
Ap.nr.234/2011 
 
 

NË  EMËR  TË  POPULLIT 
 
 

Gjykata Supreme e Kosovës, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Avdi Dinaj, 
kryetar, Emine Mustafa dhe Salih Toplica, anëtarë, me bashkëpunëtoren 
profesionale Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale të të 
akuzuarve R. B. dhe G. B., për shkak të veprave penale posedimi, shpërndarja 
dhe shitja e paautorizuar të narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 
psikotropike na neni 229 par. 2 lidhur me nenin 23, R. B., edhe për vepër penale 
mbajtja në pronësi, në kontrollë, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të 
armëve nga neni 328 par. 2 të LPK, kurse G. B., për veprën penale blerja, 
posedimi me qëllim shitjeje shpërndarje të paautorizuar e narkotikëve të 
rrezikshëm, dhe substancave psikotropike nga neni 229 par. 1 të KPK, duke 
vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit G. B., të paraqitur 
kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë, P.nr.161/2009 datë 
09.06.2009, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 01 mars 2012, mori këtë 
 
 
 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
 
 

 
I. Me miratimin e pjesshëm të ankesës së mbrojtësit të të akuzuarit G. B., 

e detyrimisht aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, P.nr. 161/2009 datë 
09.06.2009, ndryshohet, ashtu që Gjykata Supreme veprimet e të akuzuarit G. B. 
të përshkruara në pikën 1 dhe 2 të dispozitivit I cilëson si një vepër penale blerja, 
posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe 
substancave narkotike në bashkëkryerje, nga neni 229 par 2 lidhur me nenin 23 
të KPK dhe për këtë vepër  penale e gjykon me dënim me burgim ne kohëzgjatje 
prej 1 (një) viti dhe 8 (tetë) muaj në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar 
në paraburgim prej 30.01.2009 gjer më 09.06.2009 dhe dënim me gjobë ne 
shumë prej 500 (pesëqind) € të cilën shumë është i detyruar ta paguaj në afat 
prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit , e në rast mos pagese e njëjta 
do ti zëvendësohet me dënim burgu duke  llogaritur për çdo 15 € të filluar me një 
ditë burgimi . 

 
II. Përkitazi me të akuzuarin R. B., aktgjykimi ngelë i pandryshuar. 
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A  r  s  y  e  t  i  m i 
 
Gjykata e Qarkut në Pejë, me aktgjykimin P.nr.161/2009 datë 09.06.2009, 

të akuzuarin R. B. e ka shpallur fajtor për veprën penale blerja, posedimi, 
shpërndarja dhe shitja e paautorizuar të narkotikëve të rrezikshëm dhe 
substancave psikotropike nga neni 229 par. 2 lidhur me nenin 23 të KPK, dhe për 
vepër penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim apo shfrytëzim të 
paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 2 të KPK, kurse të akuzuarin G. B., për 
vepër penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar të 
narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga neni 229 par. 2 
lidhur me nenin 23 të KPK, dhe për vepër penale blerja, posedimi me qëllim 
shitje, shpërndarje e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 
psikotropike nga neni 229 par. 1 të KPK, për të cilat vepra iu kanë vërtetuar 
dënimet dhe atë të akuzuari R. B. për veprën penale nën pikën I të dispozitivit të 
aktgjykimit dënim burgu në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj, dhe 
dënim me gjobë në shumë prej 500 €, për veprën penale nën pikën III të 
dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar, dënimin me gjobë në shumë prej 450 €, 
kurse të akuzuarit G. B., për veprën penale nën pikën I të dispozitivit dënim 
burgu në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 8 (tetë) muaj dhe dënimin me gjobë në 
shumë prej 500 €, kurse për veprën penale në pikën II të dispozitivit dënim burgu 
në kohëzgjatje prej 1 (një) viti dhe dënim me gjobë në shumë prej 300 €, andaj, 
me aplikimin e dispozitës së nenit 71 të KPK, i ka gjykuar dhe atë të akuzuarin R. 
B. me dënim unik burgu në kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj dhe 
dënim me gjobë në shumë prej 800 €, kurse të akuzuarin G. B. me dënim unik 
burgu në kohëzgjatje prej 2 (dy) vitesh, dhe dënim me gjobë në shumë prej 700 
€. 

 
Dënimin me gjobë të akuzuarit janë të obliguar që ta paguajnë në afat prej 

3 (tre) muajsh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit e në rast të 
mospagesës e njëjta do t’iu zëvendësohet duke llogaritur çdo 15 € me një ditë 
burgim. Të akuzuarve në dënimet e shqiptuara iu është llogaritur edhe koha e 
kaluar në paraburgim dhe atë: të akuzuarit R. B. që na 28.01.2009 gjer më 
09.06.2009, kurse të akuzuarit G. B., prej 30.01.2009 gjer më 09.06,2009. I ka 
detyruar që të paguajnë në emër të shpenzimeve të procedurës penale secili veç 
e veç shumën prej 100 €, kurse në emër të paushallit gjyqësor shumën prej nga 
50 €, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 
Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit G. B., 

A. G., avokat nga Peja, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të 
procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, 
shkeljes së ligjit penal dhe vendimit për dënimin, me propozim që aktgjykimi i 
ankimuar të ndryshohet, ashtu që i akuzuari të lirohet nga akuza. 

 
Për seancën e kolegjit konform dispozitës së nenit 410 të KPPK, janë 

informuar i akuzuari G. B., mbrojtësi i tij, avokati A. G. dhe Prokurori i Shtetit. Në 
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seancë nuk mori pjesë askush, prandaj seanca u mbajt konform nenit 410 par.4 
të KPPK. 

 
Prokurori i Shtetit, me parashtresën  PPA.nr.37/2009 datë 10.11.2009, ka 

propozuar që që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet përkitazi me të akuzuarin G. 
B., ashtu që veprat penale nën pikën I dhe II të dispozitivit përmbajnë elementet 
e vetëm një vepre penale nga neni 229 par. 2 lidhur me nenin 23 të KPK dhe t’i 
shqiptohet dënimi sipas ligjit.  

 
Gjykata Supreme pasi që i shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje 

juridiko-penale, studioi aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 
415 të KPPK, dhe pasi vlerësoi pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 

 
Ankesa është pjesërisht e bazuar. 
 
Me ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit, pretendohet se aktgjykimi i 

ankimuar është përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 
penale, të parapara nga dispozita e nenit 403 par. 1 pika 12 dhe par. 2 pika 1 të 
KPPK, meqë dispozitivi është i paqartë, i pakuptueshëm, kundërthënës me 
brendinë e tij dhe  arsyet. Në te nuk janë paraqitur faktet vendimtare, për të cilat 
ekziston kontradiktë e konsiderueshme midis asaj çfarë paraqitet në arsyet e 
aktgjykimit mbi përmbajtjen e dokumenteve ose procesverbalit, mbi përmbajtjen 
e dokumenteve ose procesverbalit, mbi thëniet e dhëna në procedurë dhe vetë 
këtyre dokumenteve ose të procesverbalit. Theksohet se është shkelur dispozita 
e nenit 157 të KPK sepse vendimi i gjykatës bazohet  vetëm në deklaratën e të 
akuzuarit R. Beqiri e dhënë në Polici. 

 
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, pretendimet e mësipërme ankimore 

nuk qëndrojnë. Pra, aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të 
dispozitave të procedurës penale, të pretenduara e as që ka shkelje tjera 
esenciale të cilat kjo Gjykatë i vëren sipas detyrës zyrtare, e që kishin me 
kushtëzuar anulimin e tij. 

 
Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, aktgjykimi i ankimuar, pra edhe 

dispozitivi është i qartë, dhe konkret. Në te janë përshkruar veprimet 
inkriminuese të secilit të akuzuar, nuk ka kundërthënie qoftë me vetveten, qoftë 
me arsyetimin. Në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar janë dhënë arsye të 
hollësishme, faktike dhe juridike të cilat i aprovon edhe kjo Gjykatë.  

 
Pretendimi ankimor se aktgjykimi i ankimuar mbështetet vetëm në 

deklaratën e të akuzuarit R. nuk qëndron nga fakti se aktgjykimi i ankimuar 
mbështetet jo vetëm në deklaratën e këtij të akuzuari të dhënë në polici (në 
prezencë të mbrojtësit F. Gj.) por, edhe në deponimet e dëshmitarëve Xh. R., A. 
L., A. B. dhe R. B.,  të dëgjuar në shqyrtimin gjyqësor e veçanërisht nga provat 
materiale siç janë procesverbali mbi bastisjen e shtëpisë së të akuzuarit G. B., 
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datë 29.01.2009, foto dokumentacionin e vendit të ngjarjes, vërtetimin mbi 
konfiskimin e përkohshëm të sendeve datë 28 dhe 29.01.2009, si dhe raportin e 
ekzaminimit kriminalistik, sektori i kimisë – drogave, datë 27.02.2009, të cilat 
kanë qenë bazë e sigurt për vlerësimin dhe konkludimet të cilat i ka nxjerrë 
gjykata e shkallës së parë. Për sa i përket deklaratës së të akuzuarit R. B., të 
dhënë në polici, gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye bindëse përse i ka 
besuar kësaj deklarate, të cilat në tërësi i aprovon edhe kjo Gjykatë. Prandaj, 
pretendimet nga ankesa se është shkelur dispozita e nenit 157 të KPPK, qartazi 
dalin si të pabazuara. 

 
Me ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit G., pretendohet se në aktgjykimin 

e ankimuar nuk janë dhënë arsyet për faktet vendimtare, se arsyet e dhëna janë 
të paqarta dhe kundërthënëse me ekspertizën e kryer dhe procesverbalin mbi 
bastisjen e shtëpisë së të akuzuarit. Përkitazi me këtë bazë ankimore, në ankesë 
nuk theksohet se në çfarë manifestohen këto kundërthënie por pretendohet se 
nuk është aplikuar dispozita e nenit 157 par. 1 dhe 2 të KPPK, me që deklarata e 
te akuzuarit R. B. e dhënë në procedurën para penale është marr si provë ne te 
cilin është bazuar aktgjykimi , andaj gjykata e vlerësoi ankesën në kufijtë e 
pretendimeve ankimore, kurse përkitazi me shkeljen e dispozitës së nenit 157 
par. 1 dhe 2 të KPPK është folur më lart dhe nuk ka nevojë të përsëritet. 

 
Përkitazi me bazën ankimore, vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes 

faktike, në ankesë pretendohet se me asnjë provë aq më tepër as me 
ekspertizën e kryer nuk ka mundur të vërtetohet se tek i akuzuari në shtëpinë e tij 
është gjetur substancë narkotike, por sipas ankesës është gjetur një substancë 
me ngjyrë kafe e mbështjellur me një qese në pesë afrër 207,60 gram, e që sipas 
rezultatit të ekzaminimit përmban acetaminofen (paracetamol) dhe kofeinë. 
Kështu, sipas ankesës gjykata e shkallës së parë fare nuk përmend këtë masë 
në aktgjykimin e ankimuar, por të akuzuarin G. e ngarkon për sasinë prej 0,19 
gram të substancës e cila sipas analizës tregon se përveç heroinës përmban 
edhe paracetamol dhe kofeinë, por nuk është përcaktuar në mënyrë të saktë 
përqindja e prezencës së heroinës në këtë substancë, prandaj këto fakte nuk 
janë vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë.  

 
Pretendimet e mësipërme ankimore, sipas vlerësimit të Gjykatës 

Supreme, nuk janë të bazuara nga këto arsye: 
 
Siç del nga shkresat e çështjes, dalin si jokontestues këto fakte:  
 
Se tek i akuzuari R. me datën 28.01.2009 është gjetur dhe sekuestruar 

substancë narkotike në peshë prej 488,56 gram të llojit heroin. Nuk është 
kontestuese as fakti se si rezultat i kësaj dhe pranimit të plotë të fajësisë nga i 
akuzuari R. pason bastisja e shtëpisë së të akuzuarit G. tek i cili është gjetur një 
substancë e dyshuar dhe dy peshore, e cila substancë pas ekzaminimit ka 
rezultuar se përmban paracetamoll dhe kofeinë, pesha e së cilës ka qenë 207,60 
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gram, kurse sasia prej 0.19 gram me përzierje heroinë, paracetamol dhe kofeinë, 
e cila është gjetur në një qese plastike së hapur me ngjyrë të kuqe mbi 
mbishkrimin “Vital colors”  që përmban substancë pluhur me ngjyrë kafe pesha 
neto 0.19 gram, prandaj duke i pasur parasysh deklaratën e të akuzuarit R. si 
dhe faktet tjera të pakontestuara, dalin si të vërtetuara rrethanat se i akuzuari G. 
B., sipas marrëveshjes paraprake ka përgatitur substancën narkotike të cilën ia 
ka dhënë të akuzuarit R. dhe në këtë mënyrë kanë vënë në qarkullim me qëllim 
shitjeje, ndërsa në shtëpinë e tij kishte në posedim edhe 0.19 gram heroin. Nga 
ana tjetër përkitazi me substancën me ngjyrë kafe në peshë prej 207.60 gram në 
përbërje siç është cekur më lartë, gjykata e shkallës së parë në faqen 8 të 
aktgjykimit të ankimuar ka dhënë arsye te duhura lidhur me këto rrethana, andaj 
pretendimet nga ankesa se në aktgjykimin e ankimuar fare nuk bëhet fjalë për 
këtë, dalin si të pa baza. 

 
 Gjykata e shkallës së parë,  gjendjen faktike ka vërtetuar drejt dhe në 

mënyrë të plotë, mirëpo, duke pasur parasysh mënyrën e kryerjes së veprës 
penale, pra faktin se shtëpia e të akuzuarit G. bastiset pas denoncimit nga i 
akuzuari R., dhe atë një ditë më pas, kur në shtëpinë e tij zbulohet dhe  
sekuestrohet sasia e narkotikut në peshe prej 0.19 gram me përbërje heroin 
paracetamol dhe kofein, pra përbërja  identike me substancën të cilën i akuzuari 
R. një ditë më parë dorëzoi në autobusin e kompanisë “B. C.”, del se në edhe 
këtë sasi të narkotikut i akuzuari e posedonte me qëllim shitjeje sikurse sasinë 
prej 488.56 gram, e cila është sekuestruar një ditë më parë, prandaj  rastin 
konkret kemi të bëjmë me një vepër penale e jo dy siç gabimisht konkludon 
gjykata e shkallës së parë. Për këtë arsye kjo Gjykatë e ndryshoi aktgjykimin e 
ankimuar dhe vendosi si nën pikën I të dispozitivit. 
 

Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë ankimohet  për shkak të vendimit 
për dënimin, në arsyetimin e ankesës nuk janë dhënë arsyet për këtë bazë 
ankimore. Megjithatë, kjo Gjykatë duke vepruar në pajtim me dispozitën e nenit 
418 të KPPK, aktgjykimin e ankimuar e shqyrtoi edhe në këtë aspekt. 

 
Meqenëse kjo Gjykatë e ndryshoi aktgjykimin e ankimuar dhe veprimet e 

të akuzuarit G. i cilësoi si një vepër penale, të akuzuarin e gjykoi sipas dënimit të 
caktuar nga gjykata e shkalës së parë për veprën penale nga pika I e dispozitivit 
të aktgjykimit të ankimuar me bindje  se ky dënim është në harmoni me 
intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer penale dhe shkallën e 
përgjegjësisë penale të të akuzuarit si bashkekzekutorë, prandaj kjo Gjykatë 
vlerëson se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i ndëshkimit i paraparë me 
dispozitën e nenit 34 të KPK. 

 
II. Në pjesën e cila ka të bëjë me të akuzuarin R. B., aktgjykimi ngelë i 

pashqyrtuar, ngase në këtë pjesë nuk kishte ankesë. 
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Nga sa u tha më lart, e konform dispozitës së nenit 423 dhe 426 të KPPK, 
u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
 
  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 
           Më 01 mars 2012, Ap.nr.234/2011  
 
 
 

Procesmbajtëse,  Anëtarët e kolegjit:   Kryetari i kolegjit, 
Qefsere Berisha  1.Emine Mustafa     Avdi Dinaj 
    ______________ 
    2.Salih Toplica 
    ______________   
 

 


