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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, në trupin gjykues të 

përbërë prej gjyqtares Raima Elezi, si kryetare e trupit gjykues dhe gjyqtarëve Vjollca Buzha  

dhe Nazim Vllaqo, si anëtarë, me sekretaren juridike Valdete Zurnaxhiu, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit B.R. nga Prizreni, për shkak të veprës penale posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve , substancave psikotropike ose analoge nga neni 275 par. 1 KP-së, duke vendosur 

sipas aktakuzës së Prokurorit të Shtetit, Departamenti për Krime të Rënda  në Prizren 

PP.nr.248/2016 të datës 06.12.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesore  në praninë e 

Prokurorit  të Shtetit në Prizren Mehdi Sefa, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, avokat S.M.  

nga Prizreni, me datë 05.04.2017, publikisht morri dhe shpalli  këtë:  

 

A K T G J Y K I M  

 

 I akuzuari  

  

B.R. , me nofkën “....” nga i ati B. e ëma G. e lindur Z., i lindur me datë “ i lindur me 

... “ në ....... , në rr. “ ..... ...... ” nr. .. , shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i gjendjes së 

dobët ekonomike, beqar, ka të kryer shkollën fillore, ka qenë në  paraburgim prej datës 

14.10.2016 deri më datën l0.11.2016 me nr. personal .......... . 

  

  

ËSHTË FAJTOR 

 

 

Sepse gjatë periudhës shtator 2016 deri më  datën 14.10.2016, gjatë bastisjes në 

banesën të akuzuarit është gjetur se paautorizim posedon me qëllim të shitjes apo të 

shpërndarjes substanca psikotrope e cila me ligj është shpallur si narkotikë, në atë mënyrë se 

gjatë kontrollit kanë gjetur substanca psikotropike e cila pas ekspertizës laboratorike së kryer 

është vërtetuar se është e llojit marihuanë, në një  peshë të përgjithshme prej  13.09gr, një 

qese plastike dhe një foli e cila shërben për paketimin e substancave narkotike.  

 

 

-kësodore ka kryer veprën  penale  posedimi i paautorizuar i narkotikëve dhe 

substancave psikotropike ose analoge nga neni 275 par. 1 KP-se . 

 

 

Gjykata në bazë të nenit  7, 8, 9, 10, 17, 41, 42, 43, 46, 50, 73,74, 76, 83, 273 par. 5 të 

KP-së  dhe neneve të përmendura më lartë, e  

 

GJ Y K O N    

 

me dënim me gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) € , në të cilën dënim llogaritet 

koha e kaluar në paraburgim prej datës l4.10.2016 deri më datën 10.11.2016 dhe me gjykim 

me kusht duke iu vërtetuar dënimin me burg në kohë zgjatje prej 1 (një) viti i cili dënim nuk 

do të ekzekutohet nëse në afat prej 2 (dy) vite nuk kryen vepër të re penale.  

 



Nëse i akuzuari nuk dëshiron apo nuk mund të paguaj shumën e mbetur të dënimit me 

gjobë në afat prej 15 dite pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, gjykata do të zëvendësojë 

shumën e mbetur të dënimit me gjobë me dënim me burg ashtu që për  çdo 20 € të dënimit 

me gjobe do të caktojë 1 (një) ditë burgu, që do të thotë 23 ditë burg. 

    

Në bazë të neneve  275 par. 3 të KP-së  prej të akuzuarit Besnik Reshani  konfiskohen 

13.09 gram substancë narkotik  “marihuanë”, si objekt i kryerjes së veprës penale.   

 

Obligohet i akuzuari të paguajë në emër të paushallit gjyqësor shumë prej 100 €, të 

gjitha këto  në afat prej l5 dite pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

 Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda në Prizren, ka 

ngritur aktakuzën PP.nr.248/2016 të datës 06.12.2016, kundër të akuzuarit B.R. nga ........ , 

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

narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge nga neni 273 par.1 të KP-së. Gjatë 

shqyrtimit kryesor, pas leximit të aktakuzës Prokurori i Shtetit ka bërë precizimin e aktakuzës 

sa i përket peshës të përgjithshme të substancës narkotike duke precizuar në neto 13.09 gram. 

Në fjalën përfundimtare  ka deklaruar se mbetet pranë aktakuzës ndaj të akuzuarit B.R. me të 

vetmin përmirësim sa i përket periudhës kohore të kryerjes së veprës penale  duke saktësuar 

kohën “prej periudhës shtator 2016 deri më datën 14.10.2016”, kur është bërë bastisja në 

shtëpinë e të akuzuarit . Ka shtuar se me provat të administruara edhe atë ekspertiza e Njësitit 

të Forenzikës, nga video incizimi i siguruar nga marketi është vërtetuar se i akuzuari 

paautorizim e me qëllim të shitjes apo shpërndarjes ka poseduar substancën psikotropike e 

cila me ligj është shpallur si narkotik në një peshë të përgjithshme  prej 13.09 gram, andaj 

deklaratave të dëshmitarëve A.Sh. dhe L.S. gjykata  nuk duhet besuar meqenëse dëshmitarët 

nuk janë kredibil dhe janë në kundërshtim me video incizimin i cili është marr nga marketi në 

të cilën shihet se B.R. së bashku me dëshmitarët A.Sh. dhe L.S. hyjnë në market dhe afrohen 

matëses digjitale afër derës hyrëse të marketit, ku L.S. e nxjerr prej gjepit diçka dhe vendos 

në matësen digjitale dhe në momentin kur është afruar shitësja, të tretë largohen nga marketi. 

Andaj deklarata e tyre se kanë hynë në market për të blerë artikuj të ndryshëm nuk duhet të 

jep besueshmëri .Po ashtu nga deklarata e të akuzuarit B.R. se në shtëpinë e tij gjatë bastisjes 

përveç bimës psikotropike të llojit marihuanë të cilën e ka blerë në Prishtinë, në peshë prej 20 

gram janë konfiskuar  edhe folitë destinimi i së cilës ka qenë mbështjellja – paketimi i 

marihuanës, është në kundërshtim me deklaratat e dëshmitarëve  dhe video incizimi, andaj 

konsideron se në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale nga 

neni 273 par. 1 të KP-së, meqenëse nuk është kontestuese që ka poseduar narkotikun por 

posedimi ka bërë me qëllim të shitjes apo shpërndarjes. Propozon që gjatë marrjes së 

vendimit mbi dënimin gjykata të marrë parasysh të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në llojin 

dhe lartësinë e dënimit andaj  i njëjti duhet  të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, si 

dënim plotësues propozon konfiskimin e substancës narkotike si objekt i kryerjes së veprës 

penale. 

  

 

 Mbrojtësi i të akuzuarit B.R. , av. S.M. , në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nga 

fillimi i procedurës i mbrojturi i tij ka pranuar se substanca narkotike marihuanë, për të cilën 

ngarkohet është e tij dhe se ai është përdorues i asaj substance. Me asnjë provë nuk është 

vërtetuar se këtë substancë ka poseduar me qëllim të shitjes apo shpërndarjes ndonjë personi 

me emër dhe mbiemër. Aktakuza nuk mund të qëndroj me paragjykime dhe supozime se i 



njëjti ka mbajtur për këtë qëllim sepse paragjykime dhe supozime duhet të argumentohen,  

ligjdhënësi “kot” nuk ka veçuar këtë vepër penale veç kush posedon dhe përdorë në sasi të 

caktuar, e veç kush shet dhe shpërndan. Në këtë çështje penale dhe nga dëshmitë e 

dëshmitarëve dhe nga mbrojtja e të akuzuarit nuk është vërtetuar shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve në fjalë nga ana e të akuzuarit. Përkitazi me CD, nuk është 

kontestuese pamja nga incizimi edhe pse në fillim ka kontestuar të njëjtën si provë të 

papranueshme sepse nuk është siguruar në bazë të dispozitave të KPP-së. Asgjë nuk ka 

kontradiktore në mes të mbrojtjes së të akuzuarit dhe dëshmive të dëshmitarëve sepse të 

gjithë kanë dëshmuar se kurrë nuk kanë blerë narkotik nga i akuzuari,  prandaj në mungesë të 

provave, lidhur me këto elemente të veprës penale shpërndarja dhe shitja i propozon gjykatës 

që të akuzuarin të shpallë fajtor për veprën penale nga neni 275 par. 1 të KP-së dhe gjatë 

marrjes së vendimit mbi dënimin të vlerëson rrethanat lehtësuese se i njëjti që një kohë nuk 

është përdorues i substancës narkotike, ka qenë i sinqertë, bashkëpunues, është penduar thellë 

për veprimet e veta dhe premton se në të ardhmen nuk do të përdorë narkotikun.    

 

 I akuzuari në mbrojtjen e vet ka deklaruar se substancën narkotike e cila është gjetur 

në shtëpinë e tij gjatë bastisjes ka blerë nga personi i panjohur në Prishtinë për të cilën ka 

paguar 50 €. Qe dy vite është përdorues i substancës. Sa i përket folisë e cila është gjetur 

konsideron se çdo shtëpi ka foli dhe me këtë foli e ka mbështjellur marihuanën për nevojat e 

tij. I njeh personat me emra L.S. dhe A.Sh. , ata janë shokët e vëllait dhe  kanë qenë në burg 

së bashku me vëllain. Sa i përket video incizimit të datës l7.09.2016 është e vërtet se atë ditë 

rastësisht para marketit është takuar me A.Sh. dhe L.S., mirëpo nuk ka asgjë me ta dhe se 

qëllimi për hyrje në market ka qenë për të blerë pije alkoolike. Në shqyrtimin kryesor ka 

shtuar se nuk është e vërtet se ka shpërndare dhe shitur substanca narkotike dhe është i 

gatshëm të ballafaqohet me çdokënd nëse i ka dhanë apo shitur. Është e vërtet që video 

incizimi tregon momentin kur L.S është afruar tek peshorja duke thënë se ka diçka për të 

matur për shtëpi, por nuk ka vërejtur çka ka matur, vetë L.S. ka dëshmuar se e ka matur 

kikirik dhe aty ka qëndruar 2 – 3 sekonda, nuk ka pas asnjë punë me Lulzimin, ashtu që ka 

hyrë në market. Folinë e përmendur  ka marrë në kuzhinë dhe e ka mbështjellë marihuanën 

për një përdorim të cilën ka dashur ta përdorte diku në mal sepse nuk e përdor  në shtëpi për 

shkak të familjes. Prej momentit kur ka qenë në paraburgim nuk e përdor marihuanën dhe 

nuk do ta përdorë sepse ka kuptuar që ka gabuar, në kohën kur ka filluar ta përdor ka qenë më 

i ri, ka pasur 15 vjet  dhe nuk ka ditur të vlerësojë gjërat, momentalisht me punën e tij e 

mbikëqyr familjen si i vetmi mashkull në shtëpi sepse vëllai i madhe është në burg ndërsa 

babai gjendet në Gjermani. 

  

 Gjatë shqyrtimit kryesor është lexuar raporti ekspertimit Agjencisë e Kosovës për 

Forenzikë AKF /.... – .... / .... – .... të datës 30.11.2016 nga  e cila vërtetohet se është bërë 

ekzaminimi i substancës bimore me ngjyrë të gjelbërt nga dëshmitë 1.1., 1.2, 2.1, 2.2 dhe 3.e 

cila ka treguar se është prezentë kanabisi (marihuanë) që përmban tetrahidrocanabinol në 

peshë neto e përgjithshme 13.09. + - 0.0001  gr. 

 

 Është bërë shikimi në video incizim nga  CD-ja e cila është siguruar nga kamerat e 

marketit “... ......” në Prizren . 

 

 Është lexuar vërtetimi i përkohshëm të sekuestrimit e sendeve të datës l4.10.2016 nga 

e cila vërtetohet se zyrtari policorë në lokacion në rr. “..... ......” nr. .. nga i dyshuari B. R. 

është konfiskuar substanca narkotike i dyshuar si marihuanë.  

.  



 Gjykata në shqyrtimin kryesor në bazë të provave të administruara  ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike: 

 

Ditën kritike më dt. 14.10.2016, gjatë bastisjes në shtëpinë e të akuzuarit policia ka 

gjetur  substancë narkotike të llojit marihuanë në peshë prej 13.09 gram, të cilën e ka 

poseduar pa autorizim.  

 

Këtë gjendje faktike gjykata ka vërtetuar në bazë të mbrojtjes e të akuzuarit, dëshmive 

të dëshmitarëve L.S. dhe A.Sh. si dhe provave materiale- raporti i ekspertimit nga Agjencia 

për forenzik, përmbajtja e video incizimit dhe vërtetimi i përkohshëm i sekuestrimit të 

sendeve . 

  

Gjykata ka analizuar mbrojtjen e të akuzuarit dhe e ka pranuar në atë pjesë se nuk 

është kontestuese që ditën kritike gjatë bastisjes, në shtëpinë e tij është gjetur substanca 

narkotike të cilën e ka poseduar paautorizim edhe atë për nevojat e veta sepse një kohë të 

caktuar ka qenë përdorues i kësaj substance. Këto fakte janë vërtetuar në bazë të mbrojtjes së 

të akuzuarit dhe vërtetimit mbi sekuestrimin e përkohshëm e substancës e cila është përpiluar 

gjatë bastisjes në shtëpinë e të akuzuarit. 

 

Po ashtu  ka pranuar pjesën e mbrojtjes se substancën ka poseduar për nevojat e veta e 

jo me qëllim të shitjes apo shpërndarjes. Në atë drejtim kanë dëshmuar dëshmitarët L.S., i cili 

në mes tjerash ka theksuar se e njeh të akuzuarin si figurë, në lagjen ku jeton i akuzuari ka një 

shokë me emër A.Sh. dhe ka ndodhur që kanë pirë kafe bashkë. Asnjëherë nuk ka ndodhur që 

nga B.R. të blejë marihuanë ose që i njëjti t’i ketë ofruar atë, madje as që kanë biseduar për 

marihuanë, qe 15 vite është përdorues i marihuanës si dhe shoku i tij A.Sh. me të cilin ka 

ndodhur që bashkërisht të konsumojnë narkotikun, mirëpo kjo gjë nuk ka ndodhur  me B.R. . 

Pas shikimit të video incizimi të datës 17.09.2016 ka theksuar së bashkë me B.R. dhe A.Sh. 

kanë hyrë në një market, ka blerë kikiriki mirëpo kur ka dalë prej marketit ka dyshuar se 

matësja nuk është në rregull prandaj edhe njëherë është afruar te peshorja dhe pas matjes 

kanë vazhduar brenda në shitore për të blerë lëngje; dëshmitari A.Sh. ka dëshmuar se 

asnjëherë nga i akuzuari nuk ka marrë substancën narkotike marihuanë, ka ndodhur që së 

bashku kanë shkuar në park dhe kanë ndezur një cigare të marihuanës të cilën e kanë marrë 

prej një personi të cilin e kanë takuar në park, por nuk i kujtohet emri, për të cilën nuk kanë 

paguar asgjë, me L.S. i cili jeton në të njëjtën lagje, kur ka qenë mi i ri bashkë kanë 

konsumuar substancën. Atë ditë kur me B.R. dhe L.S. kanë qenë në “... .....” ka vërejtur se 

L.S. është afruar te peshorja duke matur diçka për shtëpi, siç ka treguar ai vet.  

 

Gjykata ka besuar dëshmive të dëshmitarëve A.Sh. dhe L.S. sepse janë në 

përputhshmëri njëra me tjetrën si dhe me provat materiale, video incizimi nga kamerat e 

marketit “... .....”, nga vërtetohet se në market së bashku kanë hyrë i akuzuari B.R. dhe 

dëshmitarët A.Sh. dhe L.S. dhe se L.S. është afruar te peshorja, nga xhepi ka nxjerr diçka, ka 

vendosur në peshore dhe përsëri e ka kthyer në xhep.  

 

Pra, duke pasur parasysh faktet jokontestuese se i akuzuari në shtëpinë e vetë ka 

poseduar substancën narkotike, se është përdorues i kësaj substance, ndërsa nga ana tjetër me 

asnjë provë të administruar nuk janë vërtetuar  të dhënat nga aktakuza se i njëjti ka poseduar 

substancën me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, prandaj gjykata ë akuzuarin ka shpallur 

fajtor për veprën penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose 

analoge  nga neni  275 par. 1 KP dhe e ka dënuar sipas ligjit.  

 



 Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të 

gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 dhe 74 të KPRK të cilat ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, duke gjetur si rrethana rënduese shkallën  e 

përgjegjësisë penale dhe të rrezikut shoqëror, shkallën e rrezikimit të vlerës së mbrojtur,  

ndërsa si rrethana lehtësuese janë marrë sjellja korrekte gjatë tërë procedurës, se është i 

moshës së re, se është i papunë, sasia e substancës narkotike, rrethanat nën të cilat është kryer 

vepra penale, se substanca narkotike është gjetur në shtëpinë e tij, prandaj gjykata ia shqiptoi 

dënimin me gjobë dhe me kusht,  duke konsideruar se me këto dënime do të arrihet qëllimi i 

dënimit. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në bazë të nenit 450 të 

KPPK. 

Vendimi mbi konfiskimin e sendit është marrë në bazë të nenit 275 par. 3 të KP-së. 

 

 Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA E QARKUT NË PRIZREN 

 P.nr.220/2016 të datës 05.04.2017 

 

Sekretaren juridike,                          Kryetari i trupit gjykues 

Valdete Zurnaxhiu                              Raima Elezi 

  

UDHËZIM JURIDIKË: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 15  ditësh, Gjykatës së Apelit në  Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 

   

Përkthyesja gjyqësore Asnije Berisha 

 


