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NË EMËR TË POPULLIT 

 

P.nr.82/2008 

 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË-Departamenti për Krime të Rënda, në 

trupin gjykues të përbërë nga gjyqtari Beqir Halili-Kryetar i trupit gjykues dhe gjyqtarëve Ali 

Kutllovci dhe Fatos Sejdija-Anëtar të trupit gjykues, me procesmbajtësen Qëndresa Tahiri, në 

çështjen penale kundër të akuzuarave B.F dhe E.H, për shkak të veprës penale Blerja, 

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

psikotropike nga neni 229 par. 2 lidhur me par.4 pika 1 të KPK-së, duke vendosur sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut PP.nr.54/08 të datës 10.06.2008, të cilën e 

përfaqëson prokurori Njazi Rexha, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësore me datën 07.10.2019, 

ndërsa me datën 08.10.2019, në mungesës të Prokurorit të Shtetit Njazi Rexha, të akuzuarave 

B.F dhe E.H, mbrojtëseve të tyre Av. A.L dhe Av. H.J, shpalli, kurse më datën 22.10.2019, e 

përpiloi këtë:  

                      

A K T G J Y K I M 

 

Të akuzuarit: 

I. B.F, i biri i I. dhe F. e vajzërisë Th., i lindur me ..., në fshatin ..., komuna e ..., ku edhe jeton, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme të tregtisë, i gjendjes 

së mesme ekonomike. 

II. E.H, i biri B. dhe S., e vajzërisë B., i lindur me ..., në fshatin ..., ku edhe jeton, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së mesme ekonomike. 

Në pajtim me dispozitat 364 par.1 pika 1.3 të KPP-së, të akuzuarit B.F dhe E.H,   

 

LIROHEN NGA AKUZA 

Sepse:   

 

Në gjysmën e parë të vitit 2008 duke vepruar si anëtarë të grupit pa autorizim kanë shpërndare, 

transportuar substanca narkotike të cilat janë shpallur të rrezikshme në atë mënyre që pas 

marrëveshjes paraprake në mes të pandehurave B. dhe E. këto substanca narkotike në emër të 

pagesës së borxhit ia dërgojnë I.S me ç’rast i pandehuri B. ia jep të pandehurit E. një qese me 

dy paketime narkotik njëra me peshe prej 42.1gr kokainë dhe tjetra me peshe prej 0.65 gr 

heroine e që  këto substanca narkotike ia dërgon I.S ashtu që E. se  bashku me një person të pa 

njohur me automjetin e markës “ Mercedes” ngjyre të kuqe shkojnë në .. dhe tek Stacioni i 
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Autobusëve takohet me I. të cilët hyjnë në një ëmbëltore ku i pandehuri E. ia dorëzon këto 

substanca narkotike  I. e që I. këtë sasi të substancave narkotike e qon dhe e len në një shtëpi të 

pa banuar-pronë e vellaut të vet S.St në fshatin ..., komuna e ..., e të cilat i mshef njërin paketim 

ndërsa tjetra afër disa thasëve me ciment të cilat janë konfiskuar nga ana e policisë me 

dt.18.04.2008. 

- Me këtë kishin për të kryer veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga neni 229 

par.2 lidhur me par.4 pika 1 të KPK-së. 

- Konfiskohen substancat narkotike e llojit kokainë në peshë prej 42.1 gram dhe substancat 

narkotike e llojit heroin në peshë prej 0.65 gram. 

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

- Kërkesë pasurore juridike nuk ka pasur. 

 

 

A r s y e t i m 

 

I. AKTAKUZA 

 

Prokuroria Publike e Qarkut në Mitrovicë, ka ngrite aktakuzën PP PP.nr.54/08 të datës 

10.06.2008, kundër të akuzuarave B.F dhe E.H, për shkak të veprës penale  Blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike 

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

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datën 07.10.2019, në fjalën përfundimtare prokurori 

Njazi Rexha, ka bërë përmirësim në dispozitivin e aktakuzës ashtu që ka kërkuar që të fshihet 

rendi i parë i aktakuzës deri tek rendi i dytë fjala ... dhe shënohet “në gjysmën e parë të vitit 

2008” pastaj vazhdon teksti vijues “duke vepruar si anëtar grupi”. Në rendin e 12 të aktakuzës 

pas emrit S.S ka kërkuar të shtohet “në fshatin ...,  komuna e ..., pastaj vazhdon teksti vijues “ e 

të cilat i fsheh...” dhe në rendin e fundit  të dispozitivit pas fjalës “policisë” shtohet “ me datën 

18.04.2008”, dhe me tutje ka deklaruar se pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe 

administrimit të provave rezulton se të akuzuarit kanë kryer veprën penale për të cilën 

ngarkohen. Kjo gjendje faktike vërtetohet nga deklarata e dëshmitarit I.S nga e cila rezulton se 

substancën narkotike e cila iu është gjetur në shtëpi nga ana e policisë me dt. 18.04.2008 e ka 

pranuar në një ëmbëltore në ... nga i akuzuari E.H në emër të kompensimit të borxhit për 

blerjen e dy automjeteve Golf 2 në vlere prej 1400 Euro nga ana e të akuzuarit B.F. Kemi të 

bëjmë me substance narkotike heroine dhe amfetamina njëra në peshe 0.55gr e tjetra ne peshë 

41.5 gr se bëhet fjalë për substance narkotike vërtetohet edhe nga raporti i egminimit 

kriminalistik të sektorit të drogave. Është fakt i pakontestueshëm se i akuzuari B.F ka blere dy 

automjete nga I.S mirëpo gjate rrjedhës se seancave gjyqësore i akuzuari me asnjë fakt nuk 

argumentoi se ka përmbushur borxhin ndaj I.S, gjithashtu është fakt i pakontestueshëm se të 

akuzuarit B.F e E.H kane pas takim në ... në ëmbëltore ku edhe të njëjtit i është dorëzuar 

substanca narkotike. Pretendimet e të akuzuarave se nuk kane pasur takim në ... me I.S dhe se 

të njëjtit nuk ia kanë jepur këtë sasi të drogës janë të paargumentuara e me qellim që ti 

shmangen përgjegjësisë penale. Se pretendimet e I.St janë të vërteta se kane pasur takim në ... 

vërtetohen edhe nga deklaratat e dy të akuzuarve dhëne në polici se kanë qenë në ... dhe janë 

takuar në mes vete e të cilin fakt e mohojnë në shqyrtimin gjyqësor. Është i pakontestueshëm 

fakti se i akuzuari B.F merret me droge, e që arsyetohet se ne momentin e arrestimit të I.S e 

B.F, i njëjti ka qenë në burg i arrestuar nga njësiti i drogave që tregon se kjo lidhmëri mes këtij  

te akuzuari me të akuzuarin B.F dhe I.S nuk është e rastësishme, andaj bazuar në këtë i 

propozoj gjykatës që të akuzuarit ti shpall fajtor për veprën e kryer penale e me rastin e 
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caktimit të llojit dhe lartësisë se dënimit ti këtë parasysh rrethanat lehtësuese dhe ato renduese 

të parapara me ligj. 

 

 

II. MBROJTJA 
 

Mbrojtësi i të akuzuarit B.F Av. A.L, në fjalën përfundimtare deklaroi: Se pas administrimit të 

provave në shqyrtimin e mbajtur kryesor nuk është vërtetuar teza e aktakuzës se i mbrojturi i 

tij, B.F ka kryer veprën penale në mënyrë siç është përshkruar në dispozitivin e aktakuzës. Me 

provat e mbledhura gjer me tani është e pa mundshme të provohet kryerja e veprës penale të 

vena në barë klientit të tij. E vetmja deklaratë ku kjo aktakuzë bazohet është deklarata e të 

pandehurit-tani dëshmitarit bashkëpunues I.S, ku në bazë të kësaj deklarate rrjedh se B.F ishte 

personi i cili kishte dërguar sasinë e narkotikut, i cili edhe në seancën gjyqësorë deklaron po të 

njëjtën gjë. Gjata deklarimit të dëshmitarit bashkëpunues vërehen mospërputhjeje dhe 

kundërshti që mund të jenë rezultat i tekeve  të ndryshme të perceptimit njerëzor, sidomos në 

ata deklarues që janë nënshtruar ndodhive traumatike. Po ashtu mund të bazohet në 

paragjykime ose arsye për të gënjyer në mënyrë aktive. Gjatë tërë kohës dëshmitari 

bashkëpunues I.S ka theksuar se ditën kritike kur është takuar me E.H me të ishte dëshmitari 

F.P, po dëshmitari F. mohon se ka qenë prezent atë ditë. Prokuroria gjatë tërë procedurës 

hetuese nuk ka siguruar asnjë provë materiale si dhe nuk kemi dëshmi të ndonjë dëshmitari, 

përpos dëshmitarit bashkëpunues, e cila do të vërtetonte fajësinë e klientit të tij lidhur me 

veprën penale e cila i vihet në barrë në këtë akuzë. Dhe nga shkresat e lendes dhe provat e 

shqyrtuara pa mëdyshje vërtetohet se përpos deklarimit të dëshmitarit bashkëpunues nuk ka 

asnjë provë tjetër të cilat e mbështesin dyshimin e bazuar mirë se i tij ka kryer veprën penale 

dhe mos ekzistimi i këtyre provave tjera bënë të jem i bindur se janë plotësuar kushtet ligjore 

nga neni 364 par. 1 pika 1.3 të KPP-së lidhur me nenin 262 par. 4 të KPP-së që trupi gjykues  

të bie aktgjykim lirues pasi që nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale me të 

cilën akuzohet.  

 

I akuzuari B.F gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: Se e ka njohur I.S para 11-12 

vjetëve pasi që ka blerë një kerr nga ai, për të cilin ja ka bërë pagesën dhe pas kësaj më nuk 

është takuar dhe nuk ka biseduar më me të. Nuk ka biseduar asnjëherë në telefon me I.S e që 

prezent të jetë aty edhe E.H. Ndërsa sa i përket të akuzuarit E.H, i akuzari B.F ka deklaruar se 

njeh si mjeshtër dhe me të nuk është takuar asnjëherë në vitin 2008,  te ai ka pasur marrveshje 

me ngjyros automjetin e llojit Opel Vectra dhe këtë e ka bërë në Korrik-Gusht të 2008 dhe 

çmimi nuk ju kujtohet po thotë se ka qene 400-500 Euro, gjithashtu deklaron se E.H nuk e ka 

dërguar asnjëherë në ... të beje ndonjë pagese në emër të borxhit të tij. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit E.H Av. H.J, në fjalën përfundimtare deklaroi: Se konsideron se 

Prokurori i shtetit këtij Trupi gjykues nuk i ka ofruar asnjë provë, asnjë dëshmi për tu vërtetuar 

fajësia e të mbrojturit të tij. Prokurori i shtetit edhe pse bëri përmirsimin e dispozitivit  të 

aktakuzës në rendin e parë të dispozitivit ku thuhet  “se i mbrojturi im E.H e ka kryer veprën 

penale në gjysmën e parë të vitit 2008”, në ketë rast nuk kemi datë, muaj të sakte as vend të 

sakte se ku është kryer vepra penale, me tutje prokurori i shtetit kërkoj që trupi gjykues tia fale 

besimin dëshmitarit bashkëpunues I.S, i cili ka deklaruar se me datën 18.04.2008, ka marre një 

pjesë të narkotikeve nga E.H, Trupi gjykues  njoftohet se me ditën 18.04.2008,  i mbrojturi i tij, 

ka qenë në Qendrën e paraburgimit në Gjilan sipas aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në ... 

P.nr.369/08 i datës 23.01.2009, dhe shton pyetje se ka qenë e mundur që i mbrojturi i tij, ka 

mundur me ardhë prej Qendrës së Paraburgimit e me u kthye prape në atë qendër. Beson se 

Trupi gjykues e ka vërtetuar në mënyre zyrtare se i mbrojturi i tij ka qenë në Qendrën e 
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paraburgimit në .... Me parë në seancat e kaluara këtij Trupi gjykues ia ka sjelle provë 

aktgjykimin me date dhe numër të cekur me larte i cili eksiton në shkresat e lendes. Në 

shqyrtimin e kaluar dëshmitari F. P ka deklaruar se të mbrojturin tij fare nuk e njeh dhe nuk 

është takuar me të asnjëherë, andaj kërkon nga Trupi gjykues që në mungesë të provave ndaj të 

mbrojturit të tij të merret aktgjykim lirues. 

 

I akuzuari E.H gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: Në fillim të vitit 2008 ka qenë 

paraburgim në .... Nuk i kujtohet data por ka qenë muaji i tretë apo i katërt. Ne paraburgim 

deklaron se ka qëndruar nëntë muaj sipas vendimit të Gjykatës të .... Në vitin 2008 deklaron se 

I.S nuk e ka njohur dhe nuk ka fol ndonjëherë me të, ndërsa F.P deklaron se nuk e ka njohtur 

dhe atë ditë gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor e ka parë për herë të parë, dhe asnjëherë ska 

dëgjuar për të dhe asnjëherë ska folur me të. Gjithashtu i akuzuari deklaron se me B.F ka qenë 

në ... 6-7 muaj para se me ra në burg në punëtorin e tij për ta rregulluar një makinë, të cilën e 

ka sjellur B.F, marka e të cilit nuk i kujtohet. Në emër të borxhit të B.Ft në vitin 2008 në ... nuk 

i ka dorëzuar asnjë personi asgjë dhe nuk ka biseduar asnjëherë me ndonjë person në telefon që 

ka probleme për borxh me B.Fn. 

 

 

III. STANDARDET JURIDIKE 

 

1. E drejta në mbrojtje: Gjykata konstaton se të akuzuarit kanë pas mbrojtës dhe e ka 

shfrytëzuar mundësinë që të propozojnë dhe të nxjerrin prova. Të gjitha provat të cilat gjykata i 

ka vlerësuar janë demonstruar në shqyrtimin gjyqësor. Gjithashtu gjykata i ka ofruar mundësi 

të akuzuarve që këto prova t’i shqyrtoj dhe ti kundërshtoj. Gjithashtu gjykata i ka ofruar 

mundësi mbrojtësve që gjatë shqyrtimit gjyqësor të japin vërejtje dhe të komentojnë vendimet 

e procedurës paraprake dhe të tregoj në parregullsi në aspektin e mbledhjes së provave në 

procedurën paraprake. Këto kundërshtime gjykata i ka vlerësuar në kontekstin e provave të 

demonstruara gjate shqyrtimit gjyqësor. 

 

 

 

2. Shqyrtimi dhe vlerësimi i provave: Gjykata ka pas parasysh dhe i ka vlerësuar të gjitha 

provat e aktakuzës dhe mbrojtjes dhe me aktgjykim do ti arsyetoi vetëm ato prova të cilat kanë 

të bëjnë me faktet vendimtare dhe do të nxjerr konkluzione vetëm për ato fakte të cilat janë 

thelbësore dhe të vlefshme për aktgjykim.     

 

3. Standardi i te provuarit: Praktika gjyqësore për aktgjykimin fajësues e ka definuar si 

standard “dyshim i bazuar mirë” sipas kuptimit të përgjithshëm dyshimi i bazuar mirë 

nënkupton posedimin e provave të pranueshme që do të binte një vëzhgues objektiv që një 

vepër penale ka ndodhur dhe që është kryer nga i pandehuri. 

 

 

IV. PROVAT  

 

Gjate shqyrtimit gjyqësore janë dëgjuar dëshmitaret I.S dhe F. Preshtreshi dhe janë admiruar 

këto prova materiale: Vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve nr. ...  i datës 

18.04.2008, Vërtetim për bastisje të shtëpisë nr. ... i datës 18.04.2008 dhe Raporti i policit mbi 

gjetjen e substancave narkotike i datës 18.04.2008, Vështrohet fotodokumentacioni i vendit të 

ngjarjes. 
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Dëshmitari I.S, gjatë seancën e shqyrtimi gjyqësor ka deklaruar: Se B. ia kam shitur dy 

kerre, njëra në vlerë prej 1400 Euro dhe  tjetra në vlerë prej 1200 Euro, dhe se B.i ka pasur dy 

muaj kohë për me ia dhënë paret, mirëpo nuk ia ka dhënë, pasi që ka kaluar koha ka shkuar te 

shtëpia e tij dhe nuk kam mujtur  me e takuar, pas një kohe e ka takuar në ... te Spitali, dhe ka 

biseduar me të për pare dhe i ka  thanë se nesër dal në ... ti bi paret ose ti dërgoj për dikënd. Të 

nesërmen nuk ka ardhur, dhe në telefon kam folur me të dhe i ka thënë se nuk ka mujtur me 

ardh për arsye se nënën e ka pasur në Spital dhe nesër e dërgoj një shok. Ia ka dhënë numrin e 

telefonit dhe kur të vjen në ... që të takohesh me të, të nesërmen kah mbrëmja ka ardhur E. dhe 

me të kanë pi kafe te Stacioni i Autobusëve, lokali ku është takuar me E. tash e dinë se  thirret 

“...”, kurse a e ka pas këtë emër edhe atëherë nuk e di por ai lokal është qe tash quhet “...”, me 

E. ka qenë prezent F. P, pastaj i dëshmitari E. e ka pyetur se a të ka quar B., dhe E. i ka thënë 

po B. me ka quar por paret nuk i ka pas me veti. E. me ka thënë se B. ti ka quar këto sende me i 

mbajt nja një jave derisa ti bi paret. Dëshmitari i ka thënë se këto nuk ju duhen por ju duhen 

paret, dhe E. pastaj e ka thirr B. në telefon dhe i ka thënë se ky nuk po donë me i marr këto 

sende por po i donë paret, B. ka kërkuar që të flas ky në telefon, pastaj ky ka fol me të në 

telefon dhe B. i ka thanë: “merri ato sende dhe lej aty se ato kushtojnë dy here më shumë se 

borxhi e lej një javë deri ti bi paret si lloj garancie”, atëherë kam pranuar me i marr ato sende, 

E. pasi që e pa që ky po frigohet i ka thanë  se unë ti bie deri te shtëpia. E. ja ka pru deri te 

shpija e tij dhe  ka shkuar  pasi që ka qenë me një shok të vetin. Pastaj ky i ka marrë ato sende i 

kam shti në një shtëpi të vëllaut e cila ka qenë e pa bërë meremet. Kanë qëndruar aty diku një 

muaj e një javë derisa policia e kanë arrestuar dhe të hollat nuk ja ka pru. Policia e kanë 

arrestuar dhe ato sendet të cilat kanë qenë në kese  i ka marre policia. Në ato kesa ja ka marr 

menja që është ndonjë sasi e drogës se një sasi aq e vogël e me pas vlerën aq të madhe, 

meqenëse ka qenë keq për pare ia ka marr menja që brenda javës ia sjell paret. Dy qeset kanë 

qenë, njëra më e madhe e tjetra më e vogël. Prej B. ka kërkuar vetëm paret që ia ka borxh e jo 

më shumë. B.F e kam njoftuar në bazë të një A.M nga fshati .... E ka ditur që merret veç me 

shitblerjen e veturave e për tjetër nuk ka ditë, ndërsa E.H e ka njohur për herë të parë atë dite 

kur ka ardh në .... Nuk ju kujtohet data ku ja ka dhënë automjetet B.F, pasi që ka kaluar kohë e 

gjatë, por ju kujtohet marka e markat e automjeteve, të dyjat kanë qenë Golf 2. Në Spital është 

takuar rastësisht pasi që  në telefon nuk ju ka lajmëruar. Me E.H janë takuar në ... te Stacioni i 

autobusëve në ëmbëltore. Nuk ju kujtohet se ç tesha ka pasur E.. Dy qeset që kanë qenë te ky i 

ka hapur pas një jave që i ka lenë vetëm me shiquar qka ka pas në to. Nuk ka qenë bari por ka 

qene si mjell-prashak. 

 

Dëshmitari F. Preshtreshi, gjatë seancën e shqyrtimi gjyqësor ka deklaruar: Se e njeh I.S, 

pasi që e ka edhe kojshi. Nuk ju kujtohet në fillim të vitit 2008 tek Stacioni i Autobusëve që ka 

nejt me I.S. Nuk njeh E.H e as B.F, dhe se nuk i ka ndodh ndonjë herë derisa ke qenë me I.S, 

që dikujt në prezencën e tij me i dhënë drogë. 

 

Nga Vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve nr. 2008-BI-92 i datës 

18.04.2008, vërtetohet se në shtëpinë e dëshmitarit bashkëpunues I.S është gjetur substanca 

narkotike të llojit kokainë në peshë prej 42.1gram dhe substanca narkotike të llojit heroin në 

peshë prej 0.65 gram. 

 

Nga Vërtetim për bastisje të shtëpisë nr. 2008-BI-92 i datës 18.04.2008, vërtetohet se me 

datën 14.04.2008 në fshati ..., komuna e ..., është bërë bastisja e një shtëpisë, ku edhe dhe janë 

gjetur substanca narkotike.  
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Nga Raporti i policit mbi gjetjen e substancave narkotike i datës 18.04.2008, vërtetohet se me 

datën 14.04.2008 në fshati ..., komuna e ..., është bërë bastisja e shtëpisë pa banuar të S.S, ku 

edhe dhe janë gjetur substanca narkotike. 

 

Nga Vërtetimi mbi marrjen e armës nga i akuzuari Liman Geci te dt. 25.11.2008  

vërtetohet se nga i akuzuari është marre arma-revolja e tipit “TT” M-57 me nr. serik  C-16784 

dhe nje karikator me 8 cope predha. 

 

Nga fotodokumentacioni i vendit të ngjarjes, vërtetohet se në vendin e ngjarjes janë gjetur 

substanca të dyshuara narkotike. 

 

V. ANALIZA E PROVAVE   

 

Këto prova gjykata në bazë të nenit 361 të KPP-së, me ndërgjegje i vlerësoi një nga një 

dhe ne lidhje me prova tjera dhe në baze të vlerësimit të tillë vërtetoj. 

 

Faktet jo kontestuese 

 

Nuk është kontestues fakti se me datën 14.04.2008, në fshatin ..., komuna e ..., është bërë 

bastisja e shtëpisë së pa banuar të vllaut të dëshmitarit bashkëpunues I.S, S.S, ku edhe dhe janë 

gjetur substanca narkotike, ku më vonë është vërtetuar se këto substanca janë fshehur nga I.S. 

 

Faktet  kontestuese: 

 

- Fakt kontestues është fakti se sasia e substancave narkotike e gjetur,  a ju ka dhënë I.S nga 

B.F, përmes E.H, në emër të një borxhi që B.F ja ka pasur I.S, si garance deri sa B.i të ia kthej 

borxhin I.. 

 

Trupi gjykues nuk i dha besim  deklaratës se dëshmitarit bashkëpunues I.S ne pjesën e 

deklartates ku ka deklaruar se ne momentin kur E. ia ka dorëzuar qeset e najlonit me droge ka 

qene prezent dëshmitari F.P, per arsye se nje pretendim te tille e mohon vete dëshmitari F.P i 

cili gjate shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se une nuk kam qene prezent asnjëherë kur dikush ti 

kete dhene ndonjë send  I.S. Kete mohim te dëshmitarit e vërtetojnë edhe te akuzuarit te cilët e 

mohojnë faktin se E. i ka dorëzuar qese te najlonit me droge dëshmitarit bashkëpunues I.S. 

Pra deklaratës se dëshmitarit bashkëpunues gjykata nuk i ka dhene besim pasi qe  nje deklarate 

e tij eshte dhene me qellim qe ti ike përgjegjësisë penale pasi qe substanca narkotike eshte 

gjetur te dëshmitari I.S. 

Gjykata vlerëson se  edhe  sikur tia kishte dhene besimin kësaj deklarate me vetëm nje  prove-

deklarates se dehsmitarit bashkëpunues nuk mund te shpallet fajtore duke u bazuar ne 

dispozitat e nenit 262 par.6 te KPP-së, ku thuhet “Gjykata nuk e shpall personin fajtor vetëm 

mbi bazën e dëshmisë së dhënë nga dëshmitari bashkëpunues”, 

 

Në rastin konkret Trupi gjykues vërtetoi se nuk janë përmbushur asnjeri nga elementet e lartë 

cekura të parapara me dispozitat e nenit 229 të KPK-së, pasi që nuk u vërtetua se të akuzuarit 

ka kryer veprën penale për të cilën edhe u akuzuan, andaj gjykata mori aktgjykim lirues.  

 

  

VI. KËRKESA PASURORE JURIDIKE 

 

Kërkesë pasurore juridike nuk ka pasur. 
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VII. KONFISKIMI 

 

Në vështrime të nenit 229 par. 5 të Kodit të Penal të Kosovës, substancat narkotike të llojit 

kokainë në peshë prej 42.1 gram dhe substancat narkotike e llojit heroin në peshë prej 0.65 

gram, konfiskohen. 

 

 nenit 69 par. 1 dhe 374 par. 3 te KPRK-së të akuzuarit i është konfiskuar arma-revolja e 

markës “Ekol Special 99” me numër serik EV-9120614.  

 

VII. SHPENZIMET E PROCEDURES  

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marr në bazë të nenit 454 par. 1 të KPP-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënd, 

P.nr.82/2008, me datën 22.10.2019 

 

 

 

 

PROCESMBAJTSJA                                     KRYETARI I TRUPIT GJYKUES 

   Qëndresa Tahiri                            Beqir Halili  
 

 

 

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta ne 

ankese në aftin prej 15 ditësh nga dita e marrjes, Gjykatës se Apelit në ..., përmes kësaj 

gjykate. 

 

 


