
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

 

PAKR.nr.61/21 

 

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 Kreshnik 

Radoniqi – anëtarë të kolegjit, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Sadik Kryeziu, 

në çështjen penale ndaj të akuzuarit N.SH., për shkak të veprës penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 

psikotropike nga neni 229 par.2 të KPRK-së,  duke vendosur  sipas ankesës të Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë, PP-I-nr.202/2012 të datës 20.01.2021, dhe përgjigjes në ankesë e 

mbrojtësit e të akuzuarit N.SH., av.Halil Derguti, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore –DKR në Mitrovicë,  P.nr.898/13 të datës 18.12.2020, në seancën e kolegjit të 

mbajtur konform nenit 390 të KPPRK-së, më datë 19.03.2021, 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, 

P.nr.898/13 i datës 18.12.2020, VËRTETOHET. 

 

 

A r s y e t i m 

 

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

P.nr.898/13 të datës 18.12.2020, të akuzuarin  N.SH., 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 229 par.2 të KPRK-së, si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit. 

Ndërsa në mbështetje të nenit 229 par.5 të KPK-së e lidhur me nenin 115 dhe 282 par.1 dhe 2 

nënparag.2.4 të KPP-së, i ka konfiskuar substancën narkotike kanabis (marihuan) që përmban 

tetrahidrokanabinal (THC) me peshë neto prej 3.85 gram (sipas listës së gjërave të 

konfiskuara me nr. 2012-BC-811 të datës 19.09.2012) si dhe e gjithë substanca narkotike 

sipas të njëjtës akuzë e gjetur te i akuzuari E. G. e gjetur në automjetin e tij me peshë 19.44 

gram si dhe 3.34 gram (sipas ekspertizës së AKF-së, me nr. AKF/2012-2566/2012-2224 e 

datës 17.10.2012 si dhe AKF/2012-1657/2012-1441 e datës 12.07.2012) e pas 

plotfuqishmërisë substanca narkotike të shkatërrohet në përputhje me dispozitat ligjore, si në 
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pikën II të dispozitivit të aktgjykimit. Shpenzimet e procedurës penale janë lënë në barë të 

mjeteve buxhetore të asaj gjykate. 

 

Në afat ligjor ankesë ka paraqitur Prokuroria Themelore në Mitrovicë, për shkak të vërtetimit  

të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me propozim që Gjykata e Apelit  aktgjykimin e 

ankimuar ta anuloj dhe çështjen penale të kthej në rigjykim. 

 

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

akuzuarit N.SH., av. Halil Derguti, me propozim që ankesa të refuzohet si e pabazuar, ndërsa 

aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet si i bazuar dhe i mbështetur në ligj. 

  

Prokuroria e Apelit të Kosovës në Prishtinë, me shkresën PPA/I.nr.73/21 të datës 03.02.2021, 

ka propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë dhe  

aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe çështja të kthehet në rivendosje,  ndërsa përgjigjja në 

ankesën e PTH në Mitrovicë e mbrojtësit  e të akuzuarit N.SH., av.Halil Derguti, të  refuzohet 

si e pabazuara. 

 

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 e shkallës së parë ka bërë vërtetimin e gabueshëm 

të gjendjes faktike nga neni 386 të KPP-së, se nuk është provuar që i akuzuari ka kryer 

veprën penale me të cilën ngarkohet edhe pse nga provat e nxjerra lidhur me rastin konkret 

rezulton se i akuzuari ka kryer veprën penale e cila i vihet në barë. Nga shkresat e lëndës 

ekzistojnë provat se policia te i akuzuari me datën 09.06.2012 rreth orës 23:00 ka gjetur dhe 

konfiskuar substanca narkotike të llojit marihuan me peshë rreth 16.1 gram të mbështjella në 

dy paketime të dedikuara për shitje, mirëpo i akuzuari ka arit që të ik nga vendi i ngjarjes dhe 

është arratisur, kjo theksohet në raportin e oficerit  policor R.A. #7169 të datës 09.06.2012 

dhe kallëzimi penale i datës 09.06.2012 të paraqitur kundër të akuzuarit. Më datë 19.09.2012 

rreth orës 10:20 min. policët hetues të njësit DHTN e kanë vërejtur të akuzuarin në rrugën 

“Mbretëresha Teutë” afër shtëpisë së tij, i cili ishte i kërkuar sipas urdhër arrestit, dhe posa e 

ka vërejtur policin ka filluar të ik por policia kanë arrit që të arrestojnë dhe gatë kontrollit te i 

njëjti kanë dhe konfiskuar substancë narkotike-marrihuan me peshë 3.85 gram, kjo theksohet 

në raportin policor të datës 19.09.2012 të oficerëve policor, e që rezulton edhe nga lista e 

gjërave të konfiskuara. Nga deklarata e të akuzuarit E.G. të dhënë para policisë në prezencë të 

mbrojtësit të tij rezulton se substanca narkotike-marihuanë, që i janë gjete dhe konfiskuar i ka 
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blerë nga i pandehuri N.SH.. Nuk qëndron fakti se te i akuzuari N. janë gjet dhe konfiskuar 

vetëm 3.85 gram. marihuan por janë gjetë dhe konfiskuar 19.44 gram dhe këtë sasi të 

substancë narkotike i akuzuari e ka poseduar me qëllim të shitjes. Gjykata ka nxjerr 

konkluzion të gabuar se te i akuzuari është gjetur 3.85 gram. marihuan, kur nuk i ka kushtuar 

besimin raportit policor-oficerit R.A. dhe të dhënave në kallëzim penal ku theksohet se te i 

akuzuari më dat.09.06.2012 është gjet dhe konfiskuar substanca narkotik-marihuan në pesë 

rreth 19.1 gram por i akuzuari ka arrit që të ik dhe është arratisuar. Nga mbrojtja e të  

akuzuarit të dhënë gjatë shqyrtimi gjyqësor rezulton se ka pranuar se herën e parë në xhep ka 

pasur substancë narkotike afër 4.1 gram kur e ka blerë nuk është arrestuar ndërsa herën e dytë 

kurë është arrestuar nga ana e policisë i është konfiskuar substanca narkotike. 

 

Përgjigje në ankesë: 

 

Mbrojtësi i të akuzuari në përgjigje në ankesë thekson se Gjykata e shkallës së parë  me të 

drejtë e ka liruar të akuzuarin nga aktakuza pasi që gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është 

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

qenë dhe është edhe tani përdorues i narkotikëve dhe është furnizuar vetëm për nevojat e veta 

paso që është i varur nga ato. Sasia e cila është gjetur në veturën e markës “Smart” ka qenë e 

E.G., e me këtë nuk ka të bëjë me të mbrojturin e tij. Prokuroria nuk ka arritur të argumentoj 

me provat se i akuzuari i ka shitur dikujt, por vetme është furnizuar për nevojat e veta, sepse 

në se mbetet pa narkotik gjendja e tij shëndetësore do të keqësohet dhe do të sillet keq në 

familje dhe në rrethin ku jeton. 

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit:  

 

Gjykata e Apelit, edhe pse prokuroria me  ankesë nuk  e atakon aktgjykimin e ankimuar për 

shkak të  shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale,  duke u kujdesur edhe  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 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 plota dhe 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 si të pabazuar pretendimin ankimor se gjykata e shkallës së parë nuk i 

ka kushtuar besimin raportit policor të oficerit R.A. ku theksohet se më datë 09.06.2012 është 

gjet dhe konfiskuar substanca narkotike me peshë rreth 19.1 gram, për faktin se nga arsyetimi 

i aktgjykimit të ankimuar si në faqen 6 dhe 7 të tij,  rezulton se gjykata e shkallës së parë ka 

analizuar dhe vlerësuar këtë raport nga i cili raport përmendet se më datë 09.06.2012, zyrtarët 

policor kanë ndalur automjetin të cilin e drejtonte i akuzuari E.G. ku si pasagjerë ishte i 

akuzuari N.SH. e gjatë kontrollit në automjet është gjetur substanca narkotike, si dhe në 

xhepin e të akuzuarit N.SH., por që nga ky raport gjykata nuk ka mund të vijë në përfundim 

që me anë të këtij raporti policor të vërtetoj se i akuzuari N.SH. i ka shitur substancë 
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narkotike të akuzuarit E.G.. Gjithë ashtu ka vlerësuar si provë edhe vërtetimin mbi 

konfiskimin e substancave narkotike dhe sendeve tjera me nr.2012-BC-811 të datës 

09.06.2012 nga i cili vërtetim vërtetohet se i njëjti është lëshuar në emër të akuzuarit E.G. dhe 

i nënshkruar nga ai, ku në këtë vërtetim theksohet fakti se tek i akuzuari E. Goxhuli është 

gjetur sasi e dyshuar e marihuanës e cila është konfiskuar nga ana e policisë, prandaj nga kjo 

provë nuk mund të vërtetohet lidhshmëria me të akuzuarin N.SH. pasi që në këtë vërtetim 

nuk përmendet emri i tij apo fakti që nga ai është sekuestruar substanca e dyshuar narkotike 

nga ana e policisë ditën kritike. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se nga raporti i oficerit policor R.A., ashtu si me të drejtë ka ardhur 

në përfundim edhe gjykata e shkallës së parë, nuk mund të vërtetohet fakti se substanca 

narkotike e gjetur dhe konfiskuar në automjetin e të akuzuarit E.G. ditën kritike të datës 

09.06.2012 ishte substancë të cilën e ka poseduar për shitje i akuzuari N.SH., kjo pasi që 

përpos që për këtë substancë është lëshuar vërtetimi për konfiskim të kësaj substance  

narkotike,  nuk ka asnjë provë që kishte për të vërtetuar faktin e shitjes së substancës 

narkotike nga i akuzuari N.SH., andaj edhe kolegj penal i kësaj gjykate gjen se gjykata e 

shkallës së parë me të drejtë ka ardhur në përfundim se nuk është provuar që i akuzuari ka 

kryer veprën penale për të cilën është akuzuar me aktakuzën e prokurorisë se me datën 

09.06.2012 “në gjepin e të pandehurit Nexhat është gjetur edhe një sasia e substancës 

narkotike të llojit marihuan në peshë prej 19.44 gram, e mbështjellur në dy paketime dhe e 

përgatitur për shitje”, pasi që edhe nga ky përshkrim vet prokuroria thekson “e mbështjellur 

në dy paketime dhe e përgatitur për shitje”, e jo që e kishte shitur i akuzuari. 

 

Sa i përket pretendimit ankimor se nga deklarata e të akuzuarit E.G. të dhënë para policisë në 

prezencë të mbrojtësit të tij rezulton se substanca narkotike-marihuanë, që i janë gjete dhe 

konfiskuar i ka blerë nga i pandehuri N.SH., gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e 

ankimuar ka dhënë arsye të plotë dhe të qartë lidhur me pamundësinë e mbështetjes së 

vendimit në këtë deklaratë si i bashkë akuzuar,  në kuptim në nenit 123 par.5 të KPPRK-së, 

për të cilin qëndrim edhe kolegji penal i kësaj gjykate e gjen si të drejtë dhe të bazuar në ligj. 

 

Kolegji penal i kësaj gjykate gjen se gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar ka 

vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike se te i akuzuari N.SH. më datë 

19.02.2012 është gjetur dhe sekuestruar substanca narkotike me peshë 3.85 gram pasi që me 

provat materiale të administruara në shqyrtimin gjyqësor është vërtetuar se i akuzuari ka 

poseduar këtë sasi të narkotikut gjë që vërtetohet nga shikimi i CD-ve, ku shihet i akuzuari 

teksa nënshkruan listën e gjërave të konfiskuara rasti nr. 2012-BC-811 i datës 19.09.2012 në 

emër të tij ku nga ky vërtetim rezulton se sasia e substancës narkotike e sekuestruar nga i 

akuzuari është 3.85 gram dhe jo 19.44 gram dhe duke u bazuar në kodin penal të Kosovës 

Rreg. 2003/25 i datës 6 korrik 2003,  i cili ishte në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale i 

cili kod nuk ka paraparë si vepër të veçantë veprën penale posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, ndërsa vepra penale nga neni 229 par. 1 të 

KPRK-së parasheh se “kushdo që pa autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes, 

shpërndarjes ose ofron për shitje substanca narkotike” të gjen si të drejtë aplikimin e ligjit 

penal bazuar në provat e procedura në shqyrtim gjyqësor pasi që në këtë çështje penale nuk 
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është vërtetuar me asnjë provë se i akuzuari kishte për qëllim që ta shes, shpërndaj ose ofroj 

për shitje substancën narkotike të cilin i është konfiskuar ditën kritike të datës 19.09.2012 të 

akuzuarit N.SH., ndërsa nga dëgjimi i ekspertit Dr. SH.H.,- Neuropsikiatër, është konfirmuar 

se i akuzuari për kohë të gjatë ka qenë konsumues i opijateve, drogave, substanca të cilat e 

kanë sjellë në një gjendje të rënd shëndetësore gjë që vërtetohet se i akuzuari këtë substancë e 

ka poseduar për të konsumuar e jo për arsye të tjera si pretendohet në aktakuzë prokuroria. 

 

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

shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar, nuk vërtetohet pretendimi ankimor i prokurorisë 

se i akuzuari ka kryer veprën penale blerja posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga neni 229 par.2 të KPRK-së, 

ndërsa në anën tjetër bazuar në aplikimin e kodit penal në kohën kur është kryer vepra penale 

ku të akuzuarit më datë 19.09.2012 i janë gjetur në posedim narkotiku në sasia prej 3.85 

gram, posedimin nuk e ka paraparë si vepër të veçantë penale,  meqenëse në këtë rast me  

asnjë provë nuk është vërtetuar dashja apo qëllimi i të akuzuarit se këtë substancë narkotike 

kishte për të shitur apo shpërndarë ashtu si parashihet sipas dispozitës së nenit 229 par.2 të 

KPPRK-së, 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, edhe kolegj penal i kësaj gjykate të 

aprovon si të drejtë dhe të bazuar në ligj, duke gjetur si të drejtë çështjen si në pikën II të 

dispozitivit  të aktgjykimit të ankimuar përkitazi me konfiskimin e substancës narkotike 

mbështetur në nenin 229 par.5 e lidhur me nenin 115 dhe 282 par.1 dhe 2 nënpar.2.4 të 

KPPRK-së. 

 

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

KPPRK-së. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – Departamenti për Krime të Rënda 

PAKR.nr.61/2021 më datë 19.03.2021 

 

 

Bashkëpunëtori profesional  Anëtarët e kolegjit  Kryetari i kolegjit 

 

______________   _________________  _________________ 

Sadik Kryeziu   Vaton Durguti  Driton Muharremi 

 

     _________________ 

Kreshnik Radoniqi 


