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      PKR.nr.73/14 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Krimeve të Rënda, 

në trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarët Afrim Shala, kryetar i trupit gjykues, 

Mirvete Alidemi dhe Venhar Salihu, anëtarë të trupit gjykues, me sekretaren 

juridike Fikrete Destani, në çështjen penale ndaj të akuzuarit M. Y. nga fshati S. e 

J., Komuna e V., të cilin sipas autorizimit e mbron avokati E. Q., nga Gj., për 

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

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 paragrafi 2 lidhur 

me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës,
1
 sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Gjilan, Departamenti i Krimeve të Rënda, të cilën e 

përfaqësonte prokurori Arben Kadriu, pas mbajtjes së seancave të shqyrtimit 

gjyqësor dhe publik, më datat 24 nëntor 2015; 19 janar 2016 dhe 14 mars 2016, më 

datën 14 mars 2016, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datën 29 mars 2016, e 

përpilojë me shkrim këtë :  

 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

  

 

 

  I akuzuari M. Y. nga babai R. dhe nëna V., e lindur U., i lindur më …, në 

V., tani me vendbanim në fshatin S. e J., Komuna e V., me numër personal …, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar, baba i një fëmije, punon si …, 

i gjendjes së varfër ekonomike, ka të kryer shkollën e mesme, duke u bazuar në 

nenin 364 paragrafi 1, nënparagrafi 1.3 të Kodit të Procedurës Penale,
2
   

 

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

   

 Sepse kinse në mënyrë të paautorizuar, në bashkëveprim me të pandehurit 

Sh. M.dhe D. Sh., është marrë me shitblerjen e substancave narkotike dhe me 

aplikimin e masave të fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit, pas marrëveshjes 

                                                 
1
 Kodi Penal i Republikës së Kosovës (Në tekstin e mëtejmë KPRK), nr.04/L-082, i datës 20.04.2012, i 

cili ka hyrë në fuqi më 01.01.2013. 
2
 Kodi i Procedurës Penale (Në tekstin e mëtejmë KPP), nr.04/L-123, i datës 13.12.2012, i cili ka hyrë në 

fuqi më 01.01.2013. 
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paraprake në mes të pandehurit D. Sh.t dhe “blerësit”, i pandehuri D. Sh., kërkon 

nga i pandehuri Sh. M., që t’i siguroj substancë narkotike në peshë prej ... kilogram 

dhe më datën ... .2014, rreth orës ..., në fshatin G., Komuna e V., i pandehuri Sh. 

M.e siguron substancën narkotike, e thërret të pandehurin M. Y.që me veturën e tij 

”...”, me tabela të regjistrimit ..., që të takohen me të pandehurin D. Sh., të tre së 

bashku shkojnë dhe e marrin substancën narkotike, të cilën paraprakisht i 

pandehuri Sh. e kishte fshehur në një shtëpi të pa banuar të fshatit, i pandehuri Sh., 

del nga vetura e merr substancën narkotike dhe e fut në ulësen e pasme të veturës, 

shkojnë në qendër të fshatit, ku ishte duke i pritur blerësi, të pandehurin Sh. M.dhe 

D. Sh. e nxjerrin substancën narkotike bashkërisht nga vetura dhe në momentin e 

dorëzimit ndërhynë Policia e Kosovës dhe arrijnë që të pandehurin Sh. dhe D., t’i 

arrestojnë dhe nga të njëjtit e sekuestrojnë substancën narkotike, të llojit  “...”, në 

sasi prej ... kilogram e ... gram, ndërsa, nga vendi i ngjarjes arratiset i pandehuri M. 

Y.me veturë, polica e ndjekin, kurse, i njëjti në pamundësi që të lëvizë më tutje e 

lenë veturën në rrugë, largohet në drejtim të panjohur dhe të nesërmen  lajmërohet  

në polici,   

- me këtë kishte për të kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope, nga neni 273 paragrafi 

2 lidhur me nenin 31 të KPRK. 

 Të pandehurit M. Y. i kthehet telefoni “...”, ngjyrë e ...; libreza e qarkullimit, 

... dhe automjeti “...”, me tabela të regjistrimit ..., pasi që ky aktgjykim të bëhet i 

formës së prerë.   

 Shpenzimet e procedurës paguhen nga mjete buxhetore të kësaj Gjykate.  

 

 

ARSYETIMI 

 

1. Ecuria e procedurës dhe fjala përfundimtare 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka 

ngritur aktakuzën e lartcekur ndaj të akuzuarve Sh. M. D. Sh. dhe M. Y. për shkak 

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

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 paragrafi 2 lidhur 

me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.   

Me aktgjykimin e formës së prerë të Gjykatës Themelore në Gjilan, 

Departamenti i Krimeve të Rënda, PKR.nr.63/14, të datës 04 prill 2014, i 

pandehuri Sh. M. është shpallur fajtor për shkak të veprës penale të lartcekur dhe 

ndaj tij është shqiptuar dënimi me burgim në kohëzgjajtje prej 1 (një) vjet e 6 

(gjashtë) muajve dhe dënimi me gjobë në shumë prej 2000 € (Dymijë Euro), kurse, 

i pandehuri D. Sh., është shpallur fajtor për shkak të veprës penale të lartcekur dhe 

ndaj tij është shqiptuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti dhe 

dënimi me gjobë në shumë prej 1000 € (Njëmijë Euro). Të pandehurit Sh. M.dhe 

D. Sh., janë shpallur fajtor, pas pranimit të fajësisë gjatë shqyrtimit gjyqësor, sipas 
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marrëveshjeve për pranimin e fajësisë. Ndërsa, ndaj të akuzuarit M. Y. ishte veçuar 

procedura penale, për shkak se i njëjti nuk e kishte pranuar fajësinë për kryerjen e 

veprës penale për të cilën është akuzuar dhe si rezultat i kësaj, edhe nuk kishte 

pranuar që hyjë në marrëveshje për pranimin e fajësisë. 

Pas kësaj, kryetari i trupit gjykues e ka caktuar shqyrtimin gjyqësor ndaj të 

akuzuarit M. Y.dhe pas leximit të aktakuzës, i njëjti ka deklaruar se nuk e pranojë 

fajësinë për kryerjen e kësaj vepre penale. 

 

Pas administrimit të provave, në shqyrtimin gjyqësor dhe publik, të mbajtur 

më datën 14 mars 2016, prokurori i shtetit Arben Kadriu, në fjalën përfundimtare, 

ka mbetur në tërësi pranë aktakuzës, duke i propozuar trupit gjykues që të 

akuzuarin M. Y. ta shpall fajtor për kryerjen e veprës penale të lartcekur dhe ta 

dënojë sipas ligjit. 

I akuzuari M. Y.dhe mbrojtësi i tij, avokati E. Q., gjatë fjalës përfundimtare i 

kanë propozuar trupit gjykues që i akuzuari të lirohet nga akuza.  

  

2. Konstatimet e trupit gjykues 

 

  Pas mbajtjes së seancave të shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të 

provave, si dhe vlerësimit të tyre një nga një dhe në lidhje me provat tjera, konform 

nenit 361 të KPP, trupi gjykues konstatoi këtë gjendje faktike :   

- se nuk është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari M. Y. 

me dashje e ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 

paragrafi 2 lidhur me nenin 31 të KPRK, në mënyrën, kohën dhe vendin e 

përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

3. Provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Gjendjen faktike të lartcekur, trupi gjykues e konstatoi pas administrimit të 

këtyre provave :  

- Dëgjimin e dëshmitarëve A. D. dhe D. Sh.; 

- Leximin dhe shikimin e provave materiale, siç janë : fotografitë që 

gjenden në shkresa të lëndës; vërtetimin për sekuestrimin e automjetit; 

raporti për automjetin e tërhequr; raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes 

dhe transkriptet e përgjimeve telefonike, si dhe  

- marrjen në pyetje të akuzuarit M. Y..  

 

3.1. Deklaratat e dëshmitarëve 

 

3.1.1. Dëshmitari A. D. , oficer i Policisë së Republikës së Kosovës, 

Drejtoria për Hetimin e Trafikimit të Narkotikëve në Gjilan, gjatë marrjes në pyetje 

në seancën e shqyrtimit gjyqësor, ka treguar se cilat veprime hetimore i kanë 
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ndërmarrë në këtë çështje penale dhe ka treguar se si ka rrjedhur ngjarja natën 

kritike, përkatësisht më datën ... .2014. Ky dëshmitar ka deklaruar se pas disa 

informatave dhe pas zbatimit të masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe 

hetimit, kanë arritur të kuptojnë se natën kritike do të bëhet një këmbim i 

substancave narkotike. Sa i përket të akuzuarit M. , dëshmitari ka deklaruar se i 

njejti e ka drejtuar veturën, ku diku gjysmë ore më parë ishte takuar me të 

pandehurit Sh. M.dhe D. Sh., ku së bashku me ta, kishte shkuar në fshatin G. , 

Komuna e V., e kishte parkuar veturën dhe në veturë, pastaj ishte ngarkuar 

substanca narkotike, ndërsa, pas kësaj, kanë shkuar që të takohem me blerësin. Në 

momentin kur i kanë takuar duke e shkëmbyer substancën narkotike, oficerët 

policor i kanë arrestuar të pandehurit Sh. M.dhe D. Sh., ku njëri, prej tyre është 

arrestuar brenda në kombi, ndërsa, tjetri është arrestuar jashtë kombit, kurse, nuk 

ka mundur t’a arrestojnë të akuzuarin M. Y. i cili ishte brenda veturës së tij dhe 

kishte arritur që të ikë me veturë nga vendi i ngjarjes. 

  Dëshmitari ka shtuar se sipas deklaratës së të pandehurit Sh. M. i  njëjti 

kishte deklaruar se natën kritike vetë kishte dalë nga vetura dhe e kishte marrë 

substancën narkotike e cila ishte e vendosur në një thes të bardhë dhe të cilën e 

kishte futur në veturë. Vendi ku ishte marrë substanca narkotike kishte qenë 

errësirë dhe për shkak të pozitës që ka patur vetura, shoferi i saj nuk ka mundur që 

ta shoh se çka po futet në veturë, ndërsa, shofer i veturës ka qenë i akuzuari M. Y.. 

Në momentin kur janë arrestuar të pandehurit Sh. M. dhe D. Sh., oficerët 

policor kanë qenë me rroba civile, me jelek me mbishkrimin “Policia” dhe para se 

t’i arrestojnë të pandehurit, kanë bërtitur me zë të lartë “policia”. Vetura të cilën e 

ka drejtuar i akuzuari M. Y.ka qenë shumë afër kombit ku është bërë shkëmbimi i 

substancës narkotike, mirëpo, ndoshta i akuzuari M. nuk ka mundur që ta dëgjoj 

thirrjen “Policia”, ngase vetura e tij ishte e ndezur. 

Objekt i përgjimit të masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit 

ka qenë telefoni i të akuzuarit D. Sh. dhe duke u bazuar në numrat e telefonit, 

shihet që i akuzuari M. Y. nuk ka kontaktuar përmes telefonit me të pandehurit D. 

Sh. dhe nuk kanë patur informacione që i akuzuari M. Y.më parë të jetë marrë me 

veprimtari të shitblerjes  të substancave narkotike. 

 Dëshmitari A. D., në fund ka shtuar se është e vërtetë që i kanë marrë në 

pyetje që të tre të pandehurit (Sh. M. D. Sh. dhe M. Y.) dhe të akuzuarit Sh. M.dhe 

D. Sh. nuk e kanë përmendur se kanë patur ndonjë marrëveshje me të akuzuarin 

M., si dhe kur është marrë në pyetje i akuzuari M., i njëjti kishte deklaruar se kinse 

nuk e ka ditur se çka ka pasur në atë thes, përkatësisht i njëjti ka thënë që ka 

menduar që ka armë apo diçka e dyshimtë. Po ashtu, i akuzuari M. nuk përmendet 

se e ka blerë këtë substancë narkotike, ngase, i pandehuri Sh. vazhdimisht ka 

deklaruar se ketë substancë narkotike e ka blerë me D. në Golem të Shqipërisë. 

3.1.2. Dëshmitari D. Sh.,
3
 gjatë marrjes në pyetje në shqyrtimin gjyqësor ka 

deklaruar se të akuzuarin M. Y. nuk e ka njohur para ditës kritike dhe sa i përket 

                                                 
3
 Gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor, të datës 24 nëntor 2015, trupi gjykues ka marrë aktvendim me të cilin e ka 

aprovuar propozimin e mbrojtësit të të akuzuarit M. Ymeri, avokatit Elmi Qerimi, që në cilësi të dëshmitarit të 
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kësaj vepre penale, dëshmitari D. Sh., ka patur marrëveshje paraprake vetëm me të 

pandehurin Sh. M.dhe nuk kanë patur ndonjë marrëveshje paraprake me të 

akuzuarin M., përkatësisht të njëjtit nuk kanë patur kurrfarë marrëveshje paraprake 

me të akuzuarin M.. Me fjalë tjera, i akuzuari M. Y. nuk ka patur kurrfarë lidhje 

me këtë vepër penale, përkatësisht, me shitblerjen e narkotikëve. Dëshmitari D. Sh. 

dhe i pandehuri Sh. M. së bashku me veturën e të akuzuarit M. kanë shkuar te 

vendi për ta marrë substancën narkotike, mirëpo, i akuzuari M. nuk e ka ditur këtë 

fakt, përkatësisht, i njëjti nuk ka ditur se çka ka në thes. I akuzuari M. e kishte 

pyetur të pandehurin D., se çka jeni duke futur në veturë, mirëpo, i njëjti ka thënë 

se nuk e di. Gjatë kohës sa i pandehuri Sh. M.dhe dëshmitari D. Sh., kanë qenë në 

veturën e të akuzuarit M., të njëjtit nuk kanë biseduar me blerësin lidhur me 

shitblerjen e substancës narkotike. I akuzuari M. nuk kishte qenë prezent as gjatë 

kohës kur i pandehuri Sh. dhe dëshmitari D. ishin takuar me blerësin e substancës 

narkotike. Në momentin kur oficerët policor i kanë arrestuar të pandehurit Sh. 

M.dhe dëshmitarin D. Sh., i akuzuari M. ka qenë brenda në veturën e tij. Para 

kësaj, dëshmitari D. Sh., kishte hyrë brenda në kombi-furgon për të bërë 

shkëmbimin e substancës narkotike. Dëshmitari nuk e ka ditur se ku i ka thënë i 

pandehuri Sh. të akuzuarit M. se janë duke shkuar. 

  

3.2. Provat materiale 

 

Përmes vërtetimit mbi konfiskimin i përpiluar nga zyrtarët policor, shishet se 

nga i akuzuari M. Y. janë sekuestruar një telefon “...”, libreza e qarkullimit dhe 

vetura “...”, me tabela të regjistrimit ..., ndërsa, nga raporti mbi tërheqjen e 

automjeti, shihet se kjo veturë është në emër të D. Y. . 

Nga fotografitë të cilat gjenden në shkresa të lëndës, shihet substanca 

narkotike, e cila është e ndarë në gjashtë paketime dhe e futur në një thes me 

ngjyrë të bardhë, ndërsa, nga raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes dhe testi 

fushor, shihet se pesha e përgjithshme e kësaj substance narkotike është ... gram, 

ku matja e kësaj, ishte bërë me peshore digjitale dhe kjo substancë narkotike është 

e llojit “...”.     

 Përmes transkripteve të bisedave telefonike, shihet se numri i telefonit i të 

pandehurit, tani dëshmitari D. Sh., ka qenë duke u përgjuar për shkak të dyshimit 

të kryerjes së veprës penale të lartcekur, ku shihet se janë zhvilluar disa biseda 

telefonike, mirëpo, në to, askund nuk është përfshirë dhe as që është përmendur 

emri i të akuzuarit M. Y.. 

 

3.3. Deklarimi i të akuzuarit M. Y. 

 

                                                                                                                                                             
dëgjohet i pandehuri  D. Shabiu, ku me këtë propozim të avokatit është pajtuar edhe prokurori i shtetit. Trupi 

gjykues e ka marrë këtë aktvendim, për shkak se procedura ndaj të pandehurit M. Ymeri, është veçuar në raport me 

të pandehurit Sh. Misini dhe  D. Shabiu, të cilët kishin arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë.  
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  I akuzuari M. Y. gjatë marrjes në pyetje në shqyrtimin gjyqësor e ka mohuar 

kryerjen e kësaj vepre penale për të cilën akuzohet, duke shtuar se nuk e ka ditur se 

çka ka në thes dhe sikur ta kishte ditur se çka ka në thes, atëherë, nuk do të shkonte 

me të pandehurin Sh. .  Me fjalë tjera, i akuzuari M. ka deklaruar se as që e ka ditur 

se të pandehurit Sh. M.dhe D. Sh., janë duke e kryer veprën penale të lartcekur. Ai 

ka shtuar se ditën kritike, përmes telefonin e ka ftuar i pandehuri Sh. M.dhe me 

veturën të cilën e ka drejtuar i akuzuari M., kanë shkuar në fshatin G., Komuna e 

V.. Kur i akuzuari M. e kishte pyetur disa herë të pandehurin Sh. se ku jemi duke 

shkuar, i pandehuri Sh. i kishte thënë si për hajgare, hajde mos vet shumë. Para se 

të shkojnë në fshatin G., i pandehuri Sh. kishte kërkuar që i akuzuari M., ta ndal 

veturën tek restorant “...”, ku kishte dalur jashtë veturës dhe kishte biseduar përmes 

telefonit me ndokënd, ku pas kësaj, kishte hyrë përsëri në veturë dhe kishte kërkuar 

nga i akuzuari M., që të shkojë pas veturës “...”. Pas kësaj, me veturën të cilën e 

drejtonte i akuzuari M., e në të cilën ishte edhe dëshmitari D. Sh., kishin kërkuar 

që të shkojë deri në një mal, ku i pandehuri Sh., kishte dal jashtë veturën dhe 

mandej, kishte hyrë në veturë së bashku me një thes. Pasi që i pandehuri Sh., kishte 

hyrë në veturë me thes, i akuzuari M., e kishte pyetur të njëjtin, se çka je duke 

bërë, kurse, i pandehuri Sh., ja kishte kthyer, duke i thënë “grahi, mos bo hajgare, 

qom deri te shtëpia edhe ec”. Kur të njëjtit, kanë shkuar para shtëpisë së të 

pandehurit Sh., kishte zbritur nga vetura dëshmitari D. dhe me vete e kishte marrë 

edhe thesin, ndërsa, pas tij kishte dal edhe i pandehuri Sh.. Pas kësaj, i akuzuari 

M., i kishte parë se disa njerëz, të cilët nuk e kishte ditur se janë oficerë policor dhe 

nga frika kishte ikur me veturë nga vendi ngjarjes, ku kishte ra në një pus, mandej, 

e kishte lënë veturën aty dhe kishte vazhduar që të iki në këmbë, ndërsa, të 

nesërmen ishte paraqitur polici. Me të pandehurin Sh. M. dëshmitari njihet 

familjarisht, ngase edhe jetojnë në një fshat, ndërsa, dëshmitarin D. Sh., para ditës 

kritike nuk e ka njohur.  

Derisa ishin në veturën e të akuzuarit M., dëshmitari D. dhe i pandehuri Sh. 

nuk kanë patur ndonjë kontakt me dikënd tjetër përmes telefonit. Përveç kësaj, i 

akuzuari M., gjatë kësaj kohe, edhe nuk ka dëgjuar ndonjë bisedë, ku është bërë 

fjalë për shitblerjen e substancave narkotike.   

  I akuzuari M., në fund ka shtuar se nuk e dinë se çka ka punuar para ditës 

kritike i pandehuri Sh., përveç si ... dhe i njëjti nuk ka patur veturë. 

 

4. Elementet e veprës penale 

 

Në nenin 273 paragrafi 2 të KPRK, janë parashikuar elementet e veprës 

penale për të cilën është akuzuar i akuzuari M. Y.. Sipas kësaj dispozite ligjore, 

këtë formë të kësaj vepre penale e kryen “Kushdo që pa autorizim shpërndan, shet, 

transporton, dorëzon, ndërmjetëson, dërgon ose dërgon në transit substanca apo 

preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë, substancë psikotrope ose 

substanca analoge, me qëllim të shpërndarjes, shitjes ose ofrimit për shitje”. Për 

këtë formë të kësaj vepre penale është parashikuar dënimi me gjobë dhe me burgim 
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prej 2 (dy) deri në 12 (dymbëdhjetë) vjet. Veprimi i kryerjes së kësaj forme të 

veprës penale konsiston në shpërndarjen, shitjen, transportimin, dorëzimin, 

ndërmjetësimin, dërgimin ose dërgimin në transit, në mënyrë të paautorizuar të 

substancave apo preparative të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë, substancë 

psikotrope ose analoge (ana objektive e veprimeve të kryerjes), me qëllim të 

shpërndarjes, shitjes ose ofrimit për shitje. Kjo formë e kësaj vepre penale mund të 

kryhet vetëm me dashje dhe me qëllim të shpërndarjes, shitjes ose ofrimit për shitje 

të substancave të lartcekura. Sipas nenit 21 të KPRK, “vepra penale mund të kryhet 

me dashje direkte ose eventuale. Personi vepron me dashje direkte kur është i 

vetëdijshëm për veprën dhe e dëshiron kryerjen e saj, kurse, personi vepron me 

dashje eventuale kur është i vetëdijshëm se pasoja e ndaluar mund të shkaktohet si 

rezultat i veprimit ose i mosveprimit të tij dhe ai pranon shkaktimin e saj”. 

Në anën tjetër, trupi gjykues konstaton se për të ekzistuar bashkëkryerja, 

duke ju referuar edhe nenin 31 të KPRK, duhet që midis pjesëmarrësve 

(bashkëkryersve), të ekziston një lidhje e caktuar objektive dhe subjektive. Lidhja 

objektive qëndron në atë se secili bashkëkryerës duhet të ndërmarrë ndonjë veprim 

me të cilin kontribon në kryerjen e veprës penale, kurse, lidhja subjektive qëndron 

në atë se të gjithë bashkëkryerësit duhet të jenë të vetëdijshëm se në kryerjen e 

veprës penale do të marrin pjesë apo do të veprojnë së bashkë në mënyra të 

ndryshme.   

 

5. Vlerësimi dhe analizimi i provave 

 

Trupi gjykues pas analizimit me shumë kujdes të gjitha provave të 

administruara gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor, ka ardhur në përfundim se 

duhet t’i falet besimi i plotë deklaratës së të akuzuarit M. Y. i cili e ka mohuar 

kryerjen e veprës penale për të cilën është akuzuar, duke shtuar se nuk e ka ditur se 

të akuzuarit Sh. M.dhe D. Sh., janë duke e kryer këtë vepër penale dhe nuk e ka 

ditur se çka ka në thes, në të cilën ka qenë substanca narkotike. Trupi gjykues ja ka 

falur besimin e plotë deklarimit të akuzuarit M. Y. për disa arsye që do të paraqiten 

në vijim : 

- Në radhë të parë, deklarimi i të akuzuari M. Y. është në përputhje të plotë 

me deklarimet e tij të mëparshme. Gjatë të gjitha fazave të procedurës 

penale (marrjes në pyetje nga ana e zyrtarëve të policor; deklarimit të tij 

para prokurorit të shtetit dhe marrjes në pyetje në shqyrtim gjyqësor) janë 

identike dhe gjatë gjithë kohës, i njëjti e kishte mohuar në mënyrë 

kategorike kryerjen e veprës penale për të cilës është akuzuar, duke 

shtuar se nuk e ka ditur se të i pandehuri Sh. M.dhe dëshmitari D. Sh., 

janë duke e kryer veprën penale. Po ashtu, i njëjti kishte shtuar se nuk e 

kishte ditur se çka ka në thes, në të cilën kishte qenë substanca narkotike. 

Me fjalë tjera, njëra prej arsyeve pse trupi gjykues ja ka falur besimin 

deklarimit të akuzuari M. Y. është edhe konsistenca e deklarimeve të tij. 

Kjo është një prej arsyeve, që duke e ndërlidhur edhe me arsyet e 
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shënuara më poshtë, bënë që trupi gjykues ta vlerësojë si bindëse dhe të 

besueshme deklarimin e të akuzuarit M. Y.. 

- Në anën tjetër, deklarimi i të akuzuari M. Y. gjen mbështetje edhe në 

provat tjera që janë administruar gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor, në 

veçanti në deklarimin e dëshmitarit D. Sh., si dhe provat materiale. 

Dëshmitari D. Sh., gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor kishte deklaruar 

se para ditës kritike nuk e kishte njohur të akuzuarin M. Y.; se nuk kishin 

patur kurrfarë marrëveshje me të akuzuarin M. Y. lidhur me shitblerjen e 

substancës narkotike; se i akuzuari M. Y. nuk e kishte ditur se çka ka në 

thes; se i akuzuari M. Y. nuk kishte qenë prezentë, gjatë kohës kur 

dëshmitari D. Sh. dhe i pandehuri Sh. M. ishin takuar me blerësin; se i 

akuzuari M. Y. kishte qenë brenda në veturë, në momentin kur i 

pandehuri Sh. M.dhe dëshmitari D. Sh., kishin dal jashtë për të bërë 

shkëmbimin e substancës narkotike, etj. Të gjitha këto thënie të 

dëshmitarit D. Sh., janë në tërësi në harmoni me deklarimin e të akuzuarit 

M. Y.. Është me rëndësi të theksohet se dëshmitari D. Sh., gjatë marrjes 

në pyetje në cilësi të pandehurit, në procedurat e mëparshme, sa i përket 

të akuzuari M. Y. kishte deklaruar në mënyrë të njëjtë, siç kishte 

deklaruar gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor, në cilësi të dëshmitarit. 

Duke u bazuar në këto, trupi gjykues, deklaratën e dëshmitarit D. Sh., të 

dhënë gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor, e ka vlerësuar si deklaratë të 

besueshme dhe bindëse, për shkak se e njëjta gjen mbështetje edhe në 

deklarimet e të akuzuarit M. Y.; në provat materiale, si dhe në deklarimet 

e mëparshme të dëshmitarit D. Sh., të dhëna në cilësi të të pandehurit. Po 

ashtu, deklarimi i dëshmitarit D. Sh., gjen mbështetje edhe në transkriptet 

e bisedave telefonike, nga të cilat shihet se askund nuk ka qenë i 

involvuar i akuzuari M. Y. si dhe në provat tjera materiale. 

- Deklarimi i të akuzuari M. Y. se nuk e ka kryer këtë vepër penale, përveç 

atyre që u cekën më lartë, është edhe i logjikshëm dhe në harmoni me 

rrethanat se si është zhvilluar ngjarja natën kritike. Kështu, duke i marrë 

për bazë këto fakte : se i akuzuari M. Y. kishte lidhje familjare dhe e 

kishte bashkëfshatar të pandehurin Sh. M.; se i pandehuri Sh. M. nuk 

kishte veturë; se në prezencë të të akuzuarit M. Y. nuk është biseduar 

asgjë, sa i përket substancës narkotike; se të akuzuarit M. Y. nuk i kishin 

treguar asgjë lidhur me planin e të pandehurit Sh. M.dhe dëshmitarit D. 

Sh.; se gjatë shkëmbimit të substancës narkotike, kishin qenë prezentë 

vetëm i pandehuri Sh. M.dhe dëshmitari D. Sh., ndërsa, i akuzuari M. Y. 

kishte qëndruar në veturë; se i akuzuari M. Y. nuk e kishte njohur më 

parë dëshmitarin D. Sh. se i akuzuari M. Y. askund nuk përmendet në 

transkriptet e bisedave telefonike; se i akuzuari M. Y. kishte qëndruar në 

veturë, në momentin kur ishte futur thesi me substancë narkotike në 

veturë; nga fotografitë që gjenden në shkresa të lëndës, shihet se thesi, 

kishte qenë me ngjyrë të bardhë dhe nuk kishte qenë i tejdukshëm, etj.  
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- Përveç këtyre që u cekën më lart, deklarimi i të akuzuari M. Y. nuk është 

edhe në kundërshtim me deklarimin e dëshmitarit A. D., oficer i Policisë 

së Kosovës, i cili kishte deklaruar se gjatë marrjes në pyetje, i pandehuri 

Sh. M.dhe dëshmitari D. Sh., nuk e kishin përmendur se kanë patur 

ndonjë marrëveshje me të akuzuarin M.; se i akuzuari M., nuk ka 

kontaktuar me dëshmitarin D. Sh.; se më parë nuk kishin patur ndonjë 

informacion se i akuzuari M. Y. të jetë marrë me veprimtari të shitblerjes  

të substancave narkotike dhe se i akuzuari M., për shkak të pozitës së 

veturës, nuk ka mundur të shoh se çka po futet në veturës; se i akuzuari 

M., nuk ka mundur që ta dëgjoj thirrjen “Policia”, ngase vetura e tij ishte 

e ndezur, etj. Dëshmia e dëshmitarit A. D., është vlerësuar si e 

besueshme dhe mjaft e rëndësishme, për shkak se i njëjti është një zyrtar 

policor me një përvojë të gjatë në Njësitinë Antidrogë në Gjilan.  

- Të gjitha këto dhe jo vetëm këto, janë arsye që tregojnë se me të vërtetë i 

akuzuari M. Y. nuk e kishte ditur se i pandehuri Sh. M.dhe dëshmitari D. 

Sh., janë duke e kryer veprën penale të lartcekur, përkatësisht i akuzuari 

M. Y. nuk e kishte ditur se i pandehuri Sh. dhe dëshmitari D. janë duke 

ndërmarrë veprime që kanë të bëjnë me shkëmbimin e substancës 

narkotike. Definitivsht, trupi gjykues ka ardhur në përfundim se i 

akuzuari M., për shkak të lidhjeve familjare që kishte me të pandehurin 

Sh., ishte manipuluar në një mënyrë nga ky i fundit, duke mos i treguar të 

akuzuarit M., për marrëveshjen dhe planin që kishte me dëshmitarin D. 

për të kryer veprën penale të lartcekur. I akuzuari M., pa dijenin e tij i 

kishte bartur me veturë të pandehurin Sh. dhe dëshmitarin D., duke mos e 

ditur planin e tyre dhe duke mos e ditur se të njëjtit janë duke bërë 

shkëmbimin se substancës narkotike. 

Sa i përket arsyeve pse i akuzuari M. Y. ka ikur ka vendi i ngjarjes, trupi 

gjykues ja ka falur besimin e tij, ngase, i njëjti edhe është frikësuar kur i ka parë 

disa persona dhe nuk ka mundur ta dëgjojë thirrjen “policia”. Këtë fakt e vërteton 

edhe dëshmitari A. D., për shkak se i akuzuari M. Y. ishte në veturë dhe vetura 

ishte e ndezur.    

 

6. Vendimi për lirimin e të akuzuarit nga akuza 

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lart dhe në nenin 364, paragrafi 1 

nënparagrafi 1.3 të KPP, trupi gjykues e liroi nga akuza të akuzuarin M. Y. për 

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

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 paragrafi 2 lidhur 

me nenin 31 të KPRK.  

    

7. Vendimi lidhur me konfiskimin e substancës narkotike 
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 Meqë substanca narkotike është konfiskuar me aktgjykimin e formës së 

prerë të Gjykatës Themelore në Gjilan, Departamenti i Krimeve të Rënda, 

PKR.nr.63/14, të datës 04 prill 2014, atëherë, trupi gjykues nuk ka vendosur lidhur 

me konfiskimin e substancës narkotike në këtë çështje penale. 

 

8. Vendimi lidhur me kthimin e sendeve 

 

Meqë është marrë aktgjykim lirues, atëherë, trupi gjykues ka vendosur që të 

pandehurit M. Y. t’i kthehet telefoni “...”, ngjyrë e ...; libreza e qarkullimit, ... dhe 

automjeti “...”, me tabela të regjistrimit ..., pasi që ky aktgjykim të bëhet i formës 

së prerë.   

 

9. Vendimi lidhur me shpenzimet e procedurës penale 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë duke u bazuar 

nenin 454 paragrafi 1 të KPP.  

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lart, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Krimeve të Rënda  

Më 29 mars 2016 

Sekretarja juridike,                                   Kryetari i trupit gjykues, 

 Fikrete Destani                Afrim Shala        

               

KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë 

në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e 

pranimit të të njejtit. Ankesa në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate 

Themelore.  


