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Numri i lëndës: 2020:078751 

Datë: 19.08.2021 

Numri i dokumentit:     02098179 

PKR.nr.180/20                                                                                 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i Krimeve të Rënda, 

trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët Drilon Haraçia - Kryetar i trupit gjykues, gjyqtarëve 

profesional – Nikollë Komani dhe Besmir Juniku - anëtarë të trupit gjykues,  me zyrtaren 

ligjore Arbënore Basha, në çështjen penale kundër të akuzuarit D. (S.) B. nga Gjakova, për shkak 

të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave dhe analoge nga neni 267 parg.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelor në Gjakovë – Departamenti për Krime të Rënda me numër PP/I.nr.70/20, 

të datës 23.09.2020, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor - publik, me datën 

27.05.2021, 17.06.2021 dhe 27.07.2021 në prezencën e Prokurores së Shtetit Ardita Beqiraj – 

Hyseni, të akuzuarit dhe mbrojtësit së tij av.Korab Bokshi nga Gjakova, sipas autorizimit, me 

dt.30.07.2021, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa e përpiloi me dt.19.08.2021, këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 Ndaj të akuzuarit: 

 

D. B., nga i ati S., e ëma Xh., e gjinisë Sh., data e lindjes . . . në Gjakovë, ku edhe banon 

rr. “. . , ka të kryer Fakultetin Ekonomik, punëtor, i martuar, atë i dy fëmijëve, i gjendjes së 

mesme ekonomike, shqiptar - shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal: . . . 

 

Ë SH T Ë   F A J T O R 

 

Sepse pa autorizim me qëllim shitje ka poseduar substanca apo preparate të cilat me ligj 

janë shpallur si narkotikë, në atë mënyrë që me datën 30.06.2020 rreth orës 22:20 minuta, 

patrullat e Policisë të Stacionit Policor në Gjakovë, gjatë një pikë kontrolli në rr. “. . .” në Gjakovë 

kanë ndaluar automjetin . . ., ngjyrë e zezë me targa . . ., që drejtonte i pandehuri dhe gjatë 

kontrollit tek i njëjti në grushtin e dorës së majtë kanë gjetur 6 (gjashtë) qese najloni të mbushura 

me substancë narkotike në formë pluhuri, ngjyrë e bardhë e llojit Kokainë, në peshë neto të 

përgjithshme prej 1.91 gram, ndërsa gjatë bastisjes në shtëpinë e tij, i është gjetur edhe një sasi 

e substancës narkotike në formë bari ngjyrë e gjelbër, e llojit Marihuanë në peshë prej 0.32 gram. 

 

- Me çka ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 

parg.1 të KPRK-së. 
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Andaj, gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17 par. 1, 38, 39, 40, 42, 43, 69, 70, 71 par.1 

nën parg.1.2, nenit 72 parg.1 nën parg.1.4 dhe nenit 79,  dhe nenit 267 par.1 dhe 5 të KPRK-së, 

të akuzuarin e: 

 

G J Y K O N 

 

ME DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 1 (një) vite, e 6 (gjashtë) muaj, në të 

cilin dënim do ti llogaritet koha e kaluar në arrestin shtëpiak prej dt.30.06.2020 e deri me 

dt.29.11.2020, të cilin dënim do ta vuaj pas plotfuqishmërisë së këtij vendimi, si dhe ME 

DËNIM ME GJOBË në shumë prej 2.000.00 € (dymijë) €uro, të cilin dënim i akuzuari duhen 

ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron apo nuk mund ta paguaj dënimin me gjobë në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi atëherë dënimi me gjobë 

të akuzuarit i zëvendësohet me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 100 (njëqind) ditëve, ashtu 

që për çdo ditë të kaluar në burg do të llogaritet nga 20 (njëzetë) €uro.  

 

Ndaj të akuzuarit D. B. konfiskohet: substanca narkotike e llojit kokainë në peshë prej 

1.91 gram, dhe substanca narkotike e llojit marihuanë në peshë prej 0.32 gram, si objekt i veprës 

penale. 

 

URDHËROHET Stacioni Policor në Gjakovë, që pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi të bëjë shkatërrimin e substancave narkotike të përshkruara më lartë, që në polici 

evidentohen sipas numrit të rastit 2020-DHTN-303. 

 

URDHËROHET që ndaj të akuzuarit D. B. të KONFISKOHET, automjeti i markës i 

markës “. . .” ngjyrë e zezë, me targa . . ., me numër të sashisë WAUZZZ8P86A158511, si dhe 

çelësi i veturës, pronë e të akuzuarit, si mjetë i kryerjes së veprës penale, në kuptim të nenit 284 

parg.1 të KPP-së. 

 

Urdhërohet Agjencioni për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar, 

që pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, të shesë, likuidoj ose të mbajë pasurinë e luajtshme 

të cekur me lartë, në kuptim të nenit 284 par.6 të KPP-së. 

Detyrohet i akuzuari D. B., që t’i paguajë shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën 

prej 150 (njëqind e pesëdhjetë) €uro, si dhe për programin për kompensimin e viktimave të krimit  

shumën prej 50 (pesëdhjetë) €uro të gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. 

 

A r s y e t i m 

 

1. Ecuria e procedurës penale dhe fjala përfundimtare e palëve 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i Krimeve të Rënda, pranë kësaj 

gjykate ka ngritur aktakuzën me numër PP/I.nr.70/20, të datës 23.09.2020, kundër të akuzuarit 

D. (S.) B. nga Gjakova, për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 parg.1 të KPRK-

së. 

 

I akuzuarit D. B., gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale 

për të cilën ngarkohet me akuzë. 
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Prokurorja e Shtetit Ardita Beqiraj-Hyseni në fjalën përfundimtare ka deklaruar se gjatë 

shqyrtimit gjyqësor të kësaj çështje juridiko penale me prova personale dhe materiale të 

administruara dhe atë  deklaratat e dëshmitarëve, raporti i ekspertimit i AKF-së, raporti tjetër i 

ekspertimit i AKF-së, dëftesa mbi konfiskimin e pronës, procesverbali mbi bastisjen e banesës 

dhe personave, raportet e oficerëve, foto dokumentacioni në tërësi vërtetuan faktin se si i 

pandehuri D. B. ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar, përkatësisht u vërtetua pa 

asnjë mëdyshje se i akuzuari me datën 30.06.2020 rreth orës 22:20 minuta pa autorizim me 

qëllim shitjeje ka poseduar substanca apo preparate të cilat me ligj janë të shpallura si narkotik 

dhe atë sikur në dispozitivin e përshkruar të kësaj aktakuze, ku për këtë konsiderojë se në tërësi 

është bindur edhe gjata sot se. Me provat materiale dëftesa mbi konfiskimin e pronës ku  janë 

përshkruar sendet ndër to 6 qese najloni të mbushura me kokainë në peshë rreth 1.91 gram dhe 

po ashtu edhe një sasi e substancës të llojit marihunë në peshë rreth 0.32 gram e cila provë na 

vërteton qëllimin e gatshëm për shitje dhe atë këto qese të vogla najloni të bushura me sasi të 

njëjtë të kokainës, kjo provë gjen mbështetje në provën tjetër materiale dhe atë në raportin e 

oficerit B. H.i cili raport na vërteton faktin se me të ndaluar veturën e këtu të pandehurit me të 

zbritur i njëjti nga vetura kanë vërejtur se në dorën e djathë e kishte të vendosur në xhep të 

trenerkave dhe pikërisht në këtë grusht të dorës kanë qenë të vendosura qeset e najlonit me 

kokainë. Raporti i ekspektimit të AKF-së e vërteton faktin se kemi të bëjmë me substancë të 

llojit kokainë dhe sasia  e substancës së gjetur në shtëpi rezulton të jetë marihuanë. Me dëshmitë 

personale të dëshmitarëve Q. Z., Xh. T., Rr. A., E. D., A. Ll. dhe B. J. secili nga ta e  vërtetojë 

faktin se si iu është siguruar substanca narkotike nga këtu i pandehuri D., disa nga ta kanë blerë 

duke paguar shuma të ndryshme të hollash ndërsa disa tjerëve me të cilët ka raporte shoqërore i 

pandehuri kishte siguruar edhe pa pagesë, dëshmitari Xh. T. në mungesë të hollave për pagesë 

në shumë prej 30 € si kompensim për substancën e blerë nga i pandehuri të cilën substancë i 

pandehuri ia kishte dërguar me veturën e tij ku ndodhej dëshmitari kishte lënë pengë pasaportën 

e tij, e cila pasaportë është gjetur në veturën e të pandehurit me rastin e bastisjes së veturës, sipas 

dëshmitarit A. Ll. i cili ndër tjera shtojë se një herë më ka siguruar D.i substancë por më vonë 

normal i kam paguar 40 apo 50 € si kompensim financiar. Dëshmitarit E. D. pasi që i siguron 3 

herë kokainë dhe atë në peshë 5-she, pagesën për këtë sasi në shumë prej 120 € ia zbret nga 

borxhi në shumë 228 €, që i pandehuri i kishte dëshmitarit për rregullim të automjetit. Po ashtu 

edhe dëshmitari B. J. shton se kemi konsumuar bashkë substancë, D.i më ka bërë nder duke ma 

siguruar substancën dhe nga e gjithë kjo gjykatë e nderuar është shumë e rëndësishme që secili 

nga dëshmitarët këtu të pandehurin D. B. e kishte si adresë apo pikë referimi për sigurim të 

substancës narkotike. I pandehuri në mbrojtjen e tij të dhënë sot mohon se merret me shitjen e 

substancave narkotike duke pranuar se është konsumues por duke mos arsyetuar se si janë gjetur 

sasia e narkotikut e paketuar e gatshme për shitje, sasi e tepërt për konsumim personal një ditor, 

pastaj nuk dinë të tregojë se ku saktësisht e ka blerë substancën, nuk dinë kohën e saktë kur ka 

shkuar në shtetin e Shqipërisë, u mundua që të jap përgjigje të përgjithshme pa konkretizuar 

asgjë, pastaj përfitimi i tij duke pasur parasysh kohë pandemie, nuk mund ti arsyetojë shpenzimet 

e bëra për blerje të gjithë kësaj substance si dhe duke përfshirë edhe rregullimet në automjet të 

cilat i deklarojë vetë këtu, me një fjalë mbrojtja e të pandehurit shihet qartë se ishte krejtësisht 

hipotetike dhe kundërthënëse, aspak e bazuar në asnjë provë, mbi këtë bazë në asnjë pjesë të 

mbrojtjes së tij nuk mund ti falet besimi meqenëse është e orientuar qëllim të shmangies nga 

përgjegjësia penale dhe dënimi që i kanoset. Është provuar pa mëdyshje dashja dhe qëllimi i 

përfitimit që i pandehuri D. pa autorizim ka poseduar me qëllim shitje dhe në disa raste edhe 

shpërndarje të substancës narkotike të llojit kokainë dhe marihuanë element ky kryesor i veprës 

penale për të cilën akuzohet. Të gjitha këto prova të besueshme e bëjnë akuzën shumë të bazuar 

dhe të provuar për çka gjykata është bindur në tërësi se i akuzuari është kryerës i vepre penale 

me të cilën është akuzuar, andaj kërkojë gjykatës që të akuzuarin ta shpalli fajtor, ta dënojë sipas 



 Numri i lëndës: 2020:078751 
 Datë: 19.08.2021 
 Numri i dokumentit: 02098179 
 

4 (17)  

   
2
0
2
0
:1
2
1
1
2
2

 

ligjit, ta obligojë në kompensimin e shpenzimeve të procedurë penale, si dhe të bëhet konfiskimi 

i përhershëm i veturës së të pandehurit si mjet i cili është përdorur për të kryer veprën penale për 

të cilën akuzohet dhe po ashtu nuk përjashtohet mundësia e blerjes së kësaj veture, nga përfitimi 

me kryerjen e kësaj vepre penale, njëherësh me rastin e matjes së dënimit për të pandehurin si 

rrethane rënduese të merr rrethanën e rrezikshmërisë së shëndetit të njerëzve, shkallën e lartë të 

pjesëmarrjes në vepër penale nga i pandehuri si dhe moshën relativisht të re të gjithë 

dëshmitarëve, ku secilit nga ta iu është shitur apo shpërndarë substanca narkotike nga i 

pandehuri. Prokurorja e shtetit  ka bërë replikë në fjalën përfundimtare të mbrojtësit dhe atë sa i 

përket pikës ku mbrojtja konsideron që prokuroria nuk ka nxjerrë provat shfajësuese të parapara 

nga dispozitat ligjore sa i përket faktit se nuk ka urdhëruar ekspertizë për vërtetimin e faktit se i 

pandehuri është konsumues i substancave narkotike, andaj konsiderojë se ky pretendim nuk 

qëndron për vet faktin se edhe vërtetimi eventual i një fakti se i pandehuri mund të jetë përdorues 

i substancave narktotike nuk do të ishte provë shfajësuese, nuk do ta përjashtonte nga 

përgjegjësia penale për veprën penale për të cilën akuzohet, andaj jo vetëm prokuroria dhe secili 

organ ka për obligimin respektimin dhe mos marrjen e veprimeve të cilat do të ishin jo lëndore 

për çështjen, mbrojtësi ka pasur mundësi që këtë propozim ta bëjë këtë propozim por nuk e ka 

bërë. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit D. B., av.Korab Bokshi në fjalën përfundimtare ka  deklaruar se 

gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor me të cilin është bërë verifikimi dhe shqyrtimi i aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë  me të cilën aktakuzë këtu i akuzuari D. ngarkohet se kinse 

ka kryer veprën penale të paraparë nga neni 267 par.1 të KPRK-së përkatësisht vepra penale 

blerja, posedimi, shitja dhe shpërndarja e narkotikëve apo substancave analoge apo psikotrope. 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor me administrimin e provave materiale dhe personale janë vërtetuar 

përkatësisht është vërtetuar një gjendje faktike të cilën këtu i akuzuari D. që në rastin e parë gjatë 

marrjes në pyetje në polici ka pranuar se i njëjti është përdorues i substancave narkotike dhe se 

narkotiku i cili është gjendur në dorën e tij dhe në shtëpinë e tij  e ka pasur për të vetmin qëllim 

që është konsumi. Për të vërtetuar këtë rrethanë e për të cilën i akuzuari ka paraqitur edhe prova 

materiale gjatë fazës së hetimit kemi parashtruar kërkesë me shkrim konform nenit 141 par.1 të 

KPRK-së, që Prokuroria ta angazhojë ekspertë për vërtetimin e rrethanës se këtu i akuzuari është 

konsumues i vet narkotikëve por që fatkeqësisht kjo kërkesë nuk është trajtuar fare e që sot gjatë 

këtij shqyrtimi gjyqësor kuptuam se kjo ekspertizë nuk është bërë për shkak të kostos së shtrenjtë 

por që Prokuroria nuk e ka marrë parasysh e që sot gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor kuptuam se 

prokuroria ka trajtuar se kjo ekspertizë ka kosto dhe nuk ka parë të arsyeshme se përjashton 

përgjegjësinë penale të këtu të akuzuarit por që menduam se rregullat e KPP-së përkatësisht neni 

103, ku flitet për parimet e hetimit, Prokuroria ka për detyrë ti marrë edhe provat shfajësuese të 

cilat mund të ndikojnë në pozitën juridike më të favorshme për këtu të akuzuarin.  Në këtë çështje 

penale nuk është kontestues fakti se i akuzuari D. ditën kritike është ndalur dhe i është gjetur 

substancë narkotike e cila është cekur në dispozitave të aktakuzës, por që me provat materiale e 

personale të administruara në asnjë provë të vetme  nuk përcakton se  me datën 30.06.2020 këtu 

i akuzuari D.  kishte komunikuar me ndonjërin nga dëshmitarët të cilët janë dëgjuar gjatë këtij 

shqyrtimit gjyqësor, kishte arritur marrëveshje paraprake për  sasinë dhe çmimin e shitjes dhe se 

sasia e narkotikut e cila iu është gjetur e ka pasur për qëllim të shitjes. Në këtë kontest 

konsiderojmë se duke pasur parasysh nenin 241 par.1 pika 1.4 përcakton se dispozitivi i akuzës 

përcakton kohën, vendin e kryerjes së veprës penale, objektin me të cilin është kryer, mjetin me 

të cilin  është kryer vepra penale, e që në rastin konkret dispozitivi i aktakuzë i referohet vetëm 

dhe ekskluzivisht datës së 30.06.2020 e që në raport me dëshmitë e të gjithë dëshmitarëve, me 

deklaratat e tyre në ndonjë komunikim eventual që kanë mundur me pas me këtu të akuzuarin, i 

referohen një vendi tjetër, një kohe shumë më parë se data 30.06.2020, ashtu që kjo gjykatë gjatë 

shqyrtimi të këtij dispozitivi të kësaj aktakuze konform nenit 384 par.1 pika 10 mund të gjykojë 
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këtu të akuzuarin vetëm dhe ekskluzivisht për veprimet që ka mundur ti ketë ndërmarre me datën 

30.06.2020, për shkak se çdo vlerësim tjetër do të ishte tejkalim i akuzës, e që kam bindje të 

plotë se ky trup gjykues nuk do të bëjë një gjë të tillë. Duke iu referuar provave materiale e 

përkatësisht raportit të AKF-së me nr. 2020-0215 i datës 03.09.2020 në konstatimin dhe 

mendimin përfundimtar ndër të tjera thuhet se nuk kanë arritur të nxjerrin të dhëna nga 

aplikacionet e rrjeteve sociale dhe për komunikimin nga se si model nuk ka përkrahur për tu 

ekzaminuar mënyra më të avancuara. Nga kjo rezulton se Prokuroria dyshimet lidhur me 

komunikimin eventual në mes të akuzuarit dhe dëshmitarëve ka bashkangjitur disa prova 

materiale kinse të nxjerrura nga rrjetet sociale e që nga raporti i ekspertimit rezulton diçka krejt 

tjetër. Sa i përket dëshmisë së dëshmitarëve gjatë shqyrtimit gjyqësor konsiderojë që Gjykata 

gjatë vlerësimit të provave ashtu siç ka vepruar edhe gjatë marrjes në pyetje këtu të akuzuarit 

aktgjykimin duhet bazuar vetëm në dëshmitë e të njëjtëve dhënë gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor 

për faktin se kemi dëgjuar dëshmitar të cilët kanë thënë se në  polici kanë qenen nën presion 

ndërsa ka raste kur edhe nuk iu është kujtuar deklarata e dhënë më parë, këtë e bazojë edhe në 

praktikën gjyqësor përkatësisht në Aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese në rastin KI.14/18 në të 

cilin ka përcaktuar si standard që dëshmitarët duhet doemos të dëgjohen gjatë shqyrtimit 

gjyqësor. Duke iu referuar dëshmive të dëshmitarëve përkatësisht dëshmitarit Q. Z. i njëjti ka 

deklaruar se rasti kur ka  konsumuar një herë marihuanë së bashku me të akuzuarin D. ka ndodhur 

dikund afër Stadionit të Elbasanit në një ndeshje futbolli shumë vite më par, por që edhe në atë 

rast i njëjti është bashkangjitur me dëshirë dhe nga këtu i akuzuari D. as nuk iu është ofruar dhe 

as shitur substancë narkotike. Sa i përket dëshmisë së dëshmitarit Xh. T. konsiderojmë se ky trup 

gjykues të njëjtës nuk duhet tia fal besimin  për faktin se ngjarjes të cilës ai i referohet ndër të 

tjera në dëshminë e tij thotë se ditën kritike ka qenë në ndikim të alkoolit dhe nuk mban në mend 

të gjithë ngjarjen. Dëshmitari R. A. ka theksuar se  përkundër faktit se iu është drejtuar këtu të 

akuzuarit  që ti sigurojë substancë narkotike të llojit marihunë i njëjti nuk ia ka siguruar5 edhe 

pse atë favor ia kishte kërkuar  si miq. Sa i përket dëshmisë së dëshmitarit A. Ll. kemi kuptuar 

se  në një moment të caktuar përkatësisht gjatë muajit maj 2020 ku kanë qenë prezentë në një 

aheng së bashku me këtu të akuzuarin kanë konsumuar substancë narkotike së bashku mirëpo 

duke pasur parasysh çmimin e shtrenjtë të substancës narkotike në një kohë tjetër ia ka lënë  disa 

të holla për shkak që i njëjti të mos jetë i dëmtuar financiarisht, pra këtë nuk e ka bërë me qëllim 

të blerjes por thjeshtë  si shpërblim mes miqësh përkatësisht kompensim të një dëmi që ishte 

shkaktuar këtu të akuzuarit. Sa i përket dëshmisë së dëshmitarit E. D. konsiderojmë se edhe kësaj 

dëshmie nuk duhet ti falet besimi për faktin se i njëjti nuk ka qenë shumë i kjartë, ka pasur 

ndryshim të deklaratave për çka edhe besueshmëria e deklaratës së tij vihet në pikëpyetje. Sa i 

përket dëshmisë së dëshmitarit B. J. edhe ky ka përcaktuar me pa mëdyshje se me këtu të 

akuzuarin janë shokë, ka ndodhur një herë të k konsumojnë së bashku substancë narkotike, por 

që nga dëshmia e tij nuk mund të provohet se këtu i akuzuari i ka ofruar  që të konsumojë 

substancë narkotike ndërsa sa i përket për shitje njëherit i ka hequr të gjitha dilemat se për 

konsum të asaj substancë narkotikë nuk ka paguar të holla. I nderuar Trup gjykues nga provat të 

cilat janë administruar gjatë këtij shqyrtimit gjyqësor duke marrë parasysh edhe sasinë e vogël 

të narkotikut e cila iu është gjetur këtu të akuzuarit konsiderojmë se e vetmja figurë e veprës 

penale e cila mund të formohet është ajo e veprës penale nga neni 269 par.2 të KPRK-së e që 

këtë e mbështesë edhe në vetë deklaratën e dhënë nga këtu i akuzuari, e po ashtu edhe në provat 

materiale përkatësisht në faktin se në dhomën e tij të fjetjes gjatë bastisjes janë gjendur elemente 

me të cilën  mundësohet  konsumimi i substancës narkotike të llojit kokainë, ndërsa sa i përket 

substancës së gjetur narkotike të llojit marihuanë e njëjta edhe në bazë të dispozitivit të akuzës 

vërehet se është një sasi tejet e vogël, duke pasur parasysh edhe lloji dhe volumin të cilën e ka ai 

lloj i substancës narkotike. Këtu i akuzuari gjatë mbrojtjes së tij ka provuar se i njëjti në asnjë 

rrethanë nuk ka komunikuar as me dëshmitarët dhe me asnjë person tjetër me qëllim të shitjes 

apo shpërndarjes së substancave narktotike, sa i përket pretendimit të prokurorisë lidhur me 
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faktin se qëllimi i shitjes vërtetohet nga ndarja e narkotikut në qese të najlonit këtë gjë e ka 

demantuar këtu i akuzuari pasi që ka theksuar se të njëjtën e ka blerë si të tillë dhe arsyeja se pse 

e ka mbajtur me vete gjatë marrjes në pyetje në polici ka shpjeguar se këtë e ka bërë për arsye 

që të mos të kenë  të njohur familjarët e tij. Në aktakuzë është propozuar që këtu të akuzuarit ti 

konfiskohet edhe vetura e tij e tipit . . . por që në fjalën përfundimtare të prokurores nuk dëgjuam 

arsye bindëse se ka dyshim se këtu i akuzuari ta ketë përdorur veturën për kryerjen e veprës 

penale, ndërsa ndër të tjera në arsyetimin e prokurorisë gjatë fjalës përfundimtare është theksuar 

se nuk përjashtohet mundësia se blerja e veturës është bërë nga përfitimi i shitjes së narkotikëve. 

Ky arsyetim nuk është i drejtë dhe as i ligjshëm dhe se Prokuroria ka për obligim ligjor që ti 

vërtetojë të gjitha faktet dhe rrethanat dhe atë ku provat janë në mëdyshje të interpretojë në favor 

të akuzuarit dhe jo të bëjë një gjë të kundërt. Përfundimisht kësaj Gjykate i propozojë që pas 

administrimit të të gjitha provave që këtu të akuzuarin eventualisht ta gjykojë për veprën penale 

të posedimit të paautorizuar të narkotikëve dhe substancave psiko trope dhe analoge nga neni 

269 par.2 të KPRK-së duke marrë parasysh se edhe  sasia e narkotikut ka qenë nën 3 gram, 

ndërsa kërkesën e prokurorisë për konfiskim të veturës ta refuzojë si të pabazuar , ndërsa sa i 

përket sanksionit penal të ketë parasysh se këtu i akuzuari ka pranuar veprën penale të cituar më 

lartë që në fazën fillestare  hetimore përkatësisht gjatë marrjes në pyetje në polici po ashtu të 

ketë parasysh se i njëjti është familjar, gjatë periudhës sa është zhvilluar kjo procedurë penale i 

njëjti është bërë baba për herë të dytë, andaj lusim gjykatën që ti ketë parasysh të gjitha këto 

rrethana si lehtësuese. Se sa i përket pretendimit të prokurorisë se ne si mbrojtje kemi pasur 

mundësi që të bëjmë këtë propozim edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor e njëjta nuk qëndron për 

faktin që ashtu siç është dëshmuar edhe në raportin mjekësor menjëherë pas rastit të ndodhur 

përkatësisht ndalimit policor këtu i akuzuari ka reflektuar përkatësisht ka filluar trajtimin 

shëndetësore dhe i njëjti nga ajo kohë nuk është konsumues i substancave narkotike ndërsa kjo 

ekspertizë mund të bëhet vetëm në një afat të caktuar kohor pas konsumimit dhe jo pa kufi 

përkatësisht pas një viti, andaj qëllimi i mbrojtjes me propozimin parashtruar prokurorisë ka qenë  

kërkesë urgjente për shkak se një provë e tillë nuk ka mundësi objektive që  të ekzaminohet më 

vonë. 

 

I akuzuari D. B. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështesë në tërësi fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit tim dhe nuk kam se çka të shtojë. 

 

2. Provat e administruara gjatë seancës të shqyrtimit gjyqësor 

 

 Meqenëse i akuzuari D. B., nuk e ka pranuar fajësinë për kryerjen e veprës penale për të 

cilën akuzohen, gjykata për vërtetimin e gjendjes faktike gjatë shqyrtimit gjyqësor i ka 

administruar këto prova si: ka dëgjuar dëshmitarët Q. Z., Xh. T., Rr. A., E. D., A. Ll. dhe B. J. 

dhe provat materiale si; raporti i AKF-së dt.10.07.2020, raporti i ekspertimit të AKF-së datë 

23.09.2020 (bashkangjitur CD-të), Dëftesës për konfiskimin e pronës së datës 30.06.2020, 

procesverbalit mbi bastisjen e personave dhe banesës e datës 30.06.2020, Raporti i oficerit B. 

H.të datës 30.06.2020, Raporti i hetuesit H. S. dt.21.09.2020, raporteve të hetuesit A. B. 

dt.08.07.2020 dhe të datës 30.06.2020 dhe fotoalbumit i cili përmban 6 foto në formatin A4, si 

dhe ka dëgjuar edhe mbrojtjen e të akuzuarit D. B..  

 

 

2.1. Deklarata e dëshmitarit 

 

 2.1.1. Dëshmitari Q. Z., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: po mbetem në tërësi 

pranë deklaratës së dhënë në prokurori duke shtuar se të akuzuarin D. e njoh që një kohë të gjatë, 

prej shkollës dhe prej ndeshjeve kombëtare dhe nuk kam kërkuar ndonjëherë substancë narktike, 



 Numri i lëndës: 2020:078751 
 Datë: 19.08.2021 
 Numri i dokumentit: 02098179 
 

7 (17)  

   
2
0
2
0
:1
2
1
1
2
2

 

ndërsa pas ballafaqimit me deklaratën e dhënë ën prokurori i njëjti ka deklaruar se po, kam 

kërkuar në baza shoqërore, e kemi pirë bashkë në Elbasan kur ka qenë ndeshja kombëtare, por 

unë nuk kam blerë. I kam kërkuar për shkak se e kem parë duke pirë dhe e kam pasur më afër. 

Po ashtu është ballafaquar me dy përgjigje të dhënë në prokurori ku ka theksuar se siguroma do 

marihuanë dhe nëse e ke shpërndarë krejt, kam me të qit ty edhe E.”, a është e vërtetë kjo? I njëjti 

ka deklaruar se po, por  nuk ka qenë për marihuanë ka qenë për sende tjera të grupit. Ndërsa në 

deklarimin tjetër të dhënë në prokurori ku është përgjigjur se po është e vërtetë që i kam thënë 

sepse kjo është situata kur nga ndonjë momente duhet patjetër të marrë marihuanë që më shërben 

si lloj qetësuese dhe kohë pas kohe jam në vizita tek psikologu për shkak se nuk jam mirë. 

Dëshmitari ka deklaruar se po është e vërtetë ajo çka kam thënë në prokurori. I njëjti ka shtuar 

se kam dëgjuar prej njerëzve se merret me narkotikë, por nuk e kam parë.  

2.1.2 Dëshmitari Xh. T., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se të akuzuarin e njoh si 

figurë, e kam njohur përmes një shoku. Ku ka shtuar se unë kam qenë me disa ilake të mi-tezakët 

në diskotekën . . ., ku tezakët e mi më kanë pyetur se ku mund të gjejmë një sasi të vogël 

marihuanë dhe pastaj unë e kam pyetur shokun në fjalë, se ku mund ta gjejë këtë sasi, dhe ai më 

ka thënë se mund ta pyesësh personin në fjalë D. B.n, se ai mund të ndihmojë. Kam ra në kontakt 

përmes Facebookut, po kam kontaktuar me te përmes facebookut dhe më ka thënë ta pyesë një 

shok, se a mundem me bo diçka, pastaj më ka thënë po, jemi takuar në parkingun e kësaj 

diskoteke, ai ka ardhur me një veturë, lloj i veturës nuk më kujtohet, ngjyra ka qenë e zezë pasi 

që ishte natë, ka ardhur ky më ka dhënë 5-6 gramë marihuanë në një qese dhe pastaj nuk i kom 

pas të hollat dhe për këtë arsye ia kam lënë pasaportën, pasi që nuk kisha muhabet të mirë me 

tem ka cekur se ka pasur për të paguar rreth 30 euro për narkotikun. Pasaporta ka mbetur disa 

muaj, pasi që edhe nuk i kam pasur të hollat  por edhe kam harruar, dhe pasaporta më është 

kthyer nga ana e policisë. Kjo kohë ka qenë para pandemisë pasi që diskotekat ishin të hapura, 

ka shtuar se te parkingu ishte errësirë dhe vetura nuk më kujtohet por e di që ka qenë i akuzuari 

D.. Ka shtua se unë ia dhashë pasaportën pasi që nuk i kisha të hollat, dhe i njëjti më tha se për 

qef nuk ta kisha marrë, por unë të ndihmova dhe unë duna me ja jap atij personit pasi që i njëjti 

aludojke se ia ka marrë një shokut, unë i kam thënë kur ta bëjë pagesën, ma kthen pasaportën. 

Ka cekur se unë nuk e kam thirre me e marrë pasaportën sepse më pat telefonuar një herë dhe 

më tha bjeri të hollat se të kam treguar se nuk janë të mijat, unë veç të kam bërë nderë, pse po 

më rren, unë u nervozova dhe i thashë spo du me ardh me e marrë, mbaje qaty. Më ka thirre 

përmes facebookut. 

 

2.1.3 Dëshmitari Rr. A., i cili gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se po e njoh të 

akuzuarin, përmes shokëve, miqve që disa vite dhe na ka lidhur puna e tifozërisë, nuk e di që 

merret me shitblerjen e narkotikëve, ka shtuar se po më kujtohet që kam dhënë një deklaratë në 

Prokurori, në ballafaqimin e tij më përgjigjën e tij të dhënë në prokurori i cili kishte deklaruar se 

“Faktikisht e kam ditë vetëm për marihuanë” gjatë seancës ka deklaruar se po e kam ditë që 

mundet me më gjete marihuanë. Kjo i ka ndoshta e ka një vit dhe nuk ma gjetur. Sa i përket 

komunikimeve në mes tyre ka deklaruar se komunikojmë por sa i përket substancave jo, por 

vetëm për atë rast. Ndërsa në deklaratën në prokurori ku është përgjigjur se “Unë krejt në fund 

dua të them se ndoshta vetëm i kam kërkuar marihuanë D.it sepse kam ditur se ai shet. Ku është 

pyetur se a është e vërtetë kjo, i njëjti ka deklaruar se jo ose nuk e mbaj mend. Ka shtuar se pasi 

që kemi shkruar në Shqipëri ka konsumuar nja 2 herë dhe pastaj e kam thirre dhe e kam pyetur 

se ku me më udhëzuar. Me më udhëzuar nënkupton ku me e siguruar. 

 

2.1.4 Dëshmitari A. Ll., i cili gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se D.in e njoh që 11 

vite, pasi që i njëjti ka qenë në shoqëri me të fejuarën time, e kam njohur prej universitetit dhe 

kam qenë shumë pushime me te. Prej të akuzuarit në muajin e pestë (maj) të vitit 2020 kam marrë 
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substancë narkotike prej D.it, të cilën pastaj normalisht në një kohë që nuk e mbaj mend ia kam 

paguar edhe shumën për shkak të kompensimit financiar. Sa mbaj mend unë kam qenë i dehur, 

memoriet e mia nuk janë shumë të kjarta,  por më duket se ka qenë 40 apo 50 €, të cilat nuk mi 

ka kërkuar D.i por unë i kam jap një kohë që prapë nuk e kam të kjartë. Kemi qenë të mbledhur 

në një ditëlindje të një shokut tonë në fshatin . . . ku ka qenë i ftuar edhe D.i. Kërkesa ime karshi 

të akuzuarit ka qenë si një favor shoqëror, pasi D.in e kam njohur më herët jo si shitës, ajo 

substancë narkotike nuk është jap në shitje por është jap sepse D.i ka qenë pjesë e festës dhe 

paratë ia kom jap sikur të kisha me ja jap për një favor tjetër që ka implikim financiar. Prej tij 

kam kërkuar për shkak të afërsisë, dhe e dyta se gjatë kohëve të mëhershme në raste të rralla 

kemi konsumuar marihuanë së bashku. Përmes telefonit e kemi thirre në festë dhe i kemi kërkuar 

që t’ na siguron substancë narkotike.  

 

2.1.5 Dëshmitari E. D., i cili gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se po e njoh të 

akuzuarin pasi që kam raporte shoqërore, pasi që jemi qytetar të Gjakovës dhe njihemi në mes 

vete. Nuk kam blerë ndonjëherë, D.i ka qenë përdorues për vete, dhe kur unë i kam kërkuar ma 

ka dhënë prej të vetes. Po më ka pasur borxh për pjesë të kerreve, mirëpo kemi bërë ndërrimin e 

malit me plin. Prokurorja ka bërë ballafaqimin me deklaratën e dhënë në prokurori ku është 

përgjigjur së “lidhur me çështjen e borxhit dhe të pagesës dhe atë në pyetjen e parashtruar nga 

prokurori se sa keni paguar për këtë narkotik që e keni blerë? (pasi që është përgjigjur se kam 

blerë dy tri herë kokainë nga D.i në peshë prej 0.5 gram), ju jeni përgjigjur D.i më ka pasur borxh 

228,00 € për disa pjesë të automjetit që i ka blerë tek unë sepse unë jam tregtarë dhe këtë narkotik 

që e kam marrë nga D.i e kam zbritur në atë borxh që ma ka D.i, e cila llogaritej me 40 € për një 

5-she, të kokainë 0.5, e ku ato tri pjesë i kam marrë unë nga D.i janë zbritur 120,00 €. Dhe është 

pyetur se a është e vërtetë kjo çka keni thënë  në prokurori? I njëjti ka deklarua se po është e 

vërtetë është e njëjta gjë për të cilën thashë më herët. Po kemi bërë thyerje kompensim të borxhit. 

 

2.1.6 Dëshmitari B. J. i cili gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se po e njoh qysh moti 

prej futbollit, nuk kam blerë, por kemi pirë bashkë, nuk ka qenë e imja por ka qenë e D.it, kemi 

pirë disa birra dhe kemi konsumuar bashkë, ka qenë e bardhë – kokainë, kemi konsumuar bashkë 

më ka bërë nder nuk ma ka shit, kjo ka ndodhur rreth një vit e sa, por nuk e di se sa kohë ka 

saktësisht. Gjatë ballafaqimit me deklaratën e dhënë në prokurori i njëjti ka deklaruar se ma ka 

fal dhe këtë të falur e konsiderojë se e kemi konsumuar ë bashku. Gjykata e ka ballafaquar me 

deklaratën e dhënë në prokurori ku nga ana e prokurores është pyetur se në deklaratën e dhënë 

në polici keni thënë se kam blerë nga D.i njëherë substancë narkotike 0.5 gram dhe kam paguar 

40 € për këtë, nga ana e prokurores jeni pyetur, ndërsa ju jeni përgjigjur: Unë kam thënë se një 

herë kam blerë nga D.i por nuk e kam përmendur sasinë dhe sa i përket të hollave hetuesit kanë 

insistuar që ta them këtë shumë sepse ata i dinë çmimet më mirë se unë. A e pohoni pjesën e parë 

të cilën e keni deklaruar në prokurori se kam blerë njëherë përveç asaj të çmimit dhe të sasisë? 

Dëshmitari ka deklaruar se jo nuk është ashtu. 

 

2.2.Provat materiale 

 

2.2.1.Nga Raporti i Agjencisë së Kosovës për Forenzikë me numër AKF/2020-

1370/2020-1142 i datës 10.07.2020 pas ekzaminimit të substancës narkotike pluhur ngjyrë e 

bardhë e evidentuar në dëshmitë # 1.1, #1.2, #1.3, #1.4, #1.5 dhe #1.6 është konstatuar se është 

substancë narkotike e llojit Kokainë, në peshë të përgjithshme 1.91 gram, ndërsa substanca 

narkotike nga  dëshmia D#2  është konstatuar se është substancë narkotike Marihuanë-Kanabisë 

që përmban Tetrahidrokanabinol në peshë prej 0.32 gram. 
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2.2.2.Nga Raporti i ekspertimit të AKF-së i datës 23.09.2020 si dhe CD-ja është 

konstatuar se është bërë ekzaminimi i telefonit ku shihet komunikimi në mes të dëshmitarëve 

dhe të akuzuarit nëpërmjet rrjeteve sociale; biseda në mes të akuzuarit dhe dëshmitarit A. Ll. ku 

është biseduar për narkotikë (dëshmitari a ka asi lojhna tjera mer, i akuzuari po, a ki shans që 

vjen ka . . . a, i akuzuari sa, dëshmitari 0.5 oshtë 40 apo, ni 50 she pe ta japim, qitna sa tmunesh 

ma tepër, i akuzuari ok, te teqja kur të afrona ju thom me dal, dëshmitari super). Një bisedë tjetër 

në mes të akuzuarit dhe personit L. H.përmes të rrjetit social (L. a mundesh me ardhe me ma pru 

njo se jom pa kerr, thonen ti jap për ato qe ta morra, kto mas do dite, i akuzuari skom san agj 

vallahi, qy ska lidhje për pagesë mer po oriz, L. okee shpejt o kat hec hahah, i akuzuari e din që 

sta prishi kurr, L. po po e di, i akuzuari po ke njoni pares 12 e heci). Po ashtu kemi bisedën në 

mes të akuzuarit dhe dëshmitarit Rr. A. (po qata të shkruva se mora te shehi, i akuzuari jo met 

egërsu e met shtramnu, dëshmitari ni nat ke kam del zemra pi venit burr kauqin dojsha mi honger, 

i akuzuari poo si tbi nto të lajm, ta boj sc qeto a bon, dëshmitari ani lajm qeto jom birush, i 

akuzuari ta fshij emrin pa vesvese, dëshmitari bove veq emrin avullo amon). Po ashtu nga një 

foto të peshores për matjen e substancës narkotike dhe shitjen e dozave të kokainës, ku vërehet 

një qese najloni e mbushur me substancë në formë pluhuri ngjarë e bardhë e dyshuar kokainë e 

cila peshon 11.12 gram, ku i akuzuari ia dërgon ndonjë klienti të mundshëm përmes rrjetit social 

“Snapchat” për të treguar peshën e saktë ku në atë fotografi është shkruar “dmth pa këse pi lojim 

11 fiks boss” ku i tregon blerësit përmes fotografisë dhe shkrimit se pa mbështjellës janë 11 gram 

kokainë fiks. 

 

2.2.3.Nga Raportit plotësues i hetuesit policor H. S.i datës 21.09.2020 është konstatuar 

se me datë 15.09.2020, nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë Divizioni për Ekzaminimin e 

Kompjuterëve është pranuar raporti final i ekspektimit të dëshmisë D#4, telefon i markës 

Samsung A30, pronë e D. B.t, ku nga  ai telefon kanë arritur të nxirren foto imazhe, video, A.o, 

sms, mesazhe dhe kontaktet e regjistruara. 

 

2.2.4.Nga Raporti i hetuesit policor A. B.  i datës 30.06.2020 është konstatuar se të njëjtën 

ditë, rreth orës 22:30/h, në Rr.“. . .” në afërsi të Doner “. . .”, kanë vejtur një automjet tipit . . ., 

me targa të regjistrimit . . ., ngjyrë e zezë duke vozitur në shpejtësi të madhe, ku i njëjti automjet 

është ndaluar dhe si i dyshuar është identifikuar D. B., ku në dorën e tij respektivisht në grushtin 

e dorës së tij të cilën e ka pas të vendosur në xhepin e majtë në momentin e ndaljes së automjetit 

dhe në momentin kur i dyshuari ka zbritur nga makina, kështu që kur është bërë kontrolle fizike 

nga ana e zyrtarëve policor të njëjtit në grusht iu janë gjetur gjashtë (6) qese najloni me ngjyrë 

të kaltër në të cilat ka qenë e vendosur  substancë narkotike  ngjyrë e bardhë në formë pluhuri e 

llojit Kokainë, ku sasia e narkotikut është konfiskuar ndërsa i dyshuari është dërguar në Spitalin 

“Isa Grezda” në Gjakovë. Po atë natë rreth orës 22:50/h iu është bërë bastisja e shtëpisë së të 

dyshuarit D. B. ku gjatë bastisjes në dhomën e fjetjes së tij, në katin e dytë, në një kuti, brenda 

në pako të cigareve të llojit Winston është gjetur një sasi e substancës narkotike në formë bari e 

dyshuar për narkotik të llojit Marihuanë në peshë rreth 0.33 gram, po ashtu në të njëjtën dhomë 

janë gjetur qese najloni, të cilat kanë qenë identike me qeset që kishin qenë të mbështjella gjashtë 

qeset me narkotik të llojit Kokainë (të cilat ishin gjetur tek dyshuari D.).  

 

2.2.5.Nga Raporti i hetuesit policor A. B.  i datës 08.07.2020 është konstatuar se me datën 

30.06.2020 rreth orës 22:20/h, në Rr. “. . .” në Gjakovë, gjatë patrollimit, patrolla e Stacionit 

policor në Gjakovë ka ndaluar automjetin . . . me targa 07-214-CC, të cilin automjet ka qenë 

duke e drejtuar D. B.  me ç‘rast tek i njëjti janë gjetur gjashtë (6) qese najloni të mbushura me 

substancë në formë pluhuri e dyshuar për narkotik të llojit Kokainë në peshës rreth 2.56 gram. 
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2.2.6.Nga Procesverbali mbi bastisjen e banesës dhe personave  të datës 30.06.2020 është 

konstatuar se po të njëjtën datë në orën 22:50 minuta  gjatë  bastisjes në  Rr. “. . .” nr.24 pikërisht 

në shtëpinë e të pandehurit D. B. është gjetur dhe sekuestruar një sasi e substancës narkotike në 

formë bari, ngjyrë e gjelbër, e dyshuar si marihuanë në peshë prej 0.33 gram. Në procesverbalin 

mbi bastisjen e automjetit është konstatuar se me datën 01.07.2020 në orën 11:00/h  në 

automjetin  e të pandehurit është gjetur një pasaportë e personit Xh. T., me numër K00897649 e 

lëshuar nga Republika e Kosovës. 

 

2.2.7.Nga fotoalbumi  prej 1 - 6 në formatin A4 i përpiluar nga Policia e Kosovës - Njësia 

e Forenzikës me rastin e bastisjes së shtëpisë së të dyshuarit në dhomën e fjetjes pikërisht mbi 

dyshekun e gjumit në një kuti të metaltë e në brendësi të pakos së cigareve boshe e vendosur 

sasia e narkotikut, po ashtu edhe  kartëmonedha të letrës të mbështjella, monedha të metalta si 

dhe gjësende personale të të pandehurit, po ashtu shihen gjashtë (6) qese) najloni të mbushura 

me substancë në formë –pluhuri, në peshë rreth 2.56 gram të llojit Kokain në peshore, shihet 

edhe substanca narkotike në formë narkotik e llojit Marihuanë në peshë prej 0.33 gram, e peshuar 

në peshore, shihet edhe foto kopja e pasaportës së  personit të quajtur Xh. T.t. 

 

 2.3 Mbrojtja e të akuzuarit  

 

2.3.1 I akuzuari D. B., gjatë shqyrtimit kryesor nuk e ka pranuar fajësinë ndërsa në 

mbrojtën e tij ka deklaruar se unë nuk e ndiej vetën fajtor për veprën penale për të cilën ngarkohet 

duke deklaruar se me dt.30.06.2020, e kom filluar ditën si zakonisht me shpërndarjen e bocave 

të plinit, i kom kryer barazimet sikur për çdo ditë, pas disa kohësh jam nisur për të shkuar në 

Pejë për ta dërguar gruan me bujt, kam ndejt pak kohë aty dhe jam kthyer për në Gjakovë. Pastaj 

kam bërë një ndalesë në shtëpi, pastaj jam nisur për në lokal në Tranzit, gjatë rrugës kam pasur 

problem komunikacioni ku në mes të rrugës më ka dalë një person, ku kam frenuar vrullshëm, 

ku policia pas ka menduar se kam bërë ndonjë shkelje më kanë ndal për kontroll dhe më kanë 

gjetur sasinë e narkotikut. Narkotikun e kom marrë në Lukovë në Sarandë, Republika e 

Shqipërisë një ditë para se me më ndalu policia, kjo sasi e narkotikut ka qenë e një punëtorit që 

ka punuar aty, ka qenë . . .në atë lokalin . . . në Lukovë i cili më ka siguruar 10 qese. Aty kam 

qenë në pushim me familje dhe shok dhe bisedë e sipër duke fol e kom pyetur atë personin se ku 

mundem me e gjet narkotik, ai më ka thënë se direkt te unë është narkotiku. E kam blerë për 

përdorim personal. Këto të holla në formë të mbështjella janë se kur e kam konsumuar kokainën 

vetëm në shtëpi zakonisht kur kam qenë, e kam bërë ashtu të mbështjella dhe i kamë lënë aty. 

Ka shtuar se Xh. T.n nuk e kam takuar asnjëherë, ai ka pasur disa marrëdhënie shoqërore me një 

shok timin i cili ka ndejtur një kohë me mua, ata i kanë pasur ato punët e veta, nuk e  di se qysh 

si e tek, nuk e di qysh ka përfunduar ai këtu pasi që unë asnjëherë nuk kam pasur bisedë apo 

diçka tjetër me te. Lidhur me pasaportën e të njëjtit unë e potencova se e kom pasur një mik, i 

cili ka ndejtur tek unë për pak kohë edhe bisedat i kanë bërë ata të dy, unë nuk kam qenë në 

dijeni pasi që kam qenë duke punuar në . . . pasi vazhdojë ende me punuar aty. Ka deklaruar se 

punoj në . . ., ku paguhem me ditë kur ka ndeja, ku unë paguhem 55 euro. Me dt.30.06.2020 kam 

punuar vetëm me gaz dhe kjo ka qenë e ardhura e vetme përafërsisht 300 € e më lartë në muaj, 

por nuk jam i sigurte pasi që e kam me një shok me %. Unë kryesisht e drejtojë Pikapin e punës, 

pasi që gjatë gjithë ditës duhet me qenë në dispozicion për punë, privat kam një . . . edhe një 

Skuter. Është e vërtetë se me datën 30.06.2020 policia më kanë gjetur në grushtin e dorës, 

substancë kokainë dhe atë 6 qese najloni, Kanë qenë qese të najlonit, sasinë e tyre nuk e di pasi 

nuk i kam mat, por unë i kam blerë për sasi 0.5 gram. I kam blerë në Lukovë afër Sarandës, në 

lokalin . . ., emrin nuk ia di sigurte personit por e kanë thirrur G., data  20.06.2020 sa më kujtohet, 

për substancën narkotike kam paguar afro 50.000 lekë (afro 400 €). Përdorues jam prej se kam 
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kryer fakultetin në Prishtinë që nga viti 2012, aty kam filluar me konsumuar dhe nuk e kam 

ndalur asnjëherë, zakonisht i kam disa miq në Tiranë dhe në Vlorë, disa tjerë afër Bajram Currit 

janë, kur ti mbledhsha paret, jam nisur menjëherë me shkuar me e marrë për arsye se ka qenë më 

lirë dhe binte sasi më e madhe, se me e ble në Gjakove. Kam pasur nevojë  por trajtimin e vetëm 

mjekësor e kam bërë  pasi më kanë arrestuar policia, ku  kam  marrë  2 terapi edhe disa këshilla 

të vazhdueshme, por prej se më ka ndodhur rasti më nuk e kam përdorur narkotikun. Kam qenë 

pikë referimi për narkotikë për arsye se i kam shok prej Stadionit. Lidhur me deklarimin e 

dëshmitarit E. i njëjti ka deklaruar se borxhi nuk është rrëzuar po aty ka qenë një çështje se puna 

e borxhit se ai ka qenë minus në punën e vet, unë është fakt se te ai kam blerë pjesë të kerrit tek 

ai dhe atë para se me shkuar në pushim, ndërsa për kokainë që ia kam dhënë ati pasi që ai ishte 

një natë tërbueshëm ku më ka kërkuar me i gjete ndonjë sasi narkotike, por një natë më ka thënë 

gjejmë diçka, ku unë i kam gjetur 2 vija dhe i kam thënë mo mos më thirr. Lidhur me deklarimin 

e dëshmitarit A. i njëjti ka deklaruar se narkotiku i . . . ka qenë ku kam pasur 1 gram me vete, e 

kom hapur atë dhe e kemi konsumuar të gjithë, dhe pas një kohe kur e kam pa A. ai mi ka gjuajtur 

40 € dhe më ka thënë se je djegur shumë atë natë dhe unë normal i kam marrë paret se nuk muajt 

me i lënë paret në tavolinë. Për deklaratën e dëshmitarit Xh. ja deklaruar se unë personalisht 

direkt nuk kam kontaktuar me te, ai ka kontaktuar me M. M. shokun tim, e qysh ka përfunduar 

pasaporta në automjetin tim A. nuk e di, pasi që unë automjetin tim ia kam dhënë M. M.. Ka 

deklaruar tutje se kam konsumuar në ditë 0.5 gram e më lartë, herë një herë një e gjysmë, pasi 

që kam qenë si kronik kështu. Gjykata ka pyetur se gjatë deklarimit theksuat se një ditë para se 

me u arrestuar kam ardhur nga Shqipëria ku e kam blerë substancën dhe atë 10 qese, ndërsa kur 

jeni arrestuar janë gjetur 6 qese, a donë të thotë kjo se i keni konsumuar 4 qese për një ditë? I 

akuzuari ka deklaruar se 2 qese i kam konsumuar rrugës kur jam ardh për Kosovë, dhe 2 i kom 

konsumuar këtu. Kryesisht e konsumoj në banjo, kur jam në shtëpi në dhomë të fjetjes kur nuk 

e kam gruan. Datën e arrestimit i kam pasur 6 qeset pasi kam qenë duke shkuar me një vend ku 

kemi qenë të mbledhur dhe kemi pas me i pi. Kur konsumojë shumë kokainë, e përdori edhe 

marihuanën nja 3-4 tima për me më zënë gjumi. 

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë trupi gjykues ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

se i akuzuari D. B., me dashje ka kryer veprën penale: blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të KPRK-së, 

në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

4. Elementet e veprës penale 

 

Në nenin 267 paragrafi 1 të KPRK, është parashikuar se këtë formë të kësaj vepre penale 

e kryen “Kushdo që pa autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose 

ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë, substanca 

psikotrope apo substanca analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) 

vjet”. 

 

4. Vlerësimi dhe analizimi i provave   

 

Gjykata ka vlerësuar me shumë kujdes të gjitha provat të cilat janë administruar gjatë 

seancave të shqyrtimit gjyqësor dhe ka ardhur në përfundim se nuk duhet t’i falet besimi i 

deklarimit të akuzuarit D. B. të dhënë gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësore me të cilën e mohon 

kryerjen e veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të KPRK-së, ndërsa nuk e mohon faktin 
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se i njëjti është konsumues i narkotikut dhe se narkotiku i cili iu është gjetur tek ai i cili ishe me 

automjet dhe në shtëpinë e tij, andaj sipas vlerësimit të gjykatës mohimi i kryerjes së veprës 

penale sipas akuzës është bërë thjeshtë me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale lidhur 

me veprën për të cilën ngarkohet Gjykata nuk ja fali besimin deklarimit të akuzuarit për shkak 

se deklarimi i tillë është në kundërshtim me provat të cilave gjykata ju ka falur besimin si dhe 

nga deklaratat e dëshmitarëve Q. Z., Xh. T., Rr. A., E. D., A. Ll. dhe B. J. të cilëve gjykata iu ka 

falur besimin dhe po ashtu mbrojtja e tij është në kundërshtim të gjitha provat të cilave gjykata 

po ashtu iu ka falur besimin, siç janë: raporti i AKF-së dt.10.07.2020, raporti i ekspertimit të 

AKF-së datë 23.09.2020 (bashkangjitur CD-të), Dëftesës për konfiskimin e pronës së datës 

30.06.2020, procesverbalit mbi bastisjen e personave dhe banesës e datës 30.06.2020, Raporti i 

oficerit B. H.të datës 30.06.2020, Raporti i hetuesit H. S. dt.21.09.2020, raporteve të hetuesit A. 

B. dt.08.07.2020 dhe të datës 30.06.2020 dhe fotoalbumit i cili përmban 6 foto në formatin A4. 

Për Gjykatën, nga provat e lartpërmendura të cilat janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor e 

të cilave gjykata iu ka falur besimin nuk është kontestuese fakti se tek i akuzuari, fillimisht i 

akuzuari ditën kritike është ndalur nga patrulla e Policisë ku në dorën e tij – grushtin e tij ka 

pasur 6 qese kokainë të ndara secila në peshë prej rreth 0.4 gram, në peshë neto të përgjithshme 

prej 1.91 gram, po ashtu në bazë të procesverbalit të bastisjes në shtëpinë e tij – dhomën e fjetjes 

iu është gjetur edhe narkotiku i llojit marihunë në peshë prej 0.32 gram. Gjykata në bazë të 

deklaratave të dëshmitarëve ka vërtetuar se i akuzuari merret me shitjen e narkotikëve pasi që 

para datës së ditës kritike të përshkruar në akuzë ku të njëjtit iu është sekuestruar substanca 

narkotike nga dëshmitari Q. Z. i cili ka dëshmuar se kemi konsumuar bashkë marihanë dhe i kam 

kërkuar në baza shoqërore, pastaj ka shtuar se po i kam kërkuar duke i thënë siguroma do 

marihuanë dhe nëse e ke shpërnda krejt, kam me të qit ty edhe E., po ashtu ka shtuar se kam 

dëgjuar prej njerëzve se merret me narkotikë. Nga dëshmia e dëshmitarit Xh. T., gjykata ka 

vërtetuar se i akuzuari merret me shitjen e narkotikëve pasi që i njëjti ka dëshmuar se kam qenë 

në diskotekën . . . me disa tezak ku me kanë pyetur se ku mund të gjejmë marihuanë pastaj e kam 

pyetur një shok timin dhe ai më ka thënë se mund ta pyesësh personin në fjalë D. B.n, kam ra në 

kontakt përmes Facebookut, dhe jemi takuar në parkingun e kësaj diskoteke, ai ka ardhur me një 

veturë, lloj i veturës nuk më kujtohet, ngjyra ka qenë e zezë pasi që ishte natë, ka ardhur ky më 

ka dhënë 5-6 gramë marihuanë në një qese dhe pastaj nuk i kom pas të hollat dhe për këtë arsye 

ia kam lënë pasaportën, ka pasur për të paguar rreth 30 euro për narkotikun. Pasaporta ka mbetur 

disa muaj, pasi që edhe nuk i kam pasur të hollat  por edhe kam harruar, dhe pasaporta më është 

kthyer nga ana e policisë. Ka cekur se unë ia dhashë pasaportën pasi që nuk i kisha të hollat, unë 

i kam thënë kur ta bëjë pagesën, ma kthen pasaportën. Nga dëshmia e dëshmitarit Rr. A., i cili 

ka deklaruar se po e njoh të akuzuarin, përmes shokëve, miqve që disa vite dhe na ka lidhur puna 

e tifozërisë, nuk e di që merret me shitjen e narkotikëve, ka shtuar se po më kujtohet që kam 

dhënë një deklaratë në Prokurori, ku dhe është ballafaquar i cili në prokurori i cili kishte 

deklaruar se “Faktikisht e kam ditë vetëm për marihuanë” ndërsa gjatë seancës ka deklaruar se 

po e kam ditë që mundet me më gjete marihuanë. Ndërsa në deklaratën në prokurori ku është 

përgjigjur se “Unë krejt në fund dua të them se ndoshta vetëm i kam kërkuar marihuanë D.it 

sepse kam ditur se ai shet. Ku është pyetur se a është e vërtetë kjo, i njëjti ka deklaruar se jo ose 

nuk e mbaj mend. Ka shtuar se pasi që kemi shkruar në Shqipëri ka konsumuar nja 2 herë dhe 

pastaj e kam thirre dhe e kam pyetur se ku me më udhëzuar. Me më udhëzuar nënkupton ku me 

e siguruar. Po ashtu nga dëshmia e dëshmitarit A. Ll., i cili ka deklaruar se D.in e njoh që 11 

vite, dhe prej të akuzuarit në muajin e pestë (maj) të vitit 2020 kam marrë substancë narkotike 

prej D.it, të cilën pastaj normalisht në një kohë që nuk e mbaj mend ia kam paguar edhe shumën 

për shkak të kompensimit financiar, por më duket se ka qenë 40 apo 50 €, të cilat nuk mi ka 

kërkuar D.i por unë i kam jap një kohë që prapë nuk e kam të kjartë. Kemi qenë të mbledhur në 

një ditëlindje të një shokut tonë në fshatin . . . ku ka qenë i ftuar edhe D.i. Kërkesa ime karshi të 

akuzuarit ka qenë si një favor shoqëror, pasi D.in e kam njohur më herët jo si shitës, ajo substancë 
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narkotike nuk është jap në shitje por është jap sepse D.i ka qenë pjesë e festës dhe paratë ia kom 

jap sikur të kisha me ja jap për një favor tjetër që ka implikim financiar. Prej tij kam kërkuar për 

shkak të afërsisë, dhe e dyta se gjatë kohëve të mëhershme në raste të rralla kemi konsumuar 

marihuanë së bashku. Përmes telefonit e kemi thirre në festë dhe i kemi kërkuar që t’ na siguron 

substancë narkotike. Nga dëshmia e dëshmitarit E. D., i cili ka deklaruar se po e njoh të akuzuarin 

pasi që kam raporte shoqërore, më ka pasur borxh për pjesë të kerreve, mirëpo kemi bërë 

ndërrimin e malit me plin. Ndërsa gjatë ballafaqimit me deklaratën e dhënë në Prokurori ku është 

përgjigjur se “lidhur me çështjen e borxhit dhe të pagesës dhe atë në pyetjen e parashtruar nga 

prokurori se sa keni paguar për këtë narkotik që e keni blerë? (pasi që është përgjigjur se kam 

blerë dy tri herë kokainë nga D.i në peshë prej 0.5 gram), ju jeni përgjigjur D.i më ka pasur borxh 

228,00 € për disa pjesë të automjetit që i ka blerë tek unë sepse unë jam tregtarë dhe këtë narkotik 

që e kam marrë nga D.i e kam zbritur në atë borxh që ma ka D.i, e cila llogaritej me 40 € për një 

5-she, të kokainë 0.5 gram, e ku ato tri pjesë i kam marrë unë nga D.i janë zbritur 120,00 €. Dhe 

është pyetur se a është e vërtetë kjo çka keni thënë në prokurori? I njëjti ka deklarua se po është 

e vërtetë është e njëjta gjë për të cilën thashë më herët, po kemi bërë thyerje kompensim të 

borxhit. Nga dëshmia e dëshmitarit B. J. i cili ka deklaruar se po e njoh qysh moti prej futbollit, 

nuk kam blerë, por kemi pirë bashkë, nuk ka qenë e imja por ka qenë e D.it, kemi pirë disa birra 

dhe kemi konsumuar bashkë, ka qenë e bardhë – kokainë, kemi konsumuar bashkë më ka bërë 

nder nuk ma ka shit, kjo ka ndodhur rreth një vit e sa, por nuk e di se sa kohë ka saktësisht. 

Gjykata e ka ballafaquar me deklaratën e dhënë në prokurori ku nga ana e prokurores është pyetur 

se në deklaratën e dhënë në polici keni thënë se kam blerë nga D.i njëherë substancë narkotike 

0.5 gram dhe kam paguar 40 € për këtë, ndërsa ju jeni përgjigjur: Unë kam thënë se një herë kam 

blerë nga D.i por nuk e kam përmendur sasinë dhe sa i përket të hollave hetuesit kanë insistuar 

që ta them këtë shumë sepse ata i dinë çmimet më mirë se unë. A e pohoni pjesën e parë të cilën 

e keni deklaruar në prokurori se kam blerë njëherë përveç asaj të çmimit dhe të sasisë? 

Dëshmitari ka deklaruar se jo nuk është ashtu.  

Prandaj gjykata dëshmisë se këtyre dëshmitarëve iu ka falur besimin e plotë, për shkak 

se dëshmitë e këtyre dëshmitarëve janë në harmoni me njëra tjetrën dhe përmes tyre ka vërtetuar 

faktin se i akuzuari është marrë me shitjen e narkotikëve, pasi që nga dëshmia e tyre si dëshmitari 

Q. Z. është vërtetuar se nga i akuzuari ka kërkuar që të i sigurojë narkotikë, nga dëshmitari Xh. 

T., është vërtetuar se në parkingun e diskotekës . . . i akuzuari i ka dhënë 5-6 gramë marihuanë 

në një qese dhe ka pasur për të paguar rreth 30 euro për narkotikun dhe meqë nuk i kishte të 

hollat ka lënë peng pasaportën e cila është gjetur në veturën e të akuzuarit. Po ashtu dëshmitari 

Rr. A., i cili ka deklaruar se ndoshta vetëm i kam kërkuar marihuanë D.it sepse kam ditur se ai 

shet. Pastaj e kam thirre dhe e kam pyetur se ku me më udhëzuar, ku me e siguruar. Po ashtu nga 

dëshmitari A. Ll., i cili ka deklaruar se prej të akuzuarit në muajin e pestë (maj) të vitit 2020 kam 

marrë substancë narkotike prej D.it, por më duket se ka qenë 40 apo 50 €, kërkesa ime karshi të 

akuzuarit ka qenë si një favor shoqëror, pasi D.in e kam njohur më herët jo si shitës, ajo substancë 

narkotike nuk është jap në shitje por është jap sepse D.i ka qenë pjesë e festës dhe paratë ia kom 

jap sikur të kisha me ja jap për një favor tjetër që ka implikim financiar (ndërsa nga komunikimi 

në mes tyre e cila bisedë është nxjerr nga telefoni i të akuzuarit shihet biseda e dëshmitarit A. 

Lleshi me të akuzuarin për sigurimin e narkotikut, sigurimi i tij vendi dhe çmimi). Po ashtu nga 

dëshmia e dëshmitarit E. D., i cili ka cekur se i akuzuari më ka pasur borxh për pjesë të kerreve, 

më ka pasur borxh 228,00 € për disa pjesë të automjetit që i ka blerë tek unë sepse unë jam 

tregtarë dhe këtë narkotik që e kam marrë nga D.i e kam zbritur në atë borxh që ma ka D.i, e cila 

llogaritej me 40 € për një 5-she, të kokainë 0.5 gram, e ku ato tri pjesë i kam marrë unë nga D.i 

janë zbritur 120,00 €, kemi bërë thyerje kompensim të borxhit. Nga dëshmitari B. J. i cili ka 

deklaruar se kemi pirë disa birra dhe kemi konsumuar bashkë, ka qenë e bardhë – kokainë, kemi 

konsumuar bashkë më ka bërë nder nuk ma ka shit, ndërsa i njëjti në deklaratën e dhënë në 
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prokurori të cilën e ka mohuar në Gjykatë (edhe pse nuk ka pasur ndonjë presion apo lajthim 

gjatë intervistimit në Prokurori) kishte deklaruar se unë kam thënë se një herë kam blerë nga D.i 

por nuk e kam përmendur sasinë dhe sa i përket të hollave hetuesit kanë insistuar që ta them këtë 

shumë sepse ata i dinë çmimet më mirë se unë.  

Për Gjykatën, nga provat e lartpërmendura të cilat janë administruar gjatë shqyrtimit 

gjyqësor e të cilave gjykata iu ka falur besimin nuk është kontestuese fakti se tek i akuzuari D. 

B., gjatë kontrollit i cili ishte me veturë iu është konfiskuar substanca narkotike e llojin kokainë 

në 6 qese kokainë të ndara secila në peshë prej rreth 0.4 gram, në peshë neto të përgjithshme prej 

1.91 gram, po ashtu në bazë të procesverbalit të bastisjes në shtëpinë e tij – dhomën e fjetjes iu 

është gjetur edhe narkotiku i llojit marihunë në peshë prej 0.32 gram, kjo vërtetohet nga 

procesverbali mbi bastisjen, dëftesa mbi konfiskimin e pronës, po ashtu nga raporti i oficerit A. 

B. të dt.30.06.2020 është cekur se po atë natë rreth orës 22:50/h, iu është bërë bastisja e shtëpisë 

së të dyshuarit D. B. ku gjatë bastisjes në dhomën e fjetjes së tij, në katin e dytë, në një kuti, 

brenda në pako të cigareve të llojit Winston është gjetur një sasi e substancës narkotike në formë 

bari e dyshuar për narkotik të llojit Marihuanë në peshë rreth 0.33 gram, po ashtu në të njëjtën 

dhomë janë gjetur qese najloni, të cilat kanë qenë identike me qeset që kishin qenë të mbështjella 

gjashtë qeset me narkotik të llojit Kokainë (të cilat ishin gjetur tek dyshuari D.).  

 

Po ashtu për gjykatën nuk është kontestuese fakti se i akuzuari substancën narkotike të 

llojit kokainë dhe marihuanë e kishte për qëllim shitje ngase kjo vërtetohet nga provat e 

lartpërmendura, e në veçanti nga sasia e gjetur e narkotikut dhe mënyra se si akuzuari ka kryer 

veprën penale, ku i njëjti me makinë . . ., pronë e tij, iu kanë sekuestruara 6 qese kokainë të ndara 

secila në peshë prej rreth 0.4 gram, në peshë neto të përgjithshme prej 1.91 gram, po ashtu në 

shtëpinë e tij në dhomën e fjetjes narkotikun e llojit marihunë në peshë prej 0.32 gram, këto 

prova vërtetojnë faktin se i njëjti e kishte përgatitur substancën narkotike të llojit kokainë për 

qëllim të shitjes. 

 

 Po ashtu nga raporti i ekspertimit mbi substanca narkotike të Agjencisë Kosovare për 

Forenzikë të datës 09.10.2019, gjykata ka vërtetuar faktin se në 6 qeset kanë qenë të mbushura 

me substancë narkotike të llojit kokainë pesha të ndara në neto 0.30 gram, 0.34 gram, 0.31 gram, 

0.30 gram, 0.34 gram, 0.32 gra, ndërsa qesja tjetër e gjetur në shtëpi e llojit marihunë në peshë 

prej 0.32 gram. 

 

Po ashtu nga telefoni i të akuzuarit në bazë të raportit të AKF-2020-0215 të dt.03.09.2020 

është bërë ekzaminimi i telefonit ku shihet komunikimi në mes të dëshmitarëve dhe të akuzuarit 

ku sipas bisedës të zhvilluar në mes të akuzuarit dhe dëshmitarit A. Ll. ku është biseduar për 

narkotikë (dëshmitari a ka asi lojna tjera mer, i akuzuari po, a ki shans që vjen ka . . . a, i akuzuari 

sa, dëshmitari 0.5 oshtë 40 apo, ni 50-she pe ta japim, qitna sa tmunesh ma tepër, i akuzuari ok, 

te teqja kur të afrona ju thom me dal, dëshmitari super). Një bisedë tjetër në mes të akuzuarit dhe 

personit L. H.përmes të rrjetit social (L. a mundesh me ardhe me ma pru njo se jom pa kerr, 

thonen ti jap për ato qe ta morra, kto mas do dite, i akuzuari skom san agj vallahi, qy ska lidhje 

për pagesë mer po oriz, L. okee shpejt o kat hec hahah, i akuzuari e din që sta prishi kurr, L. po 

po e di, i akuzuari po ke njoni pares 12 e heci). Po ashtu kemi bisedën në mes të akuzuarit dhe 

dëshmitarit Rr. A. (po qata të shkruva se mora te shehi, i akuzuari jo met egërsu e met shtramnu, 

dëshmitari ni natë ke kam del zemra pi venit burr kauqin dojsha mi honger, i akuzuari poo si tbi 

nto të lajm, ta boj sc qeto a bon, dëshmitari ani lajm qeto jom birush, i akuzuari ta fshij emrin pa 

vesvese, dëshmitari bove veç emrin avullo amon). Po ashtu nga një foto të peshores për matjes 

e substancës narkotike dhe shitjen e dozave të kokainës, ku vërehet një qese najloni e mbushur 

me substancë në formë pluhuri ngjarë e bardhë e dyshuar kokainë e cila peshon 11.12 gram, ku 
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i akuzuari ia dërgon ndonjë klienti të mundshëm përmes rrjetit social “Snapchat” për të treguar 

peshën e saktë ku në atë fotografi është shkruar “d.m.th. pa këse pi lojim 11 fiks boss” ku i tregon 

blerësit përmes fotografisë dhe shkrimit se pa mbështjellës janë 11 gram kokainë fiks. Pra, në 

bazë të këtyre bisedave është vërtetuar se i akuzuari ka biseduar me personat e cekur me lartë 

për shitjen e narkotikëve. Andaj, Gjykata në bazë të provave të lartcekura të akuzuarin e ka 

shpallur fajtor për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të KPRK-së. 

  

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimin e mbrojtësit të akuzuarit, ku sipas tij me 

administrimin e provave nuk është vërtetuar vepra penale për të cilën akuzohet sipas akuzës pasi 

që i njëjti është përdorues i narkotikëve duke cekur se si mbrojtje kemi kërkuar nga Prokuroria 

ta angazhojë ekspertë për vërtetimin e rrethanës se këtu i akuzuari është konsumues i vet 

narkotikëve, kjo Gjykatë ka vlerësuar sa i përket pretendimeve të akuzuarit dhe mbrojtësit se i 

njëjti ka qenë posedues i narkotikëve dhe konsumues duke prezantuar si provë raportin nga 

konsulta nga Dr. I.G.-psikiatër, Gjykata vlerëson se nuk përjashtohet mundësia se i njëjti ka 

mundur të jetë konsumues mirëpo gjykata ka vërtetuar se i njëjti edhe ka shitur substanca 

narkotike, andaj gjykata nuk ia ka falur besimin mbrojtjes së të akuzuarit se i njëjti narkotikun e 

sekuestruar e ka pasur për konsumim personal, pasi që mbrojtja e tillë është në kundërshtim me 

deklaratat e dëshmitarëve dhe provave materiale. Po ashtu mbrojtja është thirrur se duke pasur 

parasysh nenin 241 par.1 pika 1.4 përcakton se dispozitivi i akuzës përcakton kohën, vendin e 

kryerjes së veprës penale, objektin me të cilin është kryer, mjetin me të cilin është kryer vepra 

penale, e që në rastin konkret dispozitivi i aktakuzë i referohet vetëm dhe ekskluzivisht datës së 

30.06.2020 e që në raport me dëshmitë e të gjithë dëshmitarëve, me deklaratat e tyre në ndonjë 

komunikim eventual që kanë mundur me pas me këtu të akuzuarin, i referohen një vendi tjetër, 

një kohe shumë më parë se data 30.06.2020, për shkak se çdo vlerësim tjetër do të ishte tejkalim 

i akuzës. Mirëpo një pretendim të tillë gjykata nuk e mori parasysh edhe përkundër faktit se 

akuza është ngritur se vepra është kryer 30.06.2020, ditën kritike iu është nxënë substanca 

narkotike në automjet 6 qese të ndara, po ashtu ne shtëpinë e tij është nxënë substanca narkotike 

marihuanë, po ashtu në bazë të raportit të oficerit A. B. është cekur se gjatë bastisjes në shtëpinë 

e të akuzuarit janë gjetur edhe disa qese të zbrazëta identike me ato të cilat iu kanë nxënë kur 

është ndalur me automjeti për çka është vërtetuar se i njëjti është marrur me shitjen e narkotikëve, 

për të forcuar bindjen se i akuzuari merret me shitjen e narkotikëve Prokuroria ka sjell si prova 

si; dëshmitarët e cekur më lartë të cilët kanë dëshmuar se para ditës së arrestimit të akuzuarit 

kanë siguruar narkotikë nga i akuzuari për të vërtetuar faktin se i akuzuari merret me shitjen e 

narkotikëve, po ashtu nga dëshmia nga ekzaminimi i telefonit është vërtetuar se i akuzuari është 

marrë me shitjen e narkotikëve, andaj një pretendim i tillë se do të tejkalohet akuza nuk qëndron 

pasi që Gjykata vetëm ka vërtetuar se i akuzuari merret me shitjen e narkotikëve. Sa i përket 

sasisë për të cilën pretendon mbrojtja nuk qëndron pasi që nga provat e administruara i njëjti 

është vërtetuar se merret me shitjen e narkotikëve pa marr parasysh sasinë e narkotikut të gjetur 

tek i akuzuari. Po ashtu Gjykata nuk ia ka falur besimin mbrojtjes së të akuzuarit të dhënë gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, ngase konsideron se i akuzuari këto deklarime i kishte bërë me qëllim të 

ikjes nga përgjegjësia penale dhe deklarata e tilla ka qenë në kundërshtim me të gjitha provat 

dhe dëshmitarët e lartpërmendur të cilëve gjykata iu ka falur besimin, pasi që sipas vlerësimit të 

gjykatës i njëjti ka deklaruar se e kam siguruar ne Shqipëri 10 qese narkotikë, ndërsa për llojin 

Marihuanë nuk ka dhënë arsye, një ditë para arrestimit çka ka deklarua se i kam konsumuar 4 

qese, po ashtu ka theksuar se e konsumoj në shtëpi, ndërsa substanca prej 6 qeseve iu është nxënë 

ne rrugë publike i cili ishte me automjet dhe është arsyetuar se ka qenë duke shkruar me i 

konsumuar 6 qeset, andaj për gjykatën një pretendim i tillë nuk qëndron pasi që është në 

kundërshtim me provat e administruar gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor. Andaj, mbi këto baza dhe 

konstatime gjykata ka vërtetuar faktin se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë dhe formohen të 
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gjitha elementet e veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të KPRK-së. 

 

5. Vendimet e trupit gjykues 

 

Andaj, duke u bazuar në këto që janë cekur me lartë,  Gjykata të akuzuarin D. B., e ka 

shpallur fajtor për veprën penale për të cilën ngarkohet ngase në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të KPRK-së, 

prandaj për këtë ka vendosur që edhe të akuzuarin ta gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke 

vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit D. B., gjykata rrethanat 

në kuptim të dispozitave të neneve 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit 

dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të 

akuzuarit dhe se: i moshës relativisht të re, punëtor, jeton vet i 6 në familje, në gjykim ka patuar 

qëndrim tejet korrekt. Ndërsa si rrethana posaçërisht lehtësuese gjykata ka vlerësuar faktin se i 

njëjti nuk ka qenë i dënuar më parë për ndonjë vepër penale. Kështu që duke mos gjetur rrethana 

tjera rënduese për të akuzuarin, gjykata ka ardhur në përfundim se në rastin konkret eksitojnë 

kushtet për zbutjen e dënimit nga neni 71 par.1 nënpar.1.2 të KPP-së dhe në rastin konkret ka 

aplikuar dispozitën e nenit 72 par.1 nënparg.1.4 të KPRK-së kur ka shqiptuar dënimin me burgim 

nën kufijtë e përcaktuar me ligj si në dispozitiv të aktgjykimit për të akuzuarin dhe ka ardhur në 

përfundim se me dënimet e shqiptuara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe 

qëllimi i dënimit nga neni 38 i KPRK-së dhe këto dënime si të tilla të shqiptuara sipas bindjes së 

gjykatës janë në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i 

posedon i akuzuari dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë në parandalimin e të akuzuarit nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tij, do të parandalojë 

personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shprehë gjykimin shoqëror për veprën 

penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

7. Konfiskimi 

 

Përveç dënimit kryesor, gjykata ndaj të akuzuarit, ka bërë edhe konfiskimin e substancës 

narkotike, konform neneve 267 par.5 të KPRK-së.  

 

Po ashtu Gjykata nga i akuzuari ka konfiskuar automjeti i markës i markës “. . .” ngjyrë 

e zezë, me targa . . ., me numër të sashisë WAUZZZ8P86A158511, si dhe çelësi i veturës, pronë 

e të akuzuarit, duke Urdhëruar Agjencionin për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të 

Konfiskuar, që pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, të shesë, likuidoj ose të mbajë pasurinë 

e luajtshme të cekur me lartë, në kuptim të nenit 284 par.6 të KPP-së, për faktin se i akuzuari D. 

B. e ka përdoruar automjetin si mjetë për ta kryer veprën penale pasi që i njëjti e ka shpërndarë 

narkotikun e përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi, prandaj Gjykata në kuptim të nenin 

284 parg.1 të KPP-së, e konfiskon pasurinë e luajtshme si mjetë për kryerjen e veprës penale, 

pasi që nëpërmjet automjetit në fjalë është kryer vepra penale. 

 

8. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 
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Duke e pasur natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të akuzuarit, gjykata 

ka vendosur që të akuzuarin ta detyrojë që ti paguajnë shpenzimet e paushallit gjyqësor duke u 

bazuar në nenin 450 par.1 dhe 2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453 par. l të KPP-së, ndërsa për 

shpenzimet për programin për kompensimin e viktimave të krimit duke u bazuar në nenin 39 

par.3 nënpar.3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit, si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi.  

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 365 të 

KPP-së. 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

 Departamenti i Krimeve të Rënda  

PKR.nr.180/20, me datë 19.08.2021 

 

Zyrtarja Ligjore,                                    Kryetari i Trupit Gjykues- Gjykatësi, 

Arbënore Basha                                    Drilon Haraçia  

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate. 


