 

 

     A r s y e t i m 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-DKR në Mitrovicë, PKR.nr.82/2018, të dt.22.10.2019, të 

akuzuarit B.F. dhe E.H., në kuptim të nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPP, janë liruar nga akuza për veprën 

penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe 

substancave psikotropike, nga neni 229 par.2 lidhur me par.4 pika 1 të KPK. 

Janë konfiskuar substanca narkotike të llojit kokainë, në peshë prej 42.1gr. dhe substancat narkotike të 

llojit heroin, në peshë prej 0.65gr. 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

Kërkesë pasurore juridike nuk ka pasur.  

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar Prokuroria Themelore-DKR, në Mitrovicë, 

për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë 

të gjendjes faktike dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata e Apelit, ta prish aktgjykimin e 

ankimuar dhe çështjen penale ta kthej në rigjykim.  

Prokurori i Apelit, me parashtresën PPA/I nr.565/19 të dt.102.12.2019, ka propozuar që të aprovohet si 

e bazuar ankesa e Prokurorisë, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe çështja të kthehet në 

rigjykim dhe rivendosje.  

Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, mbajti seancën e kolegjit por nuk u njoftuan palët në procedurë, 

për shkak se kemi të bëjmë me aktgjykimin lirues. 

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 së bashku me shkresat tjera të lëndës dhe 

pas vlerësimit të shkresave të lëndës, gjeti se: 

Ankesa Prokurorisë Themelore-DKR në Mitrovicë, është e pa bazuar.  

Prokuroria në ankesë ka pretenduar, se aktgjykimi i ankimuar është përfshimë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, nga neni 384 par.1 pika 1.12 lidhur me nenin 370 pika 7 të KPPK-së, 

sepse në faqen 4, të aktgjykimit e ka cituar deklaratën e E.H.t, se B.F. ka qenë në Mitrovicë, 6-7 muaj 

para se me ra në burg ..., për me rregulluar një veturë, kurse i akuzuari E.H., në procesverbalin e 

shqyrtimit gjyqësor të dt.19.09.2019, në pyetjen e prokurorit është përgjigjur, se B.F., ka qenë 6-7 muaj, 

para se me ra në burg në punëtorin time me rregullua një makinë. Atëherë shtrohet pyetja, se E.H., ku 

e kishte punëtorinë në Mitrovicë apo në fshatin ..., kurse në arsyetim të aktgjykimit në faqen 7, pasusin 

e dytë trupi gjykues nuk ia fali besimin deklaratës së dëshmitarit bashkëpunues I.S., në pjesën e 

deklaratës ku ka thënë se në momentin kur ...t, ia ka dorëzuar qeset e najlonit me drogë, ka qenë prezent 

F.P., i cili gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se nuk ka qenë prezent asnjëherë kur dikush ti ketë 

dhënë ndonjë send I.S., ku të cilin mohim e vërtetojnë edhe të akuzuarit të cilët mohojnë faktin se ..., ti 

ketë dorëzuar qese najloni me drogë dëshmitarit bashkëpunues I.S.. 

Gjykata e Apelit, duke i vlerësuar pretendimet ankimore nga ana e prokurorisë, përkitazi me shkeljet 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, e që të njëjtat i vlerësoi edhe sipas detyrës zyrtare konform 

nenit 394 par.1 të KPPK-së, konstatoi se aktgjykimi i ankimuar nuk është përfshirë me shkelje esenciale 

të dispozitave të procedurës penale, që kishin me kushtëzuar anulimin e aktgjykimit, se gjykata e 

shkallës së pare, në mënyrë të plotë dhe të drejtë ka konstatuar se cilat fakte dhe për çfarë arsye i 

konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuar, ka vlerësuar saktësinë e provave kundërthënëse, si dhe 

arsyet në të cilat është bazuar me rastin e vërtetimit të mos ekzistimit të veprës penale, si dhe me rastin 

e zbatimit të dispozitave të caktuara të ligjit penal ndajë të akuzuarit dhe veprës penale. Pretendimi 

ankimor i prokurorisë, se aktgjykimi është përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, pa cekur se ku qëndrojnë kundërthëniet, sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, është i pabazuar, 

se nuk është shkelje esenciale ajo që është cekur në arsyetim të aktgjykimit, se E.H., ka thënë se me 

B.F.n, kanë qenë në Mitrovicë 6-7 muaj para se me ra në burg ..., për me rregulluar një veturë, kurse i 

akuzuari E.H., në shqyrtimin gjyqësor të dt.19.09.2019, në pyetjen e prokurorit është përgjigjur, se B.F., 

ka qenë 6-7 muaj, para se me ra në burg në punëtorin e tij për me rregullua një makinë, vetën se nuk e 

ka cekur se në cilën punëtori, kur sipas kësaj gjykate, gjykata e shkallës se parë nuk ka bërë shkelje 

esenciale të pretenduara në ankesë sepse i akuzuari E., e ka konfirmuar një fakt të tillë, kur në arsyetimin 

e aktgjykimit në faqen e 7, pasusin e dytë, ka cekur se trupi gjykues nuk ia fali besimin deklaratës së 

dëshmitarit bashkëpunues I.S., i cili kishte thënë se në momentin kur ...t, ia ka dorëzuar qeset e najlonit 

me drogë, ka qenë prezent dëshmitari F.P. , por ky gjatë shqyrtimit gjyqësor kishte deklaruar se nuk ka 
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qenë prezent asnjëherë kur dikush ti ketë dhënë ndonjë send I.S., ku të cilin mohim e vërtetojnë edhe të 

akuzuarit të cilët mohojnë faktin se ... ti ketë dorëzuar qese najloni me drogë dëshmitarit bashkëpunuese 

I.S., por edhe dëshmitari F.P., e kishte mohuar faktin se ka qenë prezent, kur i akuzuari E., ti ketë 

dorëzuar qese najloni me drogë dëshmitarit bashkëpunuese I.S., e kjo nuk është shkelje e pretenduar 

nga Prokuroria, përkundrazi është vërtetim i gjendjes faktike për të cilën ka vendosur gjykata e shkallës 

se parë. Ashtu që gjykata e shkallës së parë, ka vlerësuar çdo provë veç e veç, e pastaj të gjitha së bashku 

dhe ka dhënë arsyet, pse në veprimet e të akuzuarve nuk ekzistojnë elementet e veprës penale blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 

psikotropike, nga neni 229 par.2 lidhur me par.4 pika 1 lidhur me nenin 23 të KPK-së, sipas aktakuzës 

dhe nuk ekziston përgjegjësia penale e të akuzuarve për veprën për të cilën janë akuzuar. 

Prokuroria e atakon aktgjykimin e ankimuar edhe për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike, duke pretenduar se gjykata e shkallës se parë, nuk ia ka falë besimin dëshmitarit 

bashkëpunues I.S., nga e cila dëshmi rezulton se substanca narkotike e cila është gjetur në shtëpinë e tij 

nga ana e policisë me dt.18.04.2008 e ka pranuar në një ëmbëltore në Mitrovicë, nga i akuzuari E.H., 

në emër të kompensimit të borxhit, për blerje të dy automjeteve “Golf 2”, në vlerë prej 1.400 Euro, nga 

i akuzuari B.F.. Se ne këtë rast kemi të bëjmë me substancë narkotike heroin dhe amfitamin, njëra me 

peshë 0.55gr e tjetra 41.5gr, e që vërtetohet nga raporti i ekzaminimit kriminalistik të sektorit të drogave. 

Është fakt i pa kontestueshëm se i akuzuari B., ka blerë dy automjete nga I.S., mirëpo, gjatë shqyrtimit 

gjyqësor i akuzuari B., me asnjë fakt nuk e argumenton se ka përmbushur borxhin ndaj dëshmitarit I.S. 

dhe është fakt i pakontestueshëm se të akuzuarit B.F. e E.H., janë takuar në Mitrovicë, në një ëmbëltore, 

ku dhe I., i është dorëzuar substanca narkotike. Se pretendimet e dëshmitarit I.S., janë të vërteta se ka 

pasur takime në Mitrovicë, kurse nuk është kontestuese se i akuzuari E.H., merret me drogë, kurse 

arsyetohet se në momentin e arrestimit të I.S. dhe B.F.t, ka qenë në burg nga njësiti i drogave që tregon, 

se kjo lidhmëni me të akuzuarin B. e I.S.n, nuk është e rastësishme.  

Pretendimet ankimore të prokurorisë përkitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, 

Gjykata e Apelit, i vlerëson si të pabazuara, se nga provat e administruara nga gjykata e shkallës se 

parë, nuk është vërtetuar gjendja faktike sipas aktakuzës, se substanca narkotike ditën kritike është 

gjetur në shtëpinë e vëllaut të dëshmitarit bashkëpunues I.S., i cili nuk e ka mohuar se e ka vendosur 

substancën narkotike të shtëpia e vëllait të tij, por është arsyetuar se atë e ka pranuar në emër të borxhit 

që ia kishte i akuzuari B., për shkak se ia kishte shitur dy vetura dhe i kishte mbetur pa e pagur edhe një 

pjesë të borxhit, i cili kishte deklaruar se substancën narkotike ja kishte dhënë i akuzuari E.H., në 

prezencën e dëshmitarit F.P.t, në emër të një pjese të borxhit për veturat e shitura.  

Kurse i akuzuari B.F., nuk e ka mohuar se e ka njohur I.S.n, nga i cili kishte blerë një veturë para 11-

12 viteve, për të cilën veturë ia kishte bërë pagesën pas asaj nuk ishte takuar asnjëherë më te dhe nuk 

kishte biseduar as në telefon e që prezent të ishte edhe E.H., të cilin e kishte njohur si mjeshtër të 

veturave, sepse e kishte dërguar njëherë veturën për ngjyrosje në punëtorin e tij dhe nuk e kishte dërguar 

të akuzuarin E. asnjëherë në Mitrovicë, të bëjë pagesë në emër të borxhit, kurse i akuzuari E., kishte 

deklaruar se nga fillimi i vitit 2008, ka qenë në paraburgim ku ka qëndruar 9 muaj, dëshmitarin I.S.n, 

nuk e ka njohur dhe nuk ka folur me të gjatë vitit 2008, ndërsa dëshmitarin F.P.n, për herë të parë e ka 

takuar në gjykatë, kurse i akuzuari B., para se ai me u paraburgos kishte qenë të ai në punëtori me 

rregullua një makinë, se nuk i ka dorëzuar asgjë dëshmitari I.S., nuk ka biseduar asnjëherë në telefon 

me ndonjë person për borxh të B.F.t, kurse dëshmitari F.P. në shqyrtimin gjyqësor kishte deklaruar se 

e njeh dëshmitarin I.S.n, se e ka bashkëfshatarë, por të akuzuarit nuk i ka njohur me parë vetëm në 

shqyrtim gjyqësor i ka parë dhe se nuk ka qenë prezent kur dikush ti ketë dhënë ndonjë send I.S.. 

Se nuk është kontestuese se me dt.18.04.2008, me rastin e bastisjes se shtëpisë se vllaut dëshmitarit I.S., 

është gjetur një qese me dy paketime narkotik njëra me peshë prej 42.1gr kokainë, ndërsa tjetra 0.65gr 
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heroin. E që sipas dëshmitarin I.S.n, këto substanca narkotike ia ka dhënë i akuzuari E., së bashku me 

një person të pa njohur në një ëmbëltore në Mitrovicë, e që I. këtë substancë narkotike e lënë në shtëpi 

të pabanuar pronë e vëlluat të tij I.S., në fshatin Frashër, Komuna e Mitrovicës. 

Ashtu që nga provat e administruara gjatë shqyrtimit  gjyqësor gjykata e shkallës së parë, nuk ka mundur 

të vërtetoj, se të akuzuarit B.F. dhe E.H., të kenë ndërmarrë çfarëdo veprimi të blerjes apo shitjes se 

substancës narkotike, se nuk kontestuese se i akuzuari B.F.  dhe dëshmitari I.S., janë njohur më parë, 

se i akuzuari B. e kishte blerë një veturë nga dëshmitari I.S., për të cilën veturë i akuzuari B., ka 

deklaruar se e kishte bërë pagesën, ndërsa të akuzuarin E.H., e kishte njohur vetëm si mjeshtër të 

veturave dhe nuk kishte dërguar në Mitrovicë, asnjëherë të bëjë pagesë në emër të borxhit të cilin fakt 

e pohon edhe i akuzuari E., dëshmitarin I.S., nuk e kishte njohur në vitin 2008, kurse dëshmitarin F.P.n, 

për herë të parë e kishte takuar gjatë shqyrtimit gjyqësor, kurse i akuzuari B. kishte qenë në punëtorin 

e tij në Mitrovicë, 6-7 muaj para se me ra në burg me rregullua një veturë dhe nuk ka biseduar asnjëherë 

më telefon me ndonjë person që ka probleme për borxh me B.F.n, ndërsa substanca narkotike ishte 

konfiskuar nga dëshmitari bashkëpunues I.S., i akuzuari E.H. kishte qenë në paraburgim për një rast 

tjetër nga 09.04. 2008, deri me datën 23.01.2009, kurse sipas aktakuzës vepra penale është kryer me 

18.04.2008.  

Gjykata e Apelit, vlerëson se me të drejtë gjykata e shkallës se parë, nuk ia ka falur besimin dëshmisë 

se dëshmitarit bashkëpunues I.S., sepse dëshmitari F.P., i cili e njef dëshmitarin I.S.n, se ishin nga i 

njëjti fshat, në shqyrtimin gjyqësor kishte deklaruar se të akuzuarit B.F.n dhe E.H.n, nuk i ka njohur më 

parë, për herë të parë i ka parë në gjykatë, se nuk ka qenë prezent kur dikush ti ketë dhënë ndonjë send 

dëshmitarit I.S.. 

Kështu që në bazë të gjitha këtyre provave, deklarimeve të dëshmitarit bashkëpunues I.S., dëshmitarit 

F.P.n dhe mbrojtjes se të akuzuarve, nuk është vërtetuar se të akuzuarit të kenë ndërmarrë ndonjë veprim 

inkriminues në bashkëkryerje lidhur me veprën penale që iu vihet në barrë, ashtu që më të drejtë gjykata 

e shkallës se parë, ka vepruar kur i ka aplikuar dispozitat e nenit 262 par. 4 të KPPK-së, sipas se cilës 

dispozitë gjykata nuk e shpall pësonin fajtor mbi bazën e dëshmisë se dhënë nga dëshmitari 

bashkëpunues, si dëshmi të vetme, duke pasur parasysh edhe dëshminë e dëshmitarit F.P.t, për të cilin 

dëshmitari bashkëpunues kishte thënë se ka qenë prezent në momentin kur i është dorëzuar substanca 

narkotike, e njëjti e ka mohuar një fakt të tillë dhe vërtetimin mbi konfiskimin e substancës  narkotike, 

e cila është gjetur të dëshmitari bashkëpunues I.S.,.   

Prandaj, Gjykata e Apelit, vlerëson se gjykata e shkallës së parë, drejtë dhe në mënyrë të plotë e ka 

vërtetuar gjendjen faktike, kur ka gjetur se nuk është provuar se të akuzuarit B.F. dhe E.H., në 

bashkëkryerje e kanë kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope nga neni 229 par.2 dhe par 4 pika lidhur me nenin 

23 të KPK, për të cilën vepër i ka liruar nga akuza. Gjendjen faktike të përshkruar në aktgjykimin e 

ankimuar e mbështet edhe kjo gjykatë 

Prokuroria në ankesë pretendon, se vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike, gabimisht ka 

sjellë deri te aplikimi i së drejtës materiale me marrjen e aktgjykimit lirues dhe gjykata gabimisht ka 

aplikuar te drejtën materiale kur të akuzuarit i ka liruar nga akuza. 

Meqenëse, aktgjykimi i ankmiuar nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale 

dhe gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, nga kjo rezulton se edhe ligji penal 

është aplikuar drejt nga gjykata e shkallës së parë, kur në mungesë të provave të akuzuarit i ka liruar 

nga akuza, për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të 
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rrezikshëm dhe substancave psikotrope, nga neni 229 par.2 dhe par 4 pika lidhur me nenin 23 të KPK-

së, prandaj me të drejtë  gjykata e shkallës se parë të akuzuarit i  ka liruar nga akuza. 

Nga çka u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi në bazë të nenit 401 të KPPK-së. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR nr. 606/2019 datë 09.12.2019 

Procesmbajtëse,                          Anëtarët e kolegjit,                           Kryetar i kolegjit, 

Kimete Veseli                       Have Haliti                                 Burim Ademi 

                                                        Xhevdet Abazi  

 


