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Numri i lëndës: 2021:237823 

Datë: 27.10.2022 

Numri i dokumentit:     03575650 

 

Pkr.nr.70/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN- Departamenti për Krimet e Rënda – 

kryetarja e trupit gjykues Ajser Skenderi, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Adem 

Krasniqi, në çështjen penale kundër të akuzuarve A.D., dhe N.V.,, që të dy nga Prizreni, për 

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

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke 

vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren- Departamenti për Krimet të 

Rënda PP/I.nr.258/2021 të datës 16.02.2022, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur më datën 

07.10.2022, në prani të Prokurorit të Shtetit Ervehe Gashi, të  akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre 

av. N.M., dhe av. K.K.,, më datë 11.10.2022, në prezencë të akuzuarit N.V., dhe mbrojtësit të 

tij av. K.K.,, në mungesë të prokurorit të shtetit, të akuzuarit A.D., dhe mbrojtësit të tij N.M., 

shpalli, ndërsa me datë 27.10.2022 përpiloi me shkrim këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të akuzuarit: 

 

1. A.D.,, nga i ati ........ dhe e ëma ........, e lindur ........, i lindur me datë ........në Prizren, 

ku edhe tani jeton në Rr.” ........”- ........”, e ka të kryer shkollën fillore, i papunë, i pamartuar, i 

gjendjes së dobët ekonomike, me nr.personal ........, shqiptar – shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

2. N.V.,, nga i ati ........dhe e ëma ........e vajzërisë ........, i lindur me datën ........në 

Prizren ku edhe tani jeton në Rr.” ........” nr. ....,, e ka të kryer shkollën e mesme, i papunë, i 

gjendjes së dobët ekonomike, i pamartuar, i identifikuar me letërnjoftimin  me nr. ........- 

shqiptar – shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

J A N Ë    F A J T O R  

 

Me dt. 23.10.2021, rreth orës 20:00 minuta, pas marrëveshjes paraprake në mes veti 

fillimisht i pandehuri E.B., kontakton me të Dëmtuarit R.T., dhe I.B., në afërsi të stacionit të 

trenit në Prizren dhe u ofron atyre për tu shitur substancë narkotike të llojit marihuanë, pastaj 

furnizohen me substancë narkotike të dyshuar për marihuanë, nisen në  Mamushë me dy 

automjete, njëri automjet ........, me targa ........, të cilin e drejtonte i pandehuri E.B.,, dhe me 

automjetin ........me ngjyrë të përhimët, me të cilën ishin duke udhëtuar të pandehurit A.D., dhe 

N.V.,, kur arrijnë në sheshin “Bahçelik” të Mamushës i ndalin automjetet dhe i presin blerësit e 

marihuanës,  rreth orës 20:05 minuta hasen nga policia, me ç’ rast policia nga ata sekuestron 
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një qese me mbishkrim “Gratis 2+1” me ngjyrë të kuqe në brendësinë e së cilës kishte 

substancë narkotike të dyshuar për marihuanë, në peshë neto prej 246.79 gram, një qese najloni 

e mbështjellë me ngjitës me ngjyrë të zezë, me substancë të dyshuar për marihuanë, me peshë 

netto prej 43.27 gram, një qese najloni  e mbështjellë me ngjitës me ngjyrë të zezë në 

brendësinë e së cilës kishte substancë të dyshuar për marihuanë, me peshë netto prej 12.45 

gram, një qese najloni në brendësinë e të cilës kishte substancë e dyshuar për marihuanë në 

peshë netto prej 0.76 gram, një qese najloni e cila ishte e mbushur me substancë të dyshuar për 

marihuanë në peshë netto prej 0.89 gram dhe mbetje të substancës narkotike të dyshuar për 

marihuanë në peshë netto prej 0.86 gram, të cilat të pandehurit i kanë poseduar pa lejen e 

organit kompetent (pesha e përgjithshme e substancës narkotike 305.02 gram), e i kishin 

përgatitur me qëllim që t’ ia  shesin blerësve nga Mamusha.  

 

-Me këtë në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 267 par. 2  

lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

 Andaj gjykata konform dispozitave të nenit 7, 17, 38, 39, 40, 42, 43, 69, 70, 71, 72, 79,  

lidhur me nenin 267 par.2 lidhur me nenin 31,të KPRK, i  

 

GJ Y K O N 

 

1. Të akuzuarin A.D.,, 

 

Për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 paragrafi 2 lidhur me nenin 31 të KPK-së, 

me dënim me gjobë në shumën prej 1000 (njëmijë) euro, si dhe me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 1 (një) viti,  në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim 

nga data 23.10.2021 deri më datën 10.01.2022 (3 muaj e 18 ditë). 

 

2. Të akuzuarin N.V.,, 

 

Për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 paragrafi 2 lidhur me nenin 31 të KPK-së, 

me dënim me gjobë në shumën prej 800 (tetëqind) euro, si dhe me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve, ku në dënimin me burgim do ti llogaritet edhe koha e kaluar 

në paraburgim dhe arrest shtëpiak nga data 23.10.2021 dhe arresti shtëpiak gjer më 21.04.2022. 

 

Obligohen të akuzuarit që dënimin me gjobë ta paguajnë në afat prej 15 ditëve pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nëse të akuzuarit nuk dëshirojnë ose nuk mund ta paguajnë 

gjobën gjykata mund t ia zëvendësojë dënimin me gjobë me dënim me burgim, ashtu që 20 

euro gjobë do të llogaritetet barabartë me një ditë burgim. 

 

Obligohen të akuzuarit që në emër të shpenzimeve të procedurës penale-paushallit 

gjyqësor secili prej tyre të paguaj shumën prej 150 euro, si dhe secili prej të akuzuarve nga 50 

euro në emër të Fondit për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

 

A r s y e t i m 
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          Prokuroria Themelore në Prizren - Departamenti për Krime të Rënda, kësaj Gjykate ia ka 

parashtruar aktakuzën PP/I.nr.258/21 të datës 16.02.2022, kundër të akuzuarve A.D., dhe 

N.V.,, që të dy nga Prizreni, për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja 

e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së. 

 Në lidhje me këtë çështje, i akuzuari N.V., në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt. 

30.05.2022 e ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet, andaj lidhur me këtë 

të akuzuar gjykata nuk ka administruar prova. Me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike 

gjykata ka administruar provat për të akuzuarin A.D.,, i cili nuk e ka pranuar fajësisë për 

veprën penale sipas aktakuzës. 

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare deklaroi se në këtë çështje penale, gjatë 

rrjedhës së kësaj procedure penale njëri prej bashkëkryerësve E.B., e ka pranuar veprën penale 

dhe është dënuar në kuptim të dispozitave ligjore për veprën penale të kryer në bashkëkryerje, 

po ashtu gjatë shqyrtimeve paraprake edhe i akuzuari N.V., e ka pranuar veprën penale të kryer 

në bashkëkryerje me E.B.,n dhe A.D.,. Sa i përket N.V.,t me vet faktin se i njëjti e ka pranuar 

fajësinë pasi që ka kuptuar favoret dhe disfavoret e pranimit të fajësisë gjykatës i ka propozuar 

që të njëjtin ta shpall fajtor dhe t ia shqiptojë dënimin e paraparë me ligj.  Ndërsa për të 

akuzuarin A.D.,, prokurori i shtetit konsideron se edhe në veprimet e tija janë formuar të gjitha 

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

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK. Kjo është 

vërtetuar nga deklarata e të dëmtuarve, provat materiale si raporti i policisë, vërtetimi mbi 

sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, raporti mbi dokumentimin e vendit të ngjarjes, lista e 

dëshmive dhe provat tjera materiale që janë administruar gjatë shqyrtimit kryesor. Edhe pse 

këtu i akuzuari e mohon kryerjen e veprës penale me pretendim se nuk ka ditur që në 

automjetin tjetër çka ka, automjeti nuk ka qenë i tij,por nisur nga fakti se të dy të akuzuarit e 

kanë pranuar veprën penale në bashkëkryerje me të akuzuarin A.D., dhe faktin se në automjetin 

në të cilin ka qenë A.D., është gjetur ngjitësi identik me ngjitësin me të cilën është mbështjell 

substanca narkotike, koha në të cilën kanë udhëtuar për në Mamushë, vendi ku janë hasur nga 

policia dhe deklarata e të dëmtuarve që të dytë tregojnë se kanë qenë 3 persona vërtetohet se 

edhe i akuzuari A.D., ka qenë bashkëkryerës në këtë vepër penale, ka ditur se marihuana do të 

shitet ose të ofrohet për shitje dhe ka pranuar që me automjetin të cilin i pandehuri E.B., e ka 

marr me qira nga shërbimi “........” të shkojë në Mamushë për ta dorëzuar narkotikun. Nga 

ekzaminimi i substancës narkotike me numër të përshkruar si në propozim të aktakuzës 

rezulton që gjithë substanca narkotike e ekzaminuar ka peshën e përgjithshme prej 305. 02 

gram, kjo substancë narkotike me ekzaminim është vërtetuar se është marihuanë që në vete 

përmbanë kanabis, e kanabisi me ligjin për narkotik është ndaluar të posedohet, të përdoret, të 

shitet ose të përgatitet për shitje pa autorizim të posaçëm të organit kompetent. Andaj, 

konsideron se në veprimet e A.D., janë formuar të gjitha elementet esenciale të veprës penale e 

kryer në bashkëkryerje me të akuzuarin Nazim dhe të dënuarin E.B., , kështu i ka propozuar 

gjykatës që të njëjtin ta shpalli fajtor dhe t'ia shqiptoj dënimin e paraparë me ligj. Prokurori i 

shtetit në veprimet e A.D., nuk ka gjetur asnjë rrethanë lehtësuese ndërsa si rrethana rënduese 

le ta merr faktin që gjatë tërë procedurës penale i akuzuari me deklaratat e tija është munduar 

që fajin t'ia hedh të akuzuarve tjerë, faktin e rrezikshmërisë shoqërore të kësaj vepre penale e 

sidomos që përdorimin e substancave narkotike e bëjnë më tepër të rinjët e që ndikon keq në të 

rinjtë në rregjionin e kësaj gjykate si dhe faktin që numri i këtyre veprave penale gjatë vitit 

paraprak dhe këtij viti janë në rritje e sipër. 
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Mbrojtësi i të akuzuarit A.D., av. N.M., në fjalën përfundimtare  deklaroi se fjala 

përfundimtare e koleges së respektuar prokurores së Prokurorisë themelore në Prizren  i 

përngjanë vetëm një lloj supozimi, një lloj tregimi të ndonjë ngjarje e cila ka ndodhur, mirëpo 

nuk kemi vërtetuar kush dhe çka është gjetur në atë ngjarje, nuk janë treguar faktet dhe provat 

relevante që munden të na qojnë kah ajo që i mbrojturi i tij i cili sipas aktakuzës së prokurorisë 

themelore në Prizren si në pikën I të dispozitivit të aktakuzës të ketë kryer veprën penale si 

bashkë kryes veprën penale blerja posedimi shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK. 

Meqenëse çdo element të cilin e ka përcaktuar Kodi Penal i R. Kosovës dhe kuptimin e këtij 

dispozitivi duhet të vërtetohet si me prova materiale ashtu edhe personale në mënyrë që të 

bindet trupi gjykues e të tjerë. Prokurorja vetëm e ka lexuar dispozitivin edhe provat e 

propozuara që janë administruar këtu nëpër këto seanca në gjykatë, mirëpo me asnjë fakt 

personal-dëshmi dhe material nuk është vërtetuar se A.D., ka kryer veprën penale që i vihet në 

barrë, meqenëse mungojnë elementet të cilët i kërkon vet neni 267 të KPRK. Prokuroria 

themelore në deklaratën e saj thotë që janë formuar elementet, në fjalën e fundit duhet të ceket 

që janë vërtetuar se ekzistojnë elementet e jo që janë formuar elementet, domethënë fjalën 

vërtetuar nuk ceket por janë formuar elementet, kjo fjalë mund të përdoret vetëm me rastin e 

ngritjes së aktakuzës. E.B., dhe N.V., bashkëkryerësit me të mbrojturin tim kur dhe në asnjë 

vend nuk kanë deklaruar që me të mbrojturin tim kanë kryer veprën penale që i vihet në barrë 

të mbrojturit të tij, këtë nuk e ka argumentuar edhe vet prokuroria themelore në fjalën e saj të 

fundit. Po ashtu në asnjë deklaratë të dëshmitarëve nuk kemi dëgjuar që dikush e njeh apo në 

ndonjë mënyrë tjetër A.D., po të kishte marr pjesë ditën kritike me rastin e kryerjes së kësaj 

vepre penale që i vihet në barrë. Gjithashtu prokuroria themelore në Prizren sa i përket provave 

materiale i referohet vetëm  foto dokumentacionit veç të cilën e kemi në shkresat e lëndës dhe i 

cili është administruar nga ana e gjykatës mirëpo nuk kemi dëgjuar nga prokurori as nuk kemi 

vërtetuar nga këto seanca nga ky foto dokumentacion i cili gjendet në raportin e policisë sa i 

përket faqes 14 fotografia nr.8 në të cilën është cekur në fotografi pamja e rollnës-shiririt të  

ngjitur me ngjyrë të kuqe me shkronja të zeza me mbishkrim. Sa i përket këtij ngjitësi kam 

dëgjuar nga fjala përfundimtare e prokurorit të shtetit se ngjitësi i përngjan dikujt, edhe unë i 

përngjaj dikujt, por nuk e di kujt, e që kjo duhet të vërtetohet. Po ashtu në faqen 14 fotografia 8 

në të cilën po ashtu thirret prokuroria themelore në Prizren sa i përket mbrojturit të tij  nuk di 

se çka mund të vërtetojë prej kësaj. Në faqen 15 më në fund kemi ardhë deri te rollna ngjitëse e 

cila përdoret për lyerjen e dhomave për ngjitjen e najlonit, që nuk ka lidhje me çështjen për të 

cilën akuzohet i akuzuari. Faqja 16 e raportit foto dokumentacioni nr.9 dhe 10 janë dy telefona. 

Në faqen 17 po ashtu kemi telefonat, në faqen 18 po ashtu foton e telefonave etj. është shumë 

interesante në faqen 20 të foto dokumentacionit fotografia me nr.11 na tregon një pako të 

cigareve dhe shpuzoren. Prokuroria themelore thirret si provë duke lexuar aktakuzën sidomos 

materialet, raportet e policisë, foto dokumentacionin pa ndonjë zbërthim çka na tregojnë ata. Po 

ashtu bazohet në pranimin e fajësisë për të dy akuzuarit që nuk mundet me qenë si parakusht 

për dënimin e personit të tretë, apo të jetë ndonjë rrethanë edhe të supozohet që ai person i tretë 

të dënohet pse këta dy kanë pranuar veprën penale. Prokuroria themelore në Prizren në fjalën 

përfundimtare gjithashtu thekson që vepra penale e cila është objekti i kësaj çështje apo kësaj 

seance paraqet një rrezikshmëri shumë të madhe shoqërore, meqenëse është në kohën e fundit 

rritja e saj sa i përket numrit të përdoruesve apo të rinjve, këtë fakt prokuroria duhet me bind 

trupin gjykues dhe palën kundërshtare të akuzuar apo mbrojtësin e tij me faktin dhe prova, 

sepse gjykata nuk punon me pretendime dhe supozime po vendimet i merr në bazë të fakteve 

dhe provave në bazë të cilave janë vërtetuar ato fakte. Andaj, në këtë drejtim  e lut kryetaren e 

trupit gjykues që pas analizimit të të gjitha provave si në shkresat e lëndës ashtu edhe të 

elaboruara gjatë këtyre seancave i propozon njëherit që sa i përket të mbrojturit të tij A.D., me 

rastin e marrjes së vendimit  lidhur me rastin në fjalë që ndaj të njëjtit të merr vendim me të 
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cilin do të lirohet nga akuza për veprën penale për të cilën ngarkohet nga prokuroria themelore 

në Prizren dhe të njëjtin ta lirojë. 

 

I akuzuari A.D., në fjalën përfundimtare deklaroi se pajtohet me pohimet e mbrojtësit 

dhe shtoi se nuk e ndien veten aspak fajtor për këtë vepër dhe i propozoi gjykatës që të merr 

një vendim sa më të drejtë. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit N.V., avokat K.K., në fjalën përfundimtare  deklaroi se 

mbrojtja pas konsultimeve të mjaftueshme dhe atë me datën 30.05.2022 duke e njoftuar këtu të 

akuzuarin për rrjedhën dhe ecurinë e kësaj aktakuze, duke e njoftuar për të drejtat e tij rreth 

pranimit të fajësisë, andaj i njëjti në atë seancë me vullnet të lirë ka bërë pranimin e fajësisë 

duke e kuptuar plotësisht përgjegjësinë e tij penale për veprimet për të cilat i kishte ndërmarr 

personalisht atë ditë, andaj propozoi gjykatës që gjatë matjes, llogaritjes dhe shqiptimit të 

dënimit ndaj këtu të pandehurit të merret si rrethanë  lehtësuese përpos pranimit të fajësisë që 

është bërë në mënyrë vullnetare, edhe fakti se i mbrojturi i tij asnjëherë nuk ka rënë ndesh me 

ligjin, asnjëherë nuk është dyshuar për ndonjë vepër penale, apo dënuar me ndonjë vendim të 

formës së prerë,  faktin se është penduar thellë për veprimet të cilat i kishte ndërmarr duke e 

kuptuar përgjegjësinë e tij, ka krijuar një bindje dhe është kthyer në realitet që të krijoj të 

ardhura e që sot është në marrëdhënie të re të punës me të cilin fakt tregon vetëdijesimin dhe 

risocializimin e  tij. 

 

I akuzuari N.V., në fjalën përfundimtare ka cekur se pajtohet me fjalën përfundimtare të 

mbrojtësit, është penduar për të gjitha dhe i premton gjykatës se nuk do të përsërisë më vepra të 

këtilla apo të ngjashme. 

 

           Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor ka administruar provat dhe atë: ka lexuar deklaratat e  

dëshmitarëve I.B., R.T., , si dhe ka dëgjuar në cilësi të dëshmitarit  E.B.,; ka  lexuar provat 

materiale dhe atë: raportin e Policit me nr. 2021-DHTN-354 të datës 23.10.2021;  vërtetimin 

mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve me nr. 2021-DHTN-354 datë 23.10.2021;  raportin 

mbi dokumentimin e vendit të ngjarjes me numër 2021-DHTN-354 datë 23.10.2021 dhe dosjet 

e forenzikës me nr. TKL -13-2021; Lexohet lista e dëshmive me numër 2021-DHTN-354 datë 

23.10.2021; raportin e ekspertimit të substancave narkotike AKF/2021-2992/2869; raportin e 

ekspertimit daktiloskopik AKF/2021-2992/2869;ka bërë shiqimin në foto dokumentacionin në 

dosjen e forenzikës TKL-13-2021 i përbërë prej 48 fotografive; në foto dokumentacionin në 

dosjen e forenzikës TKL-129-2021 i përbërë prej 11 fotografive; shiqimin e CD-video 

incizimit marrë nga kamerat e sigurisë në Mamushë, bashkangjitur në raportin njoftues 2021-

DHTN-354. 

 

Gjendjen faktike si nën I. të dispozitivit të aktgjykimit, përkatësisht për veprën penale 

për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së, gjykata e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga i akuzuari N.V., dhe nga deklaratat 

e dëshmitarëve: deklaratat e dëshmitarëve I.B., R.T., , E.B.,, pjesërisht nga mbrojtja e të 

akuzuarit dhe provat materiale si: vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve me nr. 

2021-DHTN-354 datë 23.10.2021;raporti mbi dokumentimin e vendit të ngjarjes me numër 

2021-DHTN-354 datë 23.10.2021 dhe dosjet e forenzikës me nr. TKL -13-2021; lista e 

dëshmive me numër 2021-DHTN-354 datë 23.10.2021; raporti i ekspertimit të substancave 

narkotike AKF/2021-2992/2869; raporti i ekspertimit daktiloskopik AKF/2021-2992/2869; foto 

dokumentacionin në dosjen e forenzikës TKL-13-2021 i përbërë prej 48 fotografive; foto 

dokumentacionin në dosjen e forenzikës TKL-129-2021 i përbërë prej 11 fotografive; CD-
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video incizimit marrë nga kamerat e sigurisë në Mamushë, bashkangjitur në raportin njoftues 

2021-DHTN-354, të cilat gjinden në shkresat e lëndës. 

 

Dëshmitari I.B.,, përgjatë deklarimit të tij në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se qëndron 

pranë deklarimit të tij të dhënë në polici me datën 23.10.2021 dhe deklaratën të dhënë në 

prokurori me datë 18.01.2022. Në deklaratat e tij të dhënë në polici dhe në prokurori në mes 

tjerash ka deklaruar se A.D.,, N.V., dhe E.B.,, i ka njohur në Prizren, ku fillimisht E.B.,, kishte 

tentuar që më dhunë ti shiste substanca narkotike, dhe derisa kanë qenë me shokun e tij Resul 

Taç, E.B., i kishte kërcënuar me armë duke iu thënë se duhet të blejnë substanca narkotike, ku i 

njëjti me qëllim të shmangies së konfliktit i kishte dhënë shumën prej 10 euro. 

 

Dëshmitari Resul Taç, në deklaratën e tij të dhënë në polici me dt. 21.10.2021, pranë të 

cilës deklaratë ka qëndruar edhe përgjatë deklarimit të tij në prokurori dhe gjykatë, ka theksuar 

se përderisa ka qenë me shokun e tij I.B., në Prizren rastësisht janë takuar me E.  cili nga të 

dëmtuarit ka kërkuar borgjin në shumën prej 2300 euro, ku edhe kishte tentuar që të dëmtuarve 

të iu shiste substanca narkotike të vendosura në qese cilat i ka pasur të vendosura në një kovë, 

duke iu thënë të dëmtuarve se këto substanca ju i keni porositur, për çka nga frika se E. kishte 

me vete një armë janë frikësuar dhe E., kanë dhënë 10 euro. Me datë 23.10.2021 E., A. dhe një 

person tjetër kishin shkuar në Mamushë me një automjet “........” me ngjyrë të përhimtë. Pas 

takimit me personat në fjalë këtu i dëmtuari ishte futur mbrenda në veturë dhe për shkak se 

kishte refuzuar që për çdo ditë të ju paguaj nga 50 euro, i akuzuari A.ia ka drejtuar revolen të 

dëmtuarit duke vazhduar me fjalë se ti je i detyruar të na paguash për qdo ditë nga 50 euro që ta 

paguash borgjin derisa të barazohen në tërësi me borxh. Andaj duke menduar se në të ardhmen 

do të kenë telashe me këta persona rastin e ka raportuar në polici. Pasiqë e ka lajmëruar rastin 

në polici, nga instagrami i të pandehurit Nazim kanë filluar që të vijë mesazhet që N., E. dhe A. 

janë nisur në drejtim të Mamushës ku do ti sjellin një sasi të barit dhe për këtë duhet që të 

paguaj shumën prej 500 euro. 

 

Nga deklarata e dëshmitarëve I.B., dhe R.T., gjykata ka vërtetuar faktin se i akuzuari 

A.D., se bashku me dy shokët e tij, kanë pasur fillimisht mosmarrëveshje lidhur me borgjin të 

cilin e kërkonin këtu të akuzuarit dhe faktin se kishin tentuar që të iu shisnin edhe substancë 

narkotike, ku të pandehurit kishin shkuar edhe në Mamushë, të dëmtuarve iu kishin kërkuar 

para, ku më pas të dëmtuarit e lajmërojnë rastin në polici. I akuzuari A.së bashku me dy shokët 

e tij përmes telefonit i kishin lajmëruar të dëmtuarit se ishin nisur nga Prizreni për të iu sjellë 

substancën narkotike për të cilën duhet të paguanin shumën prej 500 euro, ku më pas Arianiti 

së bashku me E. dhe N., arrestohen nga policia dhe në veturat e tyre sekuestrohet substanca 

narkotike, objekt i këtij gjykimi. 

 

Gjykata ka dëgjuar në cilësi të dëshmitarit E.B.,, i cili ka deklaruar se ditën kritike me 

datë 23.10.2021 rreth orës 20,00 është arrestuar nga policia dhe se paraprakisht para se ta  

arreston policia ka qenë duke shkuar për tu takuar me I./B., dhe R.T., ,  në Mamushë, dhe se 

arsyeja e takimit ka qenë për me shkëmbyer marihuanën, ka pas që Isës dhe R.t ia dorëzojë 

substancën narkotike të llojit marihuanë, nuk i kujtohet sasia se sa ka qenë ndërsa ata me e 

pagu, mirëpo nuk janë marr vesh rreth çmimit. Ka cekur se ka qenë vetëm, ndërsa A. dhe V., 

nuk kanë qenë me të. Po ashtu ka deklaruar se ditën kritike deri rreth orës 16,00-17,00 pas dite 

kanë qenë bashkë që të tre dhe mandej automjetin “golf” ia ka lënë A. dhe N.s dhe se ku kanë 

shku me automjet nuk e di, ndërsa automjetin “........” pasi që ka patur defekt ia ka lënë djalit të 

axhës që ta riparon.  
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Gjykata deklaratës së këtij dëshmitari nuk ia fali besimin sa i përket pjesës ku deklaron 

se nuk di se ku kanë shkuar, respektivisht Arianiti dhe N.V., nuk kanë qenë me të, e që kjo 

është në kundërshtim me deklaratat e dëshmitarëve I.B., dhe R.T., , të cilët kanë deklaruar se 

A.së bashku me dy shokët e tij përmes telefonit i kishin lajmëruar të dëmtuarit se ishin nisur 

nga Prizreni për të iu sjellë substancën narkotike. Poashtu kjo u vërtetua edhe nga fakti se 

policia që të tre i ka arrestuar në Mamush. 

 

Nga leximi i raportit i raportit të Policit me nr. 2021-DHTN-354 të datës 23.10.2021, 

vërtetohet se me datë 23.10.2021 rreth orës 20:05 minuta në rrugën Bahçelik në Mmushë, 

Policia kanë ndaluar automjetin “........” me targa ........, në të cilin automjet ka qenë i dyshuari 

E.B.,, në afërsi të veturës janë gjetur një revole, në afërsi të veturës është gjetur një substancë 

narkotike e vendosur në një qese plastike me mbishkrim “Gratis 2+1”, ngjyrë e kuqe, me peshë 

307.17 gram. Po ashtu është gjetur një qese najloni ngjyrë e zezë  me substance narkotike 

marihuana me peshë 56.91 gram, një qese najloni e mbështjellë me ngjitës me ngjyrë të zezë e 

cila ka rezultuar të jetë me e mbushur me marihuana me peshë prej 17.89 gram. Po ashtu edhe 

brenda në automjet është gjetur substance narkotike. Ndërsa në automjetin “........” me 

targa........, në të cilin kanë qenë A.D., dhe N.V.,, janë gjetur dhe sekuestruar: një shirit ngjitës 

“Gratis 2+1”, ngjyrë e kuqe, një telefon Iphone ngjyrë e bardhë, një telefon Iphone ngjyrë e 

zezë, një grinder ngjyrë e kaltër, një telefon Iphone i dëmtuar në pjesën e pasme me një fotrol 

ngjyrë e zezë. Po ashtu sipas raportit të policisë, del se me dt. 22.00 rreth orës 22:20, në 

prezencë të A.D., tek vetura “........” , ngjyrë hiri me targa ........, me urdhër të prokurorit është 

bërë sekuestrimi i një shiriti ngjitës “Gratis 2+1” dhe mbetje substance e cila ka rezultuar të 

jetë marihuanë. Po ashtu sipas listës së dëshmive me numër 2021-DHTN-354 datë 23.10.202, 

ndër të tjera del se dëshmitë e përshkruara më lartë janë gjetur në veturën ku edhe ka qenë i 

akuzuari A.D.,  

 

Nga Leximi i raportit mbi dokumentimin e vendit të ngjarjes me numër 2021-DHTN-

354 datë 23.10.2021, gjykata ka vërtetuar faktin se në vendin e ngjarjes përkatësisht në afërsi të 

veturave të pandehurve dhe në veturat e tyre janë gjetur substancë narkotike dhe sende tjera të 

cilat janë objekt i aktakuzës. Ndërsa sipas dosjes së forenzikës me nr. TKL -13-2021, vërehen 

qartë substanca narkotike e sekuestruar, ku ndër të tjera një pjesë e substancës narkotike ka 

qenë e mbështjellë me shirit ngjitës ngjyrë e kuqe me shkronja të zeza “Gratis 2+1”. Ndërsa në 

veturën Golf , ku edhe ka qenë i akuzuari A.D., shihet rrollne e shiritit ngjitës me ngjyrë të 

kuqe me shkronja të zeza me mbishkrimin “Gratis 2+1”, po ashtu vërehen edhe mbetje të 

substancës narkotike. 

 

Nga leximi i raportit të ekspertimit të substancave narkotike AKF/2021-2992/2869, del 

se dëshmitë e ekzaminuara, e që janë evidentuar me nr. #1, #2,#3,#4, #5 dhe #6, sipas 

karakteristikave morfologjike dhe përbërjes kimike përmbajnë kanabis (marihuana) që 

përmban tetrahidrokanabinol (THC), pesha neto e përgjithshme 305.02 gram, kanabisi është 

karakterizuar në tabelën 1 të Ligjit për barna narkotike, substanca psikotrope dhe prekusor me 

nr. 02/L-128. Ndërsa sipas raportit të ekspertimit daktiloskopik AKF/2021-2992/2869, del se 

pas ekspertimit daktiloskopik dëshmitë me nr. #1, #2,#3,#4, #5 dhe #6, nuk ka pasë nxitje të 

gjurmëve latente të vijave papilare për ekzaminim daktiloskopik. 

 

Nga CD-ja e shiquar gjatë shqyrtimit gjyqësor vërehen veturat në lëvizje, mirëpo jo 

qartë edhe personat. 

 

I akuzuari A.D.,, gjatë deklaratës së dhënë në polici dhe prokurori, por edhe gjatë gjithë 

shqyrtimit gjyqësor nuk ka pranuar fajësinë për veprën penale që i vihet në barrë. Në mbrojtjen 
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e dhënë gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor të datës 01.07.2022, ka deklaruar se nuk ka të bëjë 

asgjë me rastin për të cilën akuzohet. I njëjti ka theksuar se ditën kritike ka qenë përreth 

Kosovës, kanë bërë xhiro me veturën “........” të cilin e ka marrë “Rent a car” Eni dhe kanë 

shëtitur gati krejt qytetet e Kosovës së bashku me N., ku shëtitjet i kanë bërë në Ferizaj, 

Prishtinë, Fushë Kosovë, pastaj kanë ra rrugës së vjetër për në Suharekë, për në Mamushë e për 

me dalë pastaj nëpërmjet fshatit Piranë për në Prizren. Ndërsa kur kanë arritur në Mamushë 

janë ndalur nga policia. 

 

Në këtë drejtim, gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor në bazë të provave të lartëcekura, 

pasi që vlerësoi secilën provë veç e veç dhe të gjitha ato në lidhshmëri me njëra tjetrën dhe pas 

pranimit të fajësisë nga i akuzuari N.V.,, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Me dt. 23.10.2021, rreth orës 20:00 minuta, pas marrëveshjes paraprake në mes veti 

fillimisht i pandehuri E.B., kontakton me të Dëmtuarit R.T., dhe I.B., në afërsi të stacionit të 

trenit në Prizren dhe u ofron atyre për tu shitur substancë narkotike të llojit marihuanë, pastaj 

furnizohen me substancë narkotike të dyshuar për marihuanë, nisen në  Mamushë me dy 

automjete, njëri automjet ........, me targa ........, të cilin e drejtonte i pandehuri E.B.,, dhe me 

automjetin ........me ngjyrë të përhimët, me të cilën ishin duke udhëtuar të pandehurit A.D., dhe 

N.V.,, kur arrijnë në sheshin “Bahçelik” të Mamushës i ndalin automjetet dhe i presin blerësit e 

marihuanës,  rreth orës 20:05 minuta hasen nga policia, me ç’ rast policia nga ata sekuestron 

një qese me mbishkrim “Gratis 2+1” me ngjyrë të kuqe në brendësinë e së cilës kishte 

substancë narkotike të dyshuar për marihuanë, në peshë netto prej 246.79 gram, një qese 

najloni e mbështjellë me ngjitës me ngjyrë të zezë, me substancë të dyshuar për marihuanë, me 

peshë netto prej 43.27 gram, një qese najloni  e mbështjellë me ngjitës me ngjyrë të zezë në 

brendësinë e së cilës kishte substancë të dyshuar për marihuanë, me peshë netto prej 12.45 

gram, një qese najloni në brendësinë e të cilës kishte substancë e dyshuar për marihuanë në 

peshë netto prej 0.76 gram, një qese najloni e cila ishte e mbushur me substancë të dyshuar për 

marihuanë në peshë netto prej 0.89 gram dhe mbetje të substancës narkotike të dyshuar për 

marihuanë në peshë netto prej 0.86 gram, të cilat të pandehurit i kanë poseduar pa lejen e 

organit kompetent (pesha e përgjithshme e substancës narkotike 305.02 gram), e i kishin 

përgatitur me qëllim që t’ ia  shesin blerësve nga Mamusha. 

 

Gjendjen faktike të përshkruar si më lartë për të akuzuarin A.D.,, gjykata e vërtetoi pas 

administrimit dhe analizimit të provave të prezantuara më lartë. Në të vërtetë, nga deklarata e 

dëshmitarëve R.T., dhe I.B., , në mënyrë të qartë, të drejtë dhe me siguri të madhe është 

përshkruar gjendja e paraqitur si më lartë, nga e cila ka rezultuar se i akuzuari A.D.,, në 

bashkryerje edhe me persona të tjerë ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Ku i 

akuzuari, në mënyrë të organizuar dhe në bashkëveprim me personat e tjerë paraprakisht 

ushtrojnë trysni ndaj këtu dëshmitarëve, ku të njëjtit edhe e lajmërojnë rastin në polici, ku më 

pas i akuzuari A. pasi që ishte nisur në Mamushë së bashku me shokët e tij, ku paraprakisht 

kishin kontaktuar përmes telefonit të dëmtuarit se duhet të blenin substancë narkotike, ndalen 

nga policia dhe në veturën të cilën ishte duke drejtuar Arianiti, ishte gjetur një grinder, mbetje 

me substancë narkotike, dhe rrollne e shiritit ngjitës me ngjyrë të kuqe me shkronja të zeza me 

mbishkrimin “Gratis 2+1”, me të njëjtin shirit rezulton të jetë mbështjellë substanca narkotike e 

cila ishte gjetur në afërsi të veturave. 

 

Gjithashtu, sikurse u theksua edhe më lartë, gjendja faktike konkrete dhe veprimet e 

kundërligjshme të  akuzuarit A.D., e me këtë rast përgjegjësia penale e të njëjtit është provuar 

edhe nga provat materiale, dhe atë: një grinder i cili ishte gjetur në veturën e tij, mbetje të 

substancës narkotike, e cila vërehet edhe në foto dokumentacionit në shkresat e lëndës, dhe fakt 
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i rëndësishëm për gjykatën është edhe prova materiale- në veturën Golf, ku edhe ka qenë i 

akuzuari A.D., shihet rrollne e shiritit ngjitës me ngjyrë të kuqe me shkronja të zeza me 

mbishkrimin “Gratis 2+1”, e me shiritin e njëjtë ka qenë e mbështjellë substanca narkotike, e 

cila është gjetur në afërsi të veturës së të pandehurve me rastin e ndalimit nga policia.  

 

Gjykata nuk ia fali besimin deklaratës së E.B.,, të dhënë përgjatë shqyrtimit gjyqësor, 

ngase deklarimet e të njëjtit ishin kundërthënëse, për faktin se i njëjti përkundër se mohon se ka 

qenë me A.D., dhe N.V.,- me të njëjtit nuk ka bashkëpunuar dhe se substancat narkotike kanë 

qenë të tij, këto pretendime janë kundërthënëse, ngase vet i pandehuri N.V.,, ka pranuar faktin 

se në bashkryerje edhe me E.B., ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Pastaj, edhe nga 

raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes dhe foto dokumentacioni, u provua konkretisht gjendja 

faktike e përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit. Gjithashtu, këto prova materiale ishin në 

përputhje edhe me deklaratën e dëshmitarëve  Resul Taç dhe Isa Butuç, dhe në këtë mënyrë 

gjykata i vlerësoi dhe vendosi që t’ia fal fuqinë provuese lidhur me veprën penale dhe 

përgjegjësinë penale që i takon të akuzuarit. 

 

Në anën tjetër, gjykata vlerësoi dhe me kujdes analizoi edhe mbrojtjen e të akuzuarit 

A.D., mirëpo erdhi në përfundim që të njëjtës të mos ia fal besimin ,sepse  deklarata e të 

akuzuarit e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor u kishte për qëllim shmangien nga përgjegjësia 

penale, e cila u karakterizua me kundërthënie dhe paqartësi të dukshme gjatë prezantimit të 

fakteve konkrete lidhur me rastin. Pastaj, mbrojtja e të akuzuarit ishte në shpërputhje dhe 

kundërshtim të plotë me deklaratën e dëshmitarëve R.T., dhe I.B., dhe me provat tjera 

materiale, të cilat gjykata i vlerësoi si të bazuara dhe të arsyeshme. Andaj, nga arsyet dhe faktet 

e theksuara më lartë, është krejtësisht e drejtë dhe objektive që deklaratës së të akuzuarit të mos 

i falet besimi lidhur me përgjegjësinë penale që atij i takon, për shkak të veprimeve të 

kundërligjshme të ndërmarra, të cilat veprime janë inkriminuar si vepër penale blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe 

analoge nga neni 267 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, me çka gjykata një deklaratë të 

tillë e vlerësoi si të paqëndrueshme dhe të pabazuar. 

 

             Në bazë të lartcekurave, e duke e  marrë  parasysh pranimin e fajësisë nga i akuzuari 

N.V.,, i cili pranim i fajësisë është bërë konform nenit 248 të KPP-së, pasi që i akuzuari e ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht dhe 

pas konsultimeve me mbrojtësin e tij, gjithashtu pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e 

çështjes të cilat i përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore 

ose gabime teknike, gjykata ka vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit formohen elementet 

qenësore të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shtija e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, pasi që 

me dt. 23.10.2021, rreth orës 20:00 minuta, pas marrëveshjes paraprake në mes veti fillimisht i 

pandehuri E.B., kontakton me të Dëmtuarit R.T., dhe I.B., në afërsi të stacionit të trenit në 

Prizren dhe u ofron atyre për tu shitur substancë narkotike të llojit marihuanë, pastaj furnizohen 

me substancë narkotike të dyshuar për marihuanë, nisen në  Mamushë me dy automjete, njëri 

automjet ........, me targa ........, të cilin e drejtonte i pandehuri E.B.,, dhe me automjetin VË 

Golf me ngjyrë të përhimët, me të cilën ishin duke udhëtuar të pandehurit A.D., dhe N.V.,, kur 

arrijnë në sheshin “Bahçelik” të Mamushës i ndalin automjetet dhe i presin blerësit e 

marihuanës,  rreth orës 20:05 minuta hasen nga policia, me ç’ rast policia nga ata sekuestron 

një qese me mbishkrim “Gratis 2+1” me ngjyrë të kuqe në brendësinë e së cilës kishte 

substancë narkotike të dyshuar për marihuanë, në peshë netto prej 246.79 gram, një qese 

najloni e mbështjellë me ngjitës me ngjyrë të zezë, me substancë të dyshuar për marihuanë, me 

peshë netto prej 43.27 gram, një qese najloni  e mbështjellë me ngjitës me ngjyrë të zezë në 
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brendësinë e së cilës kishte substancë të dyshuar për marihuanë, me peshë netto prej 12.45 

gram, një qese najloni në brendësinë e të cilës kishte substancë e dyshuar për marihuanë në 

peshë netto prej 0.76 gram, një qese najloni e cila ishte e mbushur me substancë të dyshuar për 

marihuanë në peshë netto prej 0.89 gram dhe mbetje të substancës narkotike të dyshuar për 

marihuanë në peshë netto prej 0.86 gram, të cilat të pandehurit i kanë poseduar pa lejen e 

organit kompetent (pesha e përgjithshme e substancës narkotike 305.02 gram), e i kishin 

përgatitur me qëllim që t’ ia  shesin blerësve nga Mamusha.  

 

         Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin konform nenit 69 dhe 70 të KPRK-së,  

përkitazi me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë 

në të njëjtën duke marrë parasysh qëllimin e dënimit, të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në 

zbutjen apo rritjen e dënimit, shkallën e përgjegjësisë dhe motivet nga të cilat është kryer vepra 

penale. Si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin N.V.,, morri parasysh pranimin e fajësisë, 

pendimin e tij, zotimin se në të ardhmen vepra të këtilla nuk do të kryej, gjendjen e tij materiale 

financiare, faktin se nuk ka qenë i dënuar më herët, pasi që në shkresat e lëndës nuk kemi 

ndonjë provë –aktgjykimin të plotfuqishëm se i njëjti ka qenë i dënuar edhe më herët për 

ndonjë vepër penale. Ndërsa si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin A.D., moshën e tij të re. 

        Ndërsa për të pandehurit A.D., dhe N.V.,, prej rrethanave rënduese, gjykata vlerësoi faktin 

se kemi të bëjmë me bimë narkotike të cilat sipas Ligjit për Barërat narkotike, substancat 

psikotrope dhe analoge, renditen në tabelën e I-rë, bimët, barnat narkotike dhe substancat 

psikotrope me rrezikshmëri të lartë, veprimtaria e të cilave është e ndaluar në Kosovë. Në 

rastin konkret është mendimi i gjykatës që dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarve, do të arrij 

qëllimin e tij konform nenit 38 të KPRK-së, se dënimi i shqiptuar është në harmoni me 

intensitetin e dëmtimit të vlerës së mbrojtur me dispozita përkatëse ligjore, si dhe me shkallën e 

përgjegjësisë penale të akuzuarve dhe se do të mundësoj një balancë të drejtë në mes të 

kërkesës që të akuzuarit t’iu mundësohet risocializimi dhe kërkesës së shoqërisë që dënim me 

peshën e tij të ketë karakter të përgjithshëm dhe special parandalues nga kryerja e veprës 

penale, të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit të respektimit të ligjit. Gjykata është e mendimit se dënimi i shqiptuar të akuzuarit 

është në shërbim të preventivës së përgjithshme, posaçërisht preventivës së posaçme, do të 

ndikoj në forcimin e moralit të shoqërisë, përgjegjësisë dhe disiplinës së qytetarëve e të 

akuzuarit dhe se me këtë dënim do të mund të arrihet qëllimi i dënimit në të gjitha drejtimet e 

tij. 

                Gjykata vendosi për këtë lloj të dënimit pasi që krijoi bindjen se dënimi i shqiptuar i 

përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së të akuzuarve dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i 

dënimit që në të ardhmen të jenë më të kujdesshëm dhe që të përmbahen nga veprimet e tilla 

apo të ngjashme.  

              Vendimi i gjykatës për llogaritjen e paraburgimit dhe arrestit shtëpiak në dënimin e 

shqiptuar me burgim, është marrë në përputhje me nenin 79 paragrafi 1 të KPRK-së.  

 

            Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 450 paragrafi 2 pika 

2.6. lidhur me nenin 453 paragrafi 1 të KPPRK-së. 

 

 Vendimi mbi taksën gjyqësore në emër të kompensimin e të viktimave të krimit, është 

marrë në pajtim me neni 39 par.3 nën par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit 

Nr.05/L-036.  



 Numri i lëndës: 2021:237823 
 Datë: 27.10.2022 
 Numri i dokumentit: 03575650 
 

11 (11)  

   
2
0
2
2
:0
7
9
5
1
5

 

 

            Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA   

 Pkr.nr.70/2022, të dt. 27.10.2022 

 

                                                                                                          Kryetarja e trupit gjykues 

                                                                                                                  Ajser Skenderi 

 

 

 

 KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditëve, nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykata.  

 

 

 

 


