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Numri i lëndës: 2019:091936 

Datë: 12.05.2021 

Numri i dokumentit:     01774186 

P.nr.783/13 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti për Krime të Rënda, 

Kryetari i trupit gjykues Bekim Veliqi, me anëtarët e trupit gjykues-gjyqtarët Zoran Paviq dhe 

Florije Syla, me procesmbajtësin Endrit Hajrizaj, në çështjen penale kundër të akuzuarve F.Sh, 

N.Rr dhe N.A të gjithë nga Mitrovica për veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga neni 229 

par.4 nën par.1 lidhur me par.2 të KPK-së sipas Aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut në 

Mitrovicë tani Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti për Krime të Rënda 

PP.nr.177/2012 e dt.28.09.2012, e përfaqësuar nga Prokurori i Shtetit Njazi Rexha, në prezencë 

të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre sipas detyrës zyrtare av.Fatmire Braha, av.Xhelal Hasani 

dhe av.Kadri Osaj, pas mbajtjes të seancës së shqyrtimit gjyqësor në bazë të nenit 359, 360, 

361, 362, 364 par.1 nën par.1.3 të KPP-së, me dt.05.05.2021, është marrë dhe shpallur 

publikisht aktgjykimi, ndërsa aktgjykimi është përpiluar me dt.12.05.2021: 

 

A K T G J Y K I M 

 

1. I akuzuari: F.SH, nga i ati J., e ëma Sh., e gjinisë S., i lindur me dt...., në Mitrovicë ku dhe 

jeton në rr.“...” p.nr., me nr.personal ..., ka të kryer shkollën e mesme teknike, i gjendjes së 

mesme ekonomike, i martuar, punëtor në kompaninë “S.” në Prishtinë, Shqiptar, Shtetas i 

Republikës së Kosovës, ka qenë nën masën e paraburgimit nga dt.02.05.2012 deri me 

dt.28.05.2012. 

 

2. I akuzuari: N.RR, nga i ati J., e ëma M., e gjinisë S., i lindur me dt...., në fsh.... Komuna e 

Mitrovicës, me nr.personal ..., ka të kryer shkollën e mesme teknike, i gjendjes së mesme 

ekonomike, i pa punë, i martuar, baba i një fëmije, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, 

Shtetas i Republikës së Kosovës, ka qenë nën masën e paraburgimit nga dt.02.05.2012 deri me 

dt.28.05.2012. 

 

3. I akuzuari: N.A, nga i ati L., e ëma Sh., e gjinisë A., i lindur me dt...., në fsh.... Komuna e 

Mitrovicës, me vendbanim në Mitrovicë rr.“...” Kati ... nr...., ka të kryer shkollën e mesme, i 

gjendjes së dobët ekonomike, i martuar, baba i tre fëmijëve, Shqiptar, Shtetas i Republikës së 

Kosovës, ka qenë nën masën e paraburgimit nga dt.17.05.2012 deri me dt.28.05.2012. 

 

Në bazë të nenit 364 par.1 nën par.1.3 të KPP-së merr këtë. 

 

LIROHEN NGA AKUZA 

 

I. SEPSE: Që nga data e pavërtetuar e gjerë në arrestimin e tyre të organizuar në grup pa 

autorizim kanë blerë, poseduar, shpërndarë dhe shitur  substancë narkotike të shpallur të 

rrezikshme kryesisht të llojit heroin, në atë mënyrë që i pandehuri N.A është furnizuar me 

substancë narkotike në veri të Mitrovicës, Prishtinë, Ferizaj dhe vende tjera pastaj të pandehurit 

F.Sh dhe N.Rr kanë bërë shpërndarjen e saj ashtu që me dt.02.05.2012, F.Sh tek Ura e Ibrit ka 

pranuar prej N.A një qese najlloni dhe foli me substancë narkotike-heroin dhe së bashku me 

N.Rr janë nisur  për t’ia dërguar E.Xh e cila më parë i kishte japur 11 Euro N., me ç’rast deri sa 



 Numri i lëndës: 2019:091936 
 Datë: 12.05.2021 
 Numri i dokumentit: 01774186 
 

2 (13)  

   
2
0
1
9
:0
9
1
9
3
7

 

dërgonin substancën narkotike në rr.“Ahmet Selaci”, në Mitrovicë ndalen nga ana e policisë e 

gjatë kontrollit të pandehurve tek N.Rr gjejnë substancën narkotike-heroin të përzier me 

acetatminofen (paracetamol) me kafein, pesha neto e përgjithshme 0.14 gram. 

 

Me këtë nuk u provua se të pandehurit kanë kryer veprën penale Blerja, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe e substancave psikotropike nga neni 

229 par.4 nën par.1 lidhur me par.2 të KPK-së. 

 

II. Në mbështetje të nenit 229 par.5 të KPK-së ku përcakton se “narkotikët dhe substancat 

psikotrope konfiskohen” e lidhur me neni 282 par.1 ku përcakton se “pasuria që është qenësisht 

e rrezikshme ose e paligjshme i nënshtrohet automatikisht konfiskimit, pa marrë parasysh 

gjetjet e gjyqtarit të vetëm gjykues ose trupit gjykues lidhur me fajësinë apo pafajësinë e të 

pandehurit” lidhur me par.2 nën par.2.4 të KPP-së ku përcakton se “kimikatet, fabrikat, paisjet 

labratorike apo substancat e krijuara apo të përdorura në veprën penale nga neni 272-280 të 

Kodit Penal”, nga i akuzuari N.Rr KONFISKOHET substanca narkotike-heroin të përzier me 

acetatminofen (paracetamol) me kafein, pesha neto e përgjithshme 0.14 gram, (sipas Raportit të 

Ekspertizës së Agjencisë së Kosovës për Forenzikë me nr.ref.AKF/2012-1337/2012-1162 e 

dt.11.06.2012), substanca narkotike pas plotëfuqishmërisësë këtij aktgjykimi të shkatërrohet. 

 

III. Shpenzimet e procedurës penale mbien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj Gjykate. 

 

A r s y e t i m i 
 

Aktakuza 

Prokuroria Publike e Qarkut në Mitrovicë tani Prokuroria Themelore në Mitrovicë – 

Departamenti për Krime të Rënda ka ngritur aktakuzën PP.nr.177/2012 e dt.28.09.2012 kundër 

të akuzuarve F.Sh, N.Rr dhe N.A nga Komuna e Mitrovicës për veprën penale Blerja, 

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

psikotropike nga neni 229 par.4 nën par.1 lidhur me par.2 të KPK-së. 

 

Rrjedha e procedurës 

Shqyrtimi fillestar 

Kryetari i trupit gjykues lëndën P.nr.783/13 ndaj të akuzuarve e ka pranuar me dt.02.10.2019, 

pasi që lënda paraprakisht ka qenë tek një gjyqtar tjetër, i cili ka ndërmarrë veprime ligjore në 

caktimin e seancës së shqyrtimit fillestar si dhe në caktimin e seancës së shqyrtimit gjyqësor. 

 

Brenda afatit të përcaktuar, të gjithë të akuzuarit përmes mbrojtësve të tyre kanë paraqitur 

kundërshtime ndaj aktakuzës, Gjykata ka ndërmarrë veprime ligjore sipas kundërshtimit të 

mbrojtësve siç konstatohen nga shkresat e lëndës, procedura sipas veprimeve dhe udhëzimeve 

tjera ka vazhduar me seancën e shqyrtimit gjyqësor. 

 

Shqyrtimi gjyqësor 

Me dt.12.04.2021, është caktuar të mbahet seanca e shqyrtimit gjyqësor, janë ndërmarrë 

veprimet ligjore, seanca tjetër gjyqësore është vazhduar me dt.05.05.2021, ku në këtë seancë 

kanë prezentuar Prokurori i Shtetit Njazi Rexha, i akuzuari F.Sh dhe mbrojtësja e tij sipas 

detyrës zyrtare av.Fatmire Braha, i akuzuari N.Rr dhe mbrojtësi i tij sipas detyrës zyrtare 

av.Xhelal Hasani, i akuzuari N.A dhe mbrojtësi i tij sipas detyrës zyrtare av.Kadri Osaj, seanca 

ka qenë e hapur dhe publike në respektim të masave anti Covid-19. 

 

Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor 

Në cilësi të provës janë administruar provat e propozuara nga Prokuroria e Shtetit në PTH në 

Mitrovicë. 
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Në seancën e shqyrtimit gjyqësor me dt.05.05.2021, Prokurori i Shtetit ka deklaruar se sa i 

përketë E.Xh është fakt që është dëgjuar vetëm në cilësinë e të pandehurës mirëpo atëherë ka 

dhënë një adresë, fakti që nga fletëkthesa e gjykatës konstatohet se është person i panjohur, 

kërkoj nga Gjykata që përmes Departamentit Juridik për Bashkëpunim Ndërkombëtar që prej 

saj të merret një deklaratë në cilësinë e dëshmitares. 

 

Lidhur me propozimin e Prokurorit të Shtetit mbrojtësit e të akuzuarve kanë pasur 

kundërshtime dhe kanë propozuar që të refuzohet propozimi i Prokurorit të Shtetit. 

 

Gjykata ka refuzuar propozimin e P.Shtetit që E.Xh të ftohet në cilësinë e dëshmitares në këtë 

çështje konkretisht të sigurohet deklaratë e saj në cilësinë e dëshmitares përmes ndihmës 

juridike ndërkombëtare, pasi që e njëjta sipas ka qenë e bashkëpandehur në të njëjtën çështje 

penale dhe është zhvilluar procedurë e përbashkët hetimore me të pandehurit F.Sh, N.Rr dhe 

N.A, konkretisht e njëjta sipas shkresave të lëndës dhe atë Procesverbalin mbi marrjen në 

pyetje në Prokurori të dt.25.05.2012 dhe Procesverbalin mbi marrjen në pyetje në Polici me 

dt.02.05.2012, është dëgjuar në cilësin e të dyshuarës e jo në cilësin e dëshmitares, andaj trupi 

gjykues ka vlerësuar se e njëjta nuk mund të dëgjohet në cilësinë e dëshmitares në raport me 

çështjen penale ndaj të akuzuarve, e që sipas nenit 126 par.1 nën par.1.3 të KPP-së përcaktohet 

se “Si dëshmitarë nuk mund të merret në pyetje:””… “I bashkëpandehuri derisa zbatohet 

procedurë e përbashkët”, interpretimi i nenit 126 par.1 nën par.1.3 të KPP-së, nuk mund të 

bëhet në kuptim të ngushtë, vetëm për një moment, vetëm për një fazë të procedurës, por kjo 

dispozitë interpretohet në kuptim e gjerë, që nënkupton që procedura e përbashkët fillon që nga 

aktvendimi për fillimin e hetimeve e tutje e që sipas Aktvendimit PP.nr.177/2012 të 

dt.04.05.2012 në cilësin e të pandehurës është edhe E.Xh. 

 

Gjithashtu me rastin e marrjes së këtij vendimi, Gjykata është mbështetur edhe në nenin 123 

par.5 të KPP-së, që në mënyrë shprehimore përcakton se “Deklarata e dhënë nga i akuzuari në 

çfarëdo konteksti, nëse janë dhënë në mënyrë vullnetare dhe pa shtrëngim, janë prova të 

pranueshme gjatë shqyrtimit kryesor kundër të akuzuarit, por jo edhe kundër të 

bashkëpandehurve. Deklaratat e tilla nuk mund të shërbejnë si provë e vetme fajësuese apo 

vendimtare për dënimin e të akuzuarit.” rrjedhimisht as si provë fajësuese dhe as shfajësuese, 

që  nënkupton se gjykata nuk mund ta mbështes vendimin e saj në deklaratën e të 

bashkëakuzuarit si provë në procedurë dhe në një çështje të njëjtë penale kundër të akuzuarve. 

Këtu ka vetëm një përjashtim nëse i akuzuari ishte marrë apo procedura si dëshmitar 

bashkëpunues. Interpretimi i kësaj dispozite nuk mund të bëhet në kuptim të ngushtë, vetëm 

për një moment, vetëm për një fazë të procedurës, por kjo dispozitë interpretohet në kuptimin e 

gjerë, që nënkupton që procedura e përbashkët fillon që nga aktvendimi për fillimin e hetimeve 

e tutje. 

 

Gjykata kujton se në një çështje penale konkrete që është zhvilluar në Gjykatën Themelore në 

Mitrovicë, sipas aktgjykimit P.nr.956/13 të dt.16.06.2020, është vendosur në mënyrë identike 

pra, ka refuzuar propozimin e palëve, që njëri nga të bashkakuzuarit të ftohet si dëshmitarë në 

atë çështje penale. Ky aktgjykim është vërtetuar pa asnjë vërejtje apo ndryshim edhe në raport 

me ankesën për këtë rrethanë, sipas aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, PAKR.nr.323/20 i datës 

13 Tetor 2020. 

 

Prokurori i Shtetit në seacën e dt.05.05.2021, ka propozuar që të dëgjohet në cilësinë e 

dëshmitares N.S, në rrethanat e bisedës së zhvilluar me të akuzuarin N.A e që pretendohet se 

telefoni biseda me të cilën është zhvilluar biseda nuk ka qenë i saj. 

 

Lidhur me propozimin e Prokurorit të Shtetit mbrojtësit e të akuzuarve kanë pasur 

kundërshtime dhe kanë propozuar që të refuzohet propozimi i Prokurorit të Shtetit. 
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Gjykata ka refuzuar propozimin e Prokurorit të Shtetit që në cilësinë e dëshmitares të ftohet 

N.S, kjo pasi që Gjykata thekson fillimisht faktin se Transkriptat e bisedave telefonike, nga ana 

e trupit gjykues janë shpallë prova të papranueshme në raport me të akuzuarit dhe pikërisht 

Prokurori i Shtetit i referohet bisedave telefonike-rrethanat e bisedës së zhvilluar me të 

akuzuarin N.A që janë nxjerr nga kjo provë- Transkriptat e bisedave telefonike, andaj Gjykata 

propozimin e Prokurorit të Shtetit e ka refuzuar pasi që ka vlerësuar se propozimi i tillë nuk 

është në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës penale konkretisht nenin 257 par.3 të 

KPP-së, ku përcaktohet se “Gjykata nuk mund ta mbështesë vendimin e saj në prova të 

papranueshme”, e kjo nënkupton faktin se Prokurori i Shtetit në propozimin e tij për dëgjimin 

e në cilësinë e dëshmitares N.S është thirrur pikërisht në një provë të papranueshme të cilën 

Gjykata e ka shpallur si të tillë me arsyetimin si më poshtë në këtë Aktgjykim. Po ashtu 

Gjykata thekson faktin se Prokuroria edhe pse ka pasur mundësinë që gjatë fazë të procedurës 

paraprake të merr në pyetje personin në fjalë, Prokuroria asnjëherë nuk e ka shfrytëzuar këtë të 

drejtë apo të drejtën e autorizimit të policisë që personin në fjalë t’a dëgjoj në cilësinë e 

dëshmitares. 

 

Administrimi i provave materiale 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor me datë 05.05.2021 provat që janë administruar në cilësin e 

provave materiale janë këto: 

 Raporti i ekspertizës nga Njësia e Shkencave Ligjore, Analiza Kimike-Agjencia e 

Kosovës për Forenzikë me nr.AKF/2012-1337/2012-1162 e dt.11.06.2012. 

 Vërtetimi mbi konfiskimin e pasurisë dt.02.05.2012 në emër të të pandehurit N.Rr. 

 Lista e gjërave të konfiskuara e dt.02.05.2012 në emër të të pandehurit N.Rr. 

 Vërtetimi mbi konfiskimin e pasurisë dt.02.05.2012 në emër të të pandehurit F.Sh. 

 Raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes me nr.2012-DHTN-142 i dt.02.05.2012. 

 Fotodokumentacionin që gjendet në shkresat e lëndës-Fotoalbumi me nr.2012-DHTN-

142 i dt.02.05.2012. 

 

Gjykata, provën Transkriptet e bisedave telefonike e propozuar nga ana e Prokurorit të Shtetit 

sipas Aktakuzës, e ka shpallur si provë të papranueshme. 

 

Gjykata ka marrë vendim që kjo provë të shpallet e papranueshme duke u mbështetur në nenin 

257 par.2 të KPP-së, ku përcaktohet shprehimisht se “provat e marra me shkelje të dispozitave 

të procedurës penale janë të papranueshme kur ky Kod ose dispozitat të tjera të ligjit 

shprehimisht parashikojnë kështu”, pasi që Urdhëresa PNH.nr.81/12 e dt.05.03.2012 e lëshuar 

nga Gjykata e Qarkut në Mitrovicë për masën “Përgjimi i komunikimeve”, është lëshuar para 

aktvendimit për fillimin e hetimeve në çështjen konkrete, përkatësisht Aktvendimi mbi fillimin e 

hetimeve PP.nr.177/2012 është ngritur me dt.04.05.2012, që do të thotë se është ngritur më 

vonë se Urdhëresa e Gjykatës për përgjimin e telekomunikimeve, e që sipas nenit 257 par.4 të 

Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale i cili ka qenë në zbatim në kohën e lëshimit të 

urdhëresës, përcakton se për lëshimin e masës “Përgjimi i komunikimeve” nga neni 258 par.2 

nën par.4 të KPPK-së mund të urdhërohet kur plotësohet kriteri nga par.3 nën par.1 i këtij neni 

pra kur ekziston dyshimi  i bazuar se ai person ka kryer ose në rastin kur tentimi ndëshkohet ka 

tentuar të kryejë disa vepra të caktuara penale që përcaktohen shprehimisht në këtë Kod, pra 

është dashur të ekzistoj kriteri i “dyshimit të bazuar” se personi në fjalë ka kryer veprën penale 

e që ky kriter nënkupton paraprakisht ngritjen e aktvendimit për fillimin e hetimeve ndaj 

personit të dyshuar për kryerjen e vepër penale dhe pas aktvendimit mbi fillimin e hetimeve 

plotësohet kriteri ligjor për lëshimin e masës “Përgjimi i komunikimeve”. Po ashtu Gjykata 

vëren se masa “Përgjimi i komunikimeve” është lëshuar vetëm në raport me numrin e telefonit 

..., shfrytëzues i së cilit ka qenë i pandehuri N.A, ndërsa në raport me të pandehurit F.Sh dhe 
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N.Rr, nuk ka pasur urdhëresë të veçantë për përgjimin e komunikimeve, andaj Gjykata bazuar 

në arsyet ligjore si më lart ka marrë këtë vendim. 

 

Ashtu siç konstatohet në procesverbalin e seancës Prokurori i Shtetit, mbrojtësit dhe të 

akuzuarit nuk kanë pasur propozime për plotësimin e procedurës së provave. 

 

Marrja në pyetje e të akuzuarve 

Me 05.05.2021 në seancën e shqyrtimit gjyqësor të akuzuarit janë njoftuar me të drejtat e tyre 

ligjore që j’u përkasin në bazë të nenit 323 dhe nenit 346 të KPP-së. 

 

I akuzuari F.Sh ka deklaruar se pas konsultimit me mbrojtësen time av.Fatmire Braha, do të 

shfrytëzoj mundësinë që të mbrohem në heshjte. 

 

I akuzuari N.Rr ka deklaruar se pas konsultimit me mbrojtësin tim av.Xhelal Hasani, do të 

shfrytëzoj mundësinë që të mbrohem në heshjte. 

 

I akuzuari N.A ka deklaruar se pas konsultimit me mbrojtësin tim av.Kadri Osaj, do të 

shfrytëzoj mundësinë që të mbrohem në heshjte. 

 

Kryetari i trupit gjykues ka konstatuar se mbrojtja në heshjte është mundësi ligjore e paraparë 

me nenin 346 par.1 të KPP-së. 

 

Fjala përfundimtare 

Me dt.05.05.2021 Prokurori i Shtetit, mbrojtësit dhe të akuzuarit kanë paraqitur fjalën siç 

konstatohet më poshtë. 

 

Prokurori i Shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas mbajtjes së shqyrtimit të 

provave, pa mëdyshje rezulton se të pandehurit kanë kryer veprën penale si në aktakuzë, është i 

pakontestueshëm fakti se i pandehuri N.A është fornizuar me substancën narkotike në pjesën 

veriore në Mitrovicë, se substancën naroktike e ka shitur E.Xh, se më parë prej saj tek marketi 

F. ka pranuar 11 Euro, se këtë substancë narkotike ka pasur për të ja sjellur F.Sh e N.Rr, se 

F.Sh tek Ura e Ibrit e ashtu quajtur tek barikada ka pranuar substancën narkotike nga i 

pandehuri N., rrugës duke dërguar substancën narkotike tek vendi i ashtu quajtur Mokragora 

janë ndalur nga ana e Policisë e gjatë kontrollit tek N.Rr është gjetur një qese najlloni me 

substancë narkotike dhe një foli me substancë narkotike heroinë, për kundër faktit që gjykata 

refuzoj Urdhëresën e Zyrës së Përgjimeve Ligjore të Ipkos, konsideroj se një veprim i tillë 

është i ligjshëm dhe se kryesisht ka të bëjë për veprën penale që është objekt i akuzës e ka të 

cilat përgjime rezulton se për marrëveshjen rreth porositje së drogës N.A ka përdorurur 

telefonin ..., dhe se gjithashtu gjatë bisedës rezulton se E. ka kërkuar subsancë narkotike pasi 

që ka qenë në krizë dhe përmes këtyre bisedimeve caktohet edhe momenti se kur do të merret 

dhe kur do të sjellet substanca narkotike, se substanca narkotike e konfiskuar hynë në 

kategorinë e narkotikëve të rrezikshëm rezulton edhe nga ekspertiza nga e cila rezulton se sipas 

karaktaristikave morfologjike dhe përbërjes kimike dëshmi 1 dhe 2 përmbajnë heroinë të 

përzier me paracetamol dhe kafetinë, se kjo substancë narkotike është konfiskuar rezulton edhe 

nga lista e gjerave të konfiskuar siq është vërtetimi mbi konfiskimin e pasurirsë së 

dt.02.05.2012, përkundër mohimit kategorik të pandehurit N.A dhënë gjatë hetuesisë mbrojtja e 

tij është e pabazë dhe e pa argumentuar kur deklaron se F.Sht i ka dhënë Viagra e jo substanca 

narkotike, se nuk e njeh E. e nga përgjimet rezulton se tërë biseda e zhvilluar me të për ti sjellë 

narkotike për shkak të krizës që kishte kapluar E. me që rast N. përgjigjet se do të shkoj lart tek 

sërbet që atje ta marrë se është më të mirë, pasi që kjo më parë ishte ankuar se sasia e 

narkotikëve të siguruar më parë nuk ja kishe zvogëluar krizën, po ashtu mbrojtja e të 

pandehurit N.Rr se nuk e ka ditur qka ka në qese është e pa bazë dhe e orientuar nga ikja për 
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përgjegjësinë penale dhe në kundërshtim me deklaratën e të pandehurit N.A ku deklaron se i 

njëjti e ka shiquar narkotikun e duke pasur parasysh faktin se ndaj të njëjtit zhvillohet 

procedurë në drejtim të veprave penale të narkotikëve, andaj i propozoj gjykatës që të 

pandehurit ti shpall fajtor për veprën e kryer penale e që me rastin e caktimit të llojit dhe 

lartësisë së dënimit ti ketë parasysh rrethant lehtësuese dhe rënduese të parapara me ligj. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit F.Sh, av.Fatmire Braha në fjalën përfundimtare ka deklaruar se 
pas administrimit të provave në shqyrtimin gjyqësor dhe atë raporti i ekspertizës, vërtetimi mbi 

konfiskimin e pasurisë në emër të pandehurit N.Rr, lista e gjërave të konfiskuar në emër të 

pandehurit N.Rr, vërtetimin mbi konfiskimin e pasurisë-telfonit në emër të F.Sh, raporti i 

këqyrjes së vendit të ngjarjes, u vërtetua pafajësia e të mbrojturit tim pasi që nga provat e 

administruara përshkrimi në aktakuzë me të cilën vepër penale ngarkohet i mbrojturi im, nuk 

gjenë mbështetje në asnjë provë të vetme, pra në rastin konkret nuk kemi asnjë provë të vetme 

fajësuese ndaj të mbrojturit tim, Prokuroria sot në fjalën përfundmitare i ju referua edhe 

provave të papranueshme të cilat me aktvendim të kësaj gjykate u shpallën si të papranueshme 

por edhe sikur të ishin prova të pranueshme të njëjtat nuk e inkriminojnë në qafërdo mënyrë të 

mbrojturin tim, në procedurën e provave u lexua vërtetimi mbi konfiskimin e pasurisë i 

dt.02.05.2012, në emër të të mbrojturit tim F.Sh, me të cilin vërtetim i është konfiskuar telefoni 

Nokia, por Prokruroria as në aktakuzë dhe as sot në fjalën përfundimtare nuk ka propozuar që i 

njëjti të konfiskohet andaj i propozjmë gjykatës që telefoni Nokia që i është konfiskuar të 

mbrojturit tim ti kthehet, andaj bazuar në provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor, 

propozojmë gjykatës që të bie aktgjykim lirues ndaj të mbrojturit tim pasi që nuk u provua se i 

mbrojturi im ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

I akuzuari F.Sh në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbesë pranë fjalës përfundimtare të 

paraqitur nga ana e mbrojtëses time, kërkoj që të lirohem nga kjo akuzë. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit N.Rr, av.Xhelal Hasani në fjalën përfundimtare ka deklaruar se i 

pandehuri N.Rr është akuzuar se ka kryer veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga neni 229 

par.4 nën par.1 lidhur me par.1 të KPK-së, par.4 pika 1 është rrethanë kualifikuese pasi që 

Prokuroria i ka kualifikuar veprimet e të pandehurit sikur veprime në grup, ndër elemetet e 

tjera tek par.2, ashtu siq parashihet në dispozitivin e këtij paragrafi, e ka konsideruar si 

elemente në grup, mirëpo gjatë këtij shqyrtimit gjyqësor me asnjë nga provat materiale që janë 

procedura gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, me asnjë nga këto prova nuk vërtetohet elementi 

kualifikues i grupit se i pandehuri N.Rr ka vepruar në kuadër të grupit, është fakt që ditën 

kritike tek i pandehuri është gjetur substanca narkotike e cila me ekzaminim është vërtetuar që 

është substancë narkotike me peshë 0.14 gram, mirëpo kjo nuk vërteton asgjë se ka vepruar në 

kuadër të grupit, P.Shtetit në fjalën e tij përfundimtare thirret në prova të cilat nga ana e 

gjykatës janë shpallur si prova të papranueshme në Transkriptat telefonike që nuk kanë të bëjnë 

me të mbrojturin tim, po ashtu tek vërtetimi i gjendjes faktike thirret tek deklarimet e të 

pandehurve N.A dhe F.Sh, bazuar në nenin 123 par.5 të KPP-së, deklaratat e dhënë nga i 

pandehuri në qafrëdo kontesti nëse janë dhënë në mënyrë vullnetare dhe pa shtrëngim janë 

prova të parnueshme në shqyrtim gjyqësor kundër të pandehurit por jo edhe kundër 

bashkëpandehurve, deklarata e tillë nuk mund të shërbej si provë e vetme fajësuese apo 

vendimitare për dënimin e të pandehurit, ky paragraf i këtij neni lidhet edhe me nenin 262 par.2 

të KPP-së, ku thekson se gjykata nuk e shpallë të pandehurin fjator duke u mbështetur vetëm 

në një deklaratë ose duke i dhënë rëndësi deklarimit të dhënë nga i pandehuri në polici apo 

pranë prokurorit të shtetit, sa i përketë këtij kualifikimi të veprës penale të bërë nga Prokuroria 

konsideroj se gjykata duhet të marrë aktgjykim lirues duke pasur parasysh që nuk kemi asnjë 

provë që e inkriminon të pandehurin, po ashtu duke pasur parasysh që gjykata nuk është e 

lidhur me kualifikimin juridik sipas aktakuzës. 
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I akuzuari N.Rr në fjalën përfundimtare ka deklarauar se mbesë pranë deklarimit të 

mbrojtësit tim, këtë vepër penale nuk e kam kryer. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit N.A, av.Kadri Osaj në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas 

analizimit faktik, specifik, juridik të pretendimeve në aktakuzë si dhe provave të administruara 

pranë seancave të shqyrtimti gjyqësor me plotë të drejtë mund të them se nuk u dëshmuar 

përtej dyshimit të bazuar se i mbrojturi im ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë sipas 

aktakuzës, Prokuroria aktakuzën e ka ngritur me prova të cilat janë nxjerrur me shkelje 

procedurale dhe si të tilla këto prova nuk e mbështesin aktakuzën dhe nuk mund të 

legjitimitohen si prova të pranueshme, gjatë deklarimeve të bashkëakuzuarve si dhe të 

pandehurit N. dëshmohet qartë se i mbrojturi im nuk ka të bëjë fare me veprën penale të cilën 

Prokuroria ja vën në barrë, për të sqaruar rrethanën dhe për të ushtruar mbrojtjen, i mbrojturi 

im ka dhënë një deklaratë me të cilën ka sqaruar se fare nuk ka të bëjë me rastin dhe ky sipas 

kërkesës ka siguruar dy tableta viagra në pjesën veriore sipas kërkesës që është bërë për një 

femër që punonte në një kafe të cilën i duheshin për disa pleq, andaj ekspertiza e nxjerrur e cila 

konstaton substancën narkotike në qesen e pretenduar si në ekspertizë dhe në aktakuzë, nuk ka 

të bëjë fare me të mbrojturin tim sepse në ekspertizë konstatohet substanca narkotike dhe nuk 

konstatohet asnjë gjurmë e gishtrinjëve e cila kishte me dëshmu faktin se i mbrojturi im ka 

qenë i involvuar në këtë çështje penale, aktakuza është ngritur pa prova, në mëdyshje andaj në 

përputhje me parimin In Dubio Pro Reo, i cili në mënyrë të qartë sqaron se qdo mëdyshje rreth 

një rrethane apo një rasti duhet të shkoj në favorin të të mbrojturit tim, kur thom mëdyshje e 

sqaroj më tutje se Prokuroria nuk ka asnjë provë konkrete direkte, nuk ka asnjë provë 

rrethanore, e cila dëshmon faktin e shitjes së drogës nga ana e të mbrojturit tim, prandaj me 

qenë se nuk ka prova të qëndrusheme dhe binëse trupit gjykues i propozoj që Aktakuzën e 

Prorkurorisë ta refuzoj të pabazuar dhe të mbrojturin tim ta shpallë të pafajshëm. 

 

I akuzuari N.A në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbesë pranë deklarimit të mbrojtësit 

tim. 

 

Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor dhe shpallja publike e aktgjykimit 

Më datë 05.05.2021 Gjykata e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin gjyqësor në këtë çështje 

penale.  

 

Më datë 05.05.2021 gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin në prezencën e të akuzuarve 

dhe të mbrojtësve av.Fatmire Braha dhe av.Xhelal Hasani ndërsa në mungesë të Prokurorit të 

Shtetit dhe mbrojtësit av.Kadri Osaj. 

 

GJETJET E GJYKATËS NË RAPORT ME RRETHANAT E GJENDJES FAKTIKE 

 

Faktet jokontestuese 

 

Faktet në vijim nuk kanë qenë kontestuese: 

 

 Tek i akuzuari N.Rr me dt.02.05.2012 janë gjetur një qese e dyshuar si substancë 

narkotike e llojit heroinë me pesh rreth 0.1gram dhe një qese e mbështjellur me folje e 

dyshuar si substancë narkotike e llojit heroinë me peshë rreth 0.1gram. 

 

 Pas ekzaminimit laboratorik të substancës është konstatuar substancat e dyshuara 

narkotike të gjetura tek i akuzuari N.Rr përmbajnë Heroinë të përzier me Acetaminofen 

(Paracetamol) dhe Kafeinë, pesha neto e përgjitshme 0.14 gram. 
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Bazuar në provat që janë administruar në shqyrtimin gjyqësor gjegjësisht nga Vërtetimi mbi 

konfiskimin e pasurisë i dt.02.05.2012, është vërtetuar se substanca e dyshuar narkotike është 

gjetur tek i akuzuari N.Rr me dt.02.05.2012, pas ndalimit të tij nga ana e Policisë. 

 

Nga Raporti i Ekspertizës së Agjencisë së Kosovës për Forenzikë me nr.AKF/2012-1337/2012-

1162 e dt.11.06.2012, i cili vërteton faktin se kjo substancë përmbanë Heroinë të përzier me 

Acetaminofen (Paracetamol) dhe Kafeinë, pesha neto e përgjitshme 0.14 gram.  

 

Për Gjykatën, faktet e lart cekura nuk ishin kontestuese pasi që këto fakte vërtetohen edhe nga 

provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor që janë pjesë e kësaj lënde. 

 

Në këtë çështje penale kontestues ka qenë fakti se të akuzuarit a kanë vepruar si grup në 

shitblerjen e narkotikëve? 

Gjykata vlerëson çështjen se Prokuroria në përshkrimin faktik të aktakuzës vetëm ka theksuar 

veprimet nën dyshim të pambështetshëm për veprën penale për të cilën akuzohen të akuzuarit 

duke potencuar faktin se të akuzuarit “duke vepruar si grup” kanë ndërmarrë veprime në 

drejtim të kryerjes së veprës penale. 

 

Në rastin konkret kemi përshkrimin faktik të kryerjes së veprës penale por nuk janë ndërlidhë 

veprimet e të akuzuarve me përshkrimin faktik si në dispozitivin e aktakuzës dhe nuk janë 

mbështetë në asnjë provë të ligjshme, akuza nuk mbështetët me asnjë provë që e vërteton se të 

akuzuarit në grup kanë shitur substanca narkotike konkretisht që substancën narkotike ja kanë 

shitur E.Xh, të gjitha këto vërtetojnë se nuk kemi asnjë element që në veprimet e të akuzuarve 

konsumohet vepra penale Blerja, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të 

rrezikshëm dhe e substancave psikotropike nga neni 229 par.4 nën par.1 lidhur me par.2 të 

KPK-së, me arsyet të cilat do të paraqiten në vijim të këtij aktgjykimi. 

 

Vlerësimi i provave 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.05.05.2020 në cilësin e provës është lexuar Raporti i 

këqyrjes së vendit të ngjarjes me nr.2012-DHTN-142 i dt.02.05.2012, Gjykata ka shqyrtuar dhe 

vlerësuar provën e cekur, ku në të theksohet fakti se Policia i kanë vërejtur të akuzuarit F.Sh 

dhe N.Rr ku i akuzuari N. është vërejtur duke i dhënë diçka në duar të akuzuarit F., të akzuarit 

e cekur janë ndalur nga ana e Policisë dhe pas kontrollimit të tyre tek i akuzuari F. janë gjetur 

një qese dhe një foli të dyshuara me substanca narkotike. 

 

Gjykata nuk ka arritur në ndonjë përfundim që me anë të këtij Raporti Policor se është 

vërtetuar saktë se të akuzuarit kanë konsumuar elementet e veprës penale për të cilën 

akuzohen. Për më tepër Gjykata thekson faktin se Raporti në fjalë në cilësinë e provës është në 

kundërshtim me provat e tjera të administruara në seancën e shqyrtimit gjyqësor dhe 

Aktakuzën pasi që ka kundërthënje mes tyre. 

 

Fillimisht Gjykata thekson faktin se në fq.4 të Aktakuzës në par.5 theksohet se “Nga raporti i 

këqyrjes së vendit të ngjarjes rezulton se vendi i ngjarjes ishte në afërsi të shkollës “Ismaj 

Qemajli” në Mitrovicë ku policët F.Rr dhe M.V kanë vërejtur F.Sh duke i dhënë diçka N.Rr me 

ç’rast i kanë ndalur dhe kontrolluar e tek N.Rr janë gjetur dy qese me substancë narkotike të 

evidentuara si dëshmia D1-0.1 gram dhe D2-01 gram”, Gjykata thekson se në Raport është 

cekur ndryshe nga ajo që theksohet në Aktakuzë pasi që në Raportin e këqyrjes së vendit të 

ngjarjes theksohet se “...kanë vërejtur të dyshuarin N.Rr duke i dhënë diçka në duar F.Sh, gjatë 

basitsjes nga F.Sh janë gjetur një qese e vogël dhe foli e vogël me substancë të dyshuar 

narkotike...”, pra për Gjykatën prova e tillë ëshë në kundërthënje direkte me Aktakuzën. 
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Për më tepër Gjykata thekson faktin se Raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes me nr.2012-

DHTN-142 i dt.02.05.2012, po ashtu është në kundërshtim direkt dhe në kundërthënje me 

provën tjetër të administruar në seancën e shqyrtimit gjyqësor dhe atë Vërtetimi mbi 

konfiskimin e pasurisë dt.02.05.2012 në emër të të pandehurit N.Rr, ku Gjykata thekson faktin 

se pikërisht në këtë Vërtetim theksohet fakti se nga i akuzuari N.Rr janë konfiskuar substancat 

narkotike të mbështjella në qese dhe foli dhe jo nga i akuzuarit F.Sh. 

 

Andaj Gjykata nga arsyet e cekura si më lart lidhur me provën Raporti i këqyrjes së vendit të 

ngjarjes me nr.2012-DHTN-142 i dt.02.05.2012, të njëjtës provë nuk mund ti falë besimin pasi 

që është në kundërthënje direkte me provat e tjera siç është Vërtetimi mbi konfiskimin e 

pasurisë dt.02.05.2012 në emër të të pandehurit N.Rr dhe po ashtu në kundërthënje direkte me 

vet Aktakuzën. 

 

Gjykata ka analizuar edhe provën tjetër Raporti i ekspertizës nga Njësia e Shkencave Ligjore, 

Analiza Kimike-Agjencia e Kosovës për Forenzikë me nr.AKF/2012-1337/2012-1162 e 

dt.11.06.2012, Gjykata thekson faktin se kjo provë vërteton faktin se substanca e dyshuar 

narkotike e gjetur tek i akuzuari N.Rr ka prëmbajtje naroktike siç theksohet në këtë Raport të 

ekspertizës dhe se kjo provë është marrë në mënyrën e përcaktuar ligjore.  

 

Gjykata i ka falur besimin Ekspertizës nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë në raport më atë 

se çka ajo vërteton si provë, e ajo se çka vërteton e njëjta konkretisht është se substancat e 

dyshuara narkotike të cilat janë konfiskuara nga i akuzuari N.Rr përmbajnë substanca narkotike 

të cilat janë të ndaluara me ligj. Gjykata nuk mund të arrijë në ndonjë konstatim-vërtetim të 

fakteve se të akuzuarit kanë kryer veprën penale dhe kanë ndërmarrë veprimet inkriminuese 

për të cilat akuzohen sipas aktakuzës së Prokurorisë duke u bazuar në Ekspertizë të substancës 

narkotike, pasi që fuqia provuese e Ekspertizës si provë është vetëm në drejtim të vërtetimit të 

asaj së çka përmban substancat e sekuestruara nga i akuzuari, e që si provë e tillë do të mund të 

mbështeste provat e tjera të siguruara nga ana e Prokurorisë në drejtim të vërtetimit përtej 

dyshimit të bazuar mirë se të akuzuarit ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet 

 

Sa i përketë provave Lista e gjërave të konfiskuara e dt.02.05.2012 në emër të të pandehurit 

N.Rr dhe Vërtetimi mbi konfiskimin e pasurisë dt.02.05.2012 në emër të të pandehurit F.Sh, 

Gjykata thekson faktin se nga përmbajtja e të njëjtave theksohet se nga të akuzuarit N.Rr dhe 

F.Sh janë sekusetruar nga ana e Policisë dy telefona Nokia, (dy telefona të ndryshëm nga secili 

i akuzuar), mirëpo Gjykata nuk ka arritur në përfundim se këto dy prova vërtetojnë përtej 

dyshimit të bazuar mirë se të akuzuarit kanë kryer veprën penale si në Aktakuzës. Gjykata 

thekson se nga provat e tilla nuk mund të arrihet ndonjë përfundim në raport të vërtetimit të 

ndonjë fakti lidhur me çështjen penale për të cilët të akuzuarit janë gjykuar, për me tepër 

Prokuroria në Aktakuzën e ngritur nuk ka dhënë asnjë arsyetim lidhur me këto prova se çka 

mund të vërtetojnë ato në drejtim të vërtetimit të dyshimit të bazuar se të akuzuarit kanë kryer 

veprën penale, kjo për faktin se Prokuroria në Aktakuzën e ngritur në fq.4 të Aktakuzës 

paragrafi i 4 vetëm i ka theksuar si prova Lista e gjërave të konfiskuara e dt.02.05.2012 në 

emër të të pandehurit N.Rr dhe Vërtetimi mbi konfiskimin e pasurisë dt.02.05.2012 në emër të 

të pandehurit F.Sh dhe ka sqaruar se çka përmbajnë këto prova pa sqaruar as edhe më një fjali 

të vetme se cilin fakt në drejtim të vërtetimit të dyshimit të bazuar mirë e vërtetojnë këto prova. 

Po ashtu Gjykata thekson faktin se nga ana e Prokurorisë në Aktakuzë nuk është kërkuar 

konfiskimi i tyre, andaj Gjykata nuk ka vendos lidhur me këto sende të sekuestruara nga të 

akuzuarit. 

 

Për Gjykatën nuk ka qenë kontestuese fakti se tek i akuzuari N.Rr me dt.02.05.2012, është 

gjetur dhe sekuestruar prej tij substancë narkotike, pasi që provat e administruara në seancë të 

shqyrtimit gjyqësor konkretisht Vërtetimi mbi konfiskimin e pasurisë dt.02.05.2012 në emër të 
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të pandehurit N.Rr e vërteton faktin e posedimit të narkotikëve nga ana e të akuzuarit N.Rr 

ditën kritike mirëpo gjykata thekson faktin se sipas Kodit Penal R.2003/25 të Kosovës i cila ka 

qenë në fuqi në kohën kur dyshohet kryerja e veprës penale nga ana e të akuzuarve nuk e ka 

paraparë posedim e narkotikëve si vepër të veçantë penale, andaj Gjykata nuk ka pasur 

mundësi ligjore që të bëjë një rikualifikim të tilllë të veprës penale, me arsyen ligjore se Kodi 

Penal i Kosovës (Unmik/rreg.2003/25, dt.06.korrik 2003) nuk e ka parapare si vepër te veçantë 

penale edhe veprën penale “Posedimi i paautorizuar i narkotikeve, substancave psikotrope ose 

analoge” me qëllim të përdorimit – konsumimit për vete, siç do të kishte elemente të kësaj 

vepre nëse vepra penale do të kryhej pas hyrjes ne fuqi të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës dt.01.01.2013, ndërsa Kodi Penal i Kosovës (2003/25) e ka parapare veprën penale 

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

substancave psikoptrope nga neni 229 të KPK-së. 

 

Sipas nenit 229 të KPK-së, si veprim inkriminues është paraparë posedimi i naroktikëve me 

qëllim të shtijes apo shpërndarjes dhe jo posedimi i narkotikëve me qëllim të përdorimit për 

vete, andaj si e tillë kjo veprë penale do të konsumohej nëse qëllimi i kryesit ka qenë shitja apo 

shpërndrja e narkotikëve, e që për Gjykatën ky fakt nuk është vërtetuar nga provat që janë 

administruar në seancën e shqyrtimit gjyqësor. 

 

Nga Fotodokumentacionin që gjendet në shkresat e lëndës-Fotoalbumi me nr.2012-DHTN-142 

i dt.02.05.2012, Gjykata ka vlerësuar se kjo provë nuk ka ndonjë lidhshmëri në drejtim të 

vërtetimit përtej dyshimit të bazuar mirë se të akuzuarit kanë kryer veprën penale për të cilën 

akuzohet me faktin se e gjitha ajo që shihet në Fotodokumentacion është substanca e narkotike 

e cila është sekuestruar nga i akuzuarit N.Rr, andaj Gjykata ka arritur në përfundim që 

Fotodokumentacioni nuk mund të vërtetojë ndonjë fakt relevant lidhur me çështje përveq 

fuqisë provuese që e ka në raport me atë se çfarë shihet në Fotodokumentacion. 

 

Në raport me të akuzuarit, prova e vetme në të cilën bazohet Prokurori i Shtetit në lidhje me 

veprën penale për të cilën akuzohen është Transkriptet e bisedave telefonike. 

 

Prokuroria në Aktakuzë i është referuar Transkriptës së bisedave telefonike, konkretisht në fq.4 

të Aktakuzës ku ka bërë përshkrimin e asaj se çfarë është nxjerrur nga Transkripta, duke j’u 

referuar këtyre përgjimeve si provë me të cilën mund të vërtetohet se të akuzuarit kanë 

ndërmarrë veprimet inkriminuese në drejtim të kryerjes së veprës penale dhe me të është 

vërtetuar dyshimi i bazuar mirë se të akuzuarit janë kryes të veprës penale. 

 

Gjykata në këtë Aktgjykim si më lart ka thënë arsyetimin e saj se Transkriptet e bisedave 

telefonike, është provë e papranueshme dhe se Gjykata nuk mund të mbështes Aktgjykimin e 

saj në një provë të papranueshme duke u bazuar në nenin 257 par.3 të KPP-së ku theksohet se 

“Gjykata nuk mund ta mbështesë vendimin e saj në prova të papranueshme” pasi që me këtë 

rast do të kishte shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale. Gjykata e rithekson 

prapë faktin se Transkripta konkretisht Urdhëresa PNH.nr.81/12 e dt.05.03.2012 e lëshuar nga 

Gjykata e Qarkut në Mitrovicë për masën “Përgjimi i komunikimeve”, është lëshuar para 

aktvendimit për fillimin e hetimeve në çështjen konkrete, përkatësisht Aktvendimi mbi fillimin e 

hetimeve PP.nr.177/2012 është ngritur me dt.04.05.2012, që do të thotë se është ngritur më 

vonë se Urdhëresa e Gjykatës për përgjimin e telekomunikimeve, e që pikërisht për këtë fakt 

prova e tillë është e papranueshme dhe e njëjta nuk është marrë në respektim të dispozitave 

ligjore procedurale pasi që në rastin konkret për lëshimin e një mase të tillë duhet të ekzistoj 

kriteri i “dyshimit të bazuar” që do të nënkuptonte ngritjen e aktvendimit për fillimin e 

hetimeve, e që në rastin konkret procedura e tillë nuk është respektuar me rastin e marrjes së 

kësaj prove. 
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Gjykata verën se Prokuroria në Aktakuzë e po ashtu Prokurori në fjalën përfundimtare i 

referohet deklaratave të të akuzuarve të dhënë gjatë fazës së procedurës paraprake. Gjykata 

thekson faktin se të akuzuarit F.Sh, N.Rr dhe N.A janë në cilësinë e të bashkakuzuarve sipas 

Aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarku në Mitrovicë tani Prokuroria Themelore në 

Mitrovicë-Deparatamenti për Krime të Rënda PP.nr.177/2012 e dt.28.09.2012, andaj Gjykata 

sipas nenit 123 par.5 të KPP-së, thekson se në mënyrë shprehimore përcakton “Deklarata e 

dhënë nga i akuzuari në çfarëdo konteksti, nëse janë dhënë në mënyrë vullnetare dhe pa 

shtrëngim, janë prova të pranueshme gjatë shqyrtimit kryesor kundër të akuzuarit, por jo edhe 

kundër të bashkëpandehurve. Deklaratat e tilla nuk mund të shërbejnë si provë e vetme 

fajësuese apo vendimtare për dënimin e të akuzuarit.” rrjedhimisht as si provë fajësuese dhe as 

shfajësuese, që nënkupton se Gjykata nuk mund ta mbështesë vendimin e saj në deklaratën e të 

bashkëakuzuarit si provë në procedurë dhe në një çështje të njëjtë penale kundër të akuzuarve 

të tjerë si në rastin konkret.  

 

Nga kjo nënkuptohet fakti se Gjykata nuk mund ta mbështesë vendimin e saj po ashtu në 

deklaratën e E.Xh si provë në procedurën dhe në një çështje të njëjtë penale kundër të akuzuarit 

F.Sh, N.Rr dhe N.A në asnjë fazë të procedurës penale,  pasi që pikërisht E.Xh sipas 

Aktvendimit për fillimin e hetimeve PP.nr.177/2012 të dt.04.05.2012, ka qenë në cilësinë e të 

dyshuarës në këtë rast e po ashtu sipas Procesverbalit mbi marrjen në pyetje në Prokurori të 

dt.25.05.2012 dhe Procesverbalit mbi marrjen në pyetje në Polici me dt.02.05.2012, e njëjta 

është marrë në pyetje në cilësinë e të dyshuarës në rastin konkret andaj sipas nenit 126 par.1 

nën par.1.3 të KPP-së ku përcakton se “Si dëshmitarë nuk mund të merret në pyetje:””… “I 

bashkëpandehuri derisa zbatohet procedurë e përbashkët”, interpretimi i nenit 126 par.1 nën 

par.1.3 të KPP-së, nuk mund të bëhet në kuptim të ngushtë, vetëm për një moment, vetëm për 

një fazë të procedurës, por kjo dispozitë interpretohet në kuptim e gjerë, që nënkupton që 

procedura e përbashkët fillon që nga aktvendimi për fillimin e hetimeve e tutje e që sipas 

Aktvendimit PP.nr.177/2012 të dt.04.05.2012 në cilësin e të dyshuarës është edhe E.Xh. 

 

Gjykata arrin në përfundim se provat e cekura mund të vërtetojnë faktin se tek i akuzuari N.Rr 

është gjetur substanca e dyshuar narkotike dhe se e njëjta pas Ekspertizës ka rezultuar se është 

substancë narkotike, mirëpo këto prova nuk mund të vërtetojnë përtej dyshimit të bazuar mirë 

se të akuzuarit duke vepruar si grup kanë kryer veprën penale për të cilën akuzohen. 

 

Gjykata në lidhje më provat e propozuar nga Prokurori i Shtetit, vlerëson se të njëjta nuk kanë 

asnjë lidhshmëri me përshkrimet e veprimeve inkriminuese për të akuzuarit si në dipsozitivin e 

aktakuzës me vet faktin se nuk ka ndonjë lidhshmëri konkrete ndërmjet provave pasi që të 

njëjtat nuk e mbështesin përshkrimit faktik në dispozitivin e aktakuzës përtej dyshimit të 

bazuar mirë se të akuzuarit kanë kryer veprën penale duke pasur parasysh se Transkripta e 

bisedave telefonike e cekura si në këtë Aktgjykim është e papranueshme pasi që nuk është 

marrë në respektim të dispozitave të procedurës penale e po ashtu faktin se Raporti i këqryjes 

së vendit të ngjarrjes është në kundërshtim me provat e administruara në seacën e shqyrtimit 

gjyqësor konkretisht ka kundërthënje mes tij dhe Aktakuzës si dhe provave të tjera. 

 

Duke u bazuar në arsyetimin e lartcekur Gjykata nuk mund ta shpallë fajtor të akuzuarit duke u 

mbështetur në prova të cilat janë të papranueshme duke u bazuar në nenin 257 par.3 të KPP-së 

dhe po ashtu duke u bazuar në deklaratat e të bashkëakuzuarve si në Aktakuzë bazuar në nenin 

123 par.5 dhe 126 par.1 nën par.1.3 të KPP-së, andaj Gjykata si përfundim konstaton se nga 

provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor në raport me te akuzuart nuk është vërtetuar 

fajësia për veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve 

të rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga neni 229 par.1 të KPK-së. Prokuroria akuzën 

ndaj të akuzuarve e mbështetë të tërë përshkrimin faktik të veprimeve inkriminuese të të 
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akuzuarve në drejtim të kryerjes së veprës penale dhe vërtetimit të dyshimit të bazuar mirë në 

prova të marrë në mënyrë jo të rregullt ligjore si dhe në deklarimet e të bashëakuzuarve. 

 

Në rastin konkret prokuroria, nuk kishte siguruar prova të ligjshme, që në mënyrë të 

drejtpërdrejtë apo indirekte do të mund të vërtetohet se i akuzuarit ka kryer veprën penale që 

akuzohet, mbi bazën e të gjitha këtyre rrethanave të konstatuara si më lart, në arsyet e dhëna, 

Gjykata vlerëson se janë në përputhshmëri me vendimin e marrë si nëe dispozitivin e këtij 

Aktgjykim liruese për të akuzuarit, të konstatuara nga provat e administraurar gjatë shqyrtitmi 

gjyqesor andaj Gjykata i vlerësoj edhe me rastin e marrjes se Aktgjykimit, duke sqaruar 

rrethanat lidhur me çështjen, duke krijuar një bindje të bazuar të gjykatës me rastin e marrjes së 

vendimit, se nuk është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale që akzuohen sipas 

aktakuzës dhe në bazë të këtyre rrethanave dhe provave të administruara gjatë këtij shqyrtimi 

gjyqësor, Gjykata ka vlerësuar se nuk u prova përtej dyshimit të bazuar mirë dhe duke pasur 

mbështetje në dispozitat ligjore dhe atë neni 3 par.2 të Kodit të Procedurës Penal një parim 

kryesor i procedurës penale ”In dubio pro reo” ku përcakton se “mëdyshjet lidhur me 

ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite te ligjit 

penale interpretohen në favor të të akuzuarit dhe të drejtave të tij sipas këtij Kodi dhe sipas 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës”, e nga këto Gjykata ka krijuar bindjen e plotë dhe se në 

mungesë të provave që do të vërtetonin fajësinë ka marrë Aktgjykim Lirues në mbështetje të 

nenit 364 par 1 nën par.1.3 të KPP-së. Gjykata thekson se është obligim i Prokurorisë që me 

rastin e ngritjes së Aktakuzës bazuar në nenin 241 par.1 nën par.1.7 të KPP-së ku theksohet se 

“Aktakuza përmbanë” … “Shpjegimin e arsyeve për ngritjen e aktakuzës bazuar në rezultatet e 

hetimit dhe provat që vërtetojnë faktet kryesore”, t’i ofroj Gjykatës prova të ligjshme të cilat 

janë marrë në respektim të dispozitave të procedurës penale si dhe të jap shpjegime për secilin 

provë se cilin fakt konkretisht e provojnë dhe e vërtetojnë. 

 

Lidhur me konfiskimin e substancës narkotike 

Gjykata ka konfiskuar substancën narkotike siç është cekur më lart nga i akuzuari N.Rr 

KONFISKOHET substanca narkotike-heroin të përzier me acetatminofen (paracetamol) me 

kafein, pesha neto e përgjithshme 0.14 gram, (sipas Raportit të Ekspertizës së Agjencisë së 

Kosovës për Forenzikë me nr.ref.AKF/2012-1337/2012-1162 e dt.11.06.2012), duke marrë për 

bazë sigurinë juridike ashtu që substanca narkotike e lart cekura është substancë e paligjshme 

për të cilën nevojitet leje e posaçme dhe autorizim nga organi kompetent sipas ligjeve në fuqi 

për kultivimin, blerjen, shitjen apo posedimin e saj andaj edhe është bërë konfiskimi i saj duke 

pasur mbështetje në nenin 229 par.5 të KPK-së i cili përcakton se “Narkotikët dhe substancat 

psikotropike konfiskohen” e lidhur me nenin 115 par.2 nën par.2.3 të KPP-së i cili përcakton se 

“Gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues urdhëron sekuestrimin e përhershëm të sendeve në 

pajtim me ligjin, nëse prokurori i shtetit:”... “ligji lejon konfiskimin e tyre” e lidhur me nenin 

282 par.1 e lidhur me par.2 nën par.2.4 të KPP-së ku përcakton se “Pasuria që është qenësisht e 

rrezikshme ose e paligjshme i nënshtrohet automatikisht konfiskimit, pa marrë parasysh gjetjet 

e gjyqtarit të vetëm gjykues ose trupit gjykues lidhur me fajësinë po pafajësinë e të pandehurit” 

... “Pasuria nga paragrafi 1. të këtij neni përfshinë:” ... “kimikatet, fabrikat, pajisjet laboratorike 

apo substancat e krijuara apo të përdorura në veprën penale nga nenet 272-282 të Kodit Penal”, 

substanca narkotike do të shkatërrohen pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi duke pasur 

mbështetje në nenin 282 par.3 të KPP-së, Gjykata në bazë të këtyre konstatimeve ka qenë e 

obliguar që të vendos si nën pikën II të Aktgjykimit. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës penale 

Gjykata i ka liruar të akuzuarit nga pagesa e shpenzimeve të procedurës penale, ky vendim 

mbështetet në nenin  454 par.1 të KPP-së. 
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Gjykata nga arsyet e cekura si më lart duke u bazuar në nenin 364 par.1 nën par.1.3 të KPP-së, 

ka vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Renda 

P.nr.783/13 dt.12.05.2021 

 

Procesmbajtësi                                       Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari                

Endrit Hajrizaj                           Bekim Veliqi  

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 

15 ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa, i drejtohet gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme për gjykatë. 


