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Numri i dokumentit:     04081605 

 

 

PKr.nr. 175/2022 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE  NË GJILAN -Departamenti për Krime të Rënda,  sipas  

kryetarit të trupit gjykues Agim Ademi, me zyrtaren ligjore Adelina Brestovci, në lëndën 

penale kundër të akuzuarit K. B nga Gjilani, për shkak të veprës penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga 

neni 267, par.1, të KPRK-së, të cilin me autorizim e mbron avokat I. R nga Gjilani, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan - Departamenti për Krimeve të Rënda 

PP.I.nr.192/2022, e datës 28.08.2022, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, më datë 

03.03.2023, bie dhe në prezence të palëve me datë 07.03.2023, publikisht shpalli  këtë: 

  

     

 

A  K T  GJ Y  K I M 

 

                  I akuzuari: 

 

K.B nga babai Sh... dhe nëna R..., e lindur K...i, i lindur me datë ..., në Gjilan, ku edhe 

jeton, rr.”...”, banesa “...”, kati 10, i martuar, baba i gjashtë fëmijëve, punëtor - moler, ka të 

kryer shkollën fillore, i gjendjes së varfër ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së 

Kosovës, me numër personal:.... 

 

                                       

        Ë SH T Ë   F A J T O R  

                      

  

Se me datë 03.07.2022, rreth orës 20:00 minuta në afërsi të pallatit të sporteve Bashkim 

Selishta në Gjilan, i pandehurit në mënyrë të paautorizuar ka blerë  dhe shit substanca 

narkotike të llojit marihuanë, në atë mënyrë që  i pandehuri  i kishte shitur, substancë narkotike 

të llojit marihuanë për çmimin prej 8 €  të pandehurit – dëshmitarit L. F nga Gjilani, ndërsa   

pas kontrollimit fizik të kryer nga njësia e hetimeve kriminale, te L... dhe tek i mituri L.K është 
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gjetur një qese me substancë narkotike e dyshuar se është e llojit marihuanë dhe një cigare 

joint, dhe pas kësaj i pandehuri L. F dhe K.B janë arrestuar dhe shoqëruar në Stacionin e 

policisë në Gjilan, ku pas verifikimit me test fushor matjes ka rezultuar se substanca narkotike  

është e llojit marihuanë dhe  peshon 2.45 gram, me këtë rast  substanca narkotike është 

sekuestruar përkohësisht në këtë mënyrë është vërtetuar se i akuzuari me veprimet e veta pa 

leje dhe autorizim ka blerë me qëllim të shitjes apo shpërndarjes te personat e tretë, substanca 

narkotike të cilat me ligj janë shpallur si të rrezikshme dhe të ndaluara. 

 

-Me çka ka kryer vepër penale, Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 paragrafi 

1, i KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata  në bazë të neneve 7, 17, 21, 38, 40, 42,43,69,70, 71, 72, 107,  dhe 267 

par.5,  të KPRK-së si dhe neneve 364 dhe 452 të KPPRK-ës. 

    

 

E   GJ Y K O N 

 

            Të akuzuarin K.B, me dënim me gjobë në shumë prej 300(treqind) euro, dhe dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti. I akuzuari dënimin me gjobë do ta paguaj, përkatësisht 

dënimin me burgim do ta mbajë,  në afat prej 15 dite, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë atëherë të njëjtit do t’i zëvendësohet 

me dënim burgu duke iu llogaritur nga 20 euro për një ditë burgimi.  

 

Të akuzuarit i shqiptohet edhe dënimi plotësues konfiskimi i substancës narkotike e 

llojit marihuanë në peshë prej 2.45 gram. 

 

   Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 40 (dyzet) 

euro, për kompensimin e viktimave të krimit 50 (pesëdhjetë) euro, dhe shpenzimet e 

procedurës sipas llogarisë përfundimtare të Gjykatës. 

 

 

                                                               A r s y e t i m 

 

                 Ecuria e procedurës 

 

 

  Prokuroria  Themelore  në  Gjilan - Departamenti për Krimeve të Rënda ka ngritur 

aktakuzë PP.I.nr.192/2022, e datës 28.08.2022, kundër të akuzuarit K.B nga Gjilani, për shkak 

të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 
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substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267, par.1, të KPRK-së, dhe ka kërkuar që i 

akuzuari  të shpallet  fajtorë dhe të dënohet me dënim meritor sipas ligjit. 

 

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan-Departamenti për Krime të Rënda 

Isuf Sadiku, fillimisht mbeti në tërësi pranë aktit akuzues dhe propozimeve që i njëjti i 

përmban, derisa në fjalën përfundimtare shtoi se gjatë shqyrtimit gjyqësor pa mëdyshje është 

vërtetuar se i akuzuari K.B e ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë. Se i akuzuari e ka 

kryer veprën penale, vërtetohet sikurse në provat materiale e edhe ato personale, të 

grumbulluara në procedurën hetimore, e të cilat janë administruar në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor. 

Mbi bazën e këtyre i propozoj gjykatës që i akuzuari  të shpallet  fajtorë dhe të dënohet 

me dënim meritor sipas ligjit. 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit, propozoj që të merren parasysh 

rrethanat rënduese si: i akuzuari është përsëritës i shumë veprave penale të kësaj natyre, e të 

evidentuara me PP.I.nr.24/2021, PP.I.nr.177/2022, PP.I.nr.192/22, dhe PP.II.nr.100/22. Po 

ashtu si rrethanë rënduese të merret parasysh edhe vendi ku është kryer vepra penale, afër 

pallatit të sporteve, vend ky ku frekuentohet nga një numër i madh i të rinjve.  Të merret 

parasysh edhe fakti se në regjionin tonë këto vepra penale janë në rritje e sipër, me çka edhe po 

atakohen gjeneratat e reja.  

Prokuroria në rastin konkret, rrethana lehtësuese nuk gjeti. 

 

   Mbrojtësi i të akuzuarit, avokati K.B, av. I. R në fjalën përfundimtare deklaroi: 

Nga dëgjimi i dëshmitarëve gjatë shqyrtimeve gjyqësore, si dëshmitarit L. F, L.K, R.H dhe 

M.Sh dhe zyrtarëve policor G. A dhe B. A, nuk u vërtetua se i pandehuri K.B t’i ketë shitur 

substancë narkotike L. F siç figuron në dispozitivin e aktakuzës. Se i pandehuri nuk ka shitur 

substancë narkotike e mohon dëshmitari L.F derisa dëshmitarët tjerë L.K, R.H dhe M.Sh nuk e 

kanë përmendur fare emrin e të pandehurit K.B. Sa i përket zyrtarëve policor G.A, i njëjti thotë 

se e ka redaktuar kallëzimin penal, por nuk e ka hartuar, derisa dëshmitari tjetër bashkim A... 

deklaroi se vetëm e ka nënshkruar kallëzimin penal. Sa i përket shkresave nga operatori IPKO, 

e njëjta si provë është e kundërligjshme, në mungesë të urdhëresës. Sa i përket provave tjera 

materiale, si vërtetimi mbi sekuestrimin, formular prone, raporti i ekspertimit, nuk kanë të 

bëjnë me të akuzuarin K.B, por ato prova i përkasin dëshmitarit L.F Sipas Kodit Penal, 

aktakuza duhet t’i përmbajë së paku dy prova të pranueshme për të konsideruar se një i 

pandehur ka kryer vepër penale, e që në rastin konkret rezulton se i pandehuri edhe me 

deklarimin e tij, por edhe provat e propozuara nuk rezulton të ketë kryer veprën penale për të 

cilën akuzohet, e që nuk u dëshmua as me dëgjimin e dëshmitarëve që i njëjti të ketë blerë, 

poseduar, shpërndarë apo shitur substancë narkotike, por që i njëjti (i akuzuari) në deklarimin e 

tij ka deklaruar se më parë ka ndodhur të ketë konsumuar, duke treguar formën dhe mënyrën se 

si ka mundur të kontaktojë dhe konsumoj substancë narkotike, por në asnjë rrethanë nuk e ka 

kryer veprën penale e cila i vihet në barrë. Andaj, në bazë të të theksuarave më lartë, 

propozojmë që gjykata t’i analizojë të gjitha provat dhe mbi bazën e tyre ta liroj të akuzuarin 

nga akti akuzues, apo në rastin eventual të shqyrtoj mundësinë që në rast se gjen prova të 

besueshme të bëj rikualifikimin e veprës penale.  
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  I akuzuari K.B, në fjalën përfundimtare deklaroi: E përkrah në tërësi fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit tim, duke shtuar se për këtë vepër penale jam i pafajshëm, 

megjithatë më vjen keq për rastet e ndodhura, aktualisht vijoj trajtimin për shërim nga 

varshmëria nga narkotiku dhe premtoj se në të ardhmen nuk do të kryej vepra penale. 

 

                 Procedura provuese 

 

Dëshmitari L. F në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se është e vërtetë që 

unë me datë 20.08.2022, kam dhënë deklaratë në polici, e po ashtu me datë 06.09.2022 kam 

dhënë deklaratë në prokurori, por që dua të shtoj se me rastin e dhënies së deklaratës në polici 

unë kam pasur presion nga policia që të tregoj se ku e kam marrë substancën, por sa i përket 

deklaratës në prokurori këtë e kam bërë pa kurrfarë presioni, mirëpo kam pasur stres dhe nuk e 

di se çka kam deklaruar. Është e vërtetë se para fillimit të seancës së sotme unë kam qenë në 

prokurori, me ç'rast kam deklaruar se dua ta ndërroj deklaratën me arsyetim se baba i K... ka 

ardhur tek unë dhe ka qarë. Në ato deklarata është e vërtetë se kam deklaruar se me datë 

03.07.2022 rreth orës 20:00 kam blerë substancë narkotike dhe se me numrin e telefonit ... 

përmes sms-ëve e kam kontaktuar të akuzuarin, por të njëjtin e kam thirrur për të konsumuar 

marihuanë, por jo me ble siç kam deklaruar fillimisht. Në prokurori kam deklaruar se kam 

blerë substancë narkotike të llojit marihuanë prej 2.3 gram, për shumën e të hollave prej 8 (tetë 

) euro, por këtë pagesë nuk ia kam bërë K..., por një personi tjetër, mirëpo nga frika prej 

policisë kam thënë se pagesën ia kam bërë K.... Këtë substancë e kisha blerë atë ditë më herët, 

por kemi shkuar te salla e sporteve për ta pritur K..., e nuk qëndron siç kam deklaruar më parë 

se këtë substancë e kam blerë pasi që kemi kontaktuar me K... me sms. SMS-të të cilët janë në 

shkresat e lëndë, me të cilët unë kam komunikuar me K..., janë sms e mi. Numrin e telefonit e 

kam marrë nga personat e mahallës, por jo për të blerë, por për të konsumuar bashkë me 

Kujtimin substancë narkotike, sepse një ditë më parë së bashku me Kujtimin kemi konsumuar 

marihuanë të cilën e kishte siguruar K.... Po ashtu është e vërtetë që kam deklaruar në prokurori 

se personit i cili ka ardhur me xhip të zi ia kam dhënë tetë euro dhe e kam marrë substancën, 

por K... nuk ia kam dhënë paratë. Është e vërtetë se L. K, M. Sh dhe R. H kur jam takuar me 

K... kanë qenë me mua së bashku në veturën e tipit Mercedes. Prej tyre L... e ka ditur se po 

shkojmë për të konsumuar narkotik, ndërsa dy të tjerët nuk e kanë ditur. Personat që ishin me 

mua në veturë substancën narkotike për herë të parë e kanë parë pasi që unë u takova me K.... 

Me atë rast L... mi ka dhënë pesë euro, dhe po ashtu është e vërtetë se i akuzuari ka ardhur me 

veturën e tipit xhip, dhe unë i kam thënë personave që ishin me mua në veturë që unë po dal 

për të blerë substancë narkotike, por në fakt nuk ka qenë ashtu. Pasi jemi nisur nga vendi i 

ngjarjes, pas një 300-400 metra, na kanë ndalur policia më kanë kontrolluar dhe ma kanë gjetur 

substancën narkotike, dhe në atë rast kam thënë se e kam blerë nga K...i, por që nuk është e 

vërtetë, ngase e vërteta është ajo që tani po e deklaroj.  

  

Dëshmitari G. A, në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se me datë 

03.07.2022, diku rreth orës 20:50 minuta njësiti policor i ka takuar të dyshuarit L.K dhe L.F, e 

që është iniciuar rast për posedim të substancës narkotike. Me këtë rast L... në deklaratën e tij 

ka theksuar se substancën narkotike me peshë prej 2.3 gram, e ka blerë me çmim prej 8 euro, 

nga një person të cilin nuk e njeh, e me të cilin ka kontaktuar përmes telefonit .... Njësiti jonë 
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policor, në bashkëpunim me Njësitin e antidrogës ka bërë kërkesë për verifikimin e këtij numri 

të telefoni, e që ka rezultuar se ky numër është i regjistruar në emër të R.S. Me rastin e 

veprimeve hetimore kemi konstatuar se ky numër është i K.B, pasi që i njëjti ka dy nën 

shtetësi, pra e ka edhe nënshtetësinë e Serbisë me emrin e R.S e që vërtetohet edhe me 

pasaportën e Republikës së Serbisë të K.B, me emrin R.S. Në rastin konkret unë kam qenë 

hetues dhe të gjitha veprimet i kemi ndërmarrë në zbatim të urdhëresës së gjykatës. Të 

pandehurin e kam intervistuar unë, e në prezencë të mbrojtësit të tij, i cili ka deklaruar se 

posedon pasaportë të Republikës së Serbisë, si dhe e ka pohuar se telefoni me numër ..., është i 

tij dhe e ka përdorur vetëm ai. Gjithashtu me rastin e dhënies së deklaratës ka pohuar se i ka 

dhënë marihuanë falas personave tjerë, me arsyetim se edhe ata i kanë dhënë më parë, por që 

nuk ka pranuar që ka shitur substancë narkotike. 

 

Dëshmitari B. A në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se me rastin konkret ka 

qenë i ngarkuar G.A, derisa unë kam qenë hetues i dytë i rastit dhe për rastin mund të shtoj se 

njëri nga personat e implikuar në rast ka qenë i mitur. E i cili ka deklaruar se tani i akuzuari 

K.B më ka dhënë një cigare joit. Për më tepër me rastin është marrë kolegu im G..., derisa mua 

diçka tjetër nuk më kujtohet. 

 

Dëshmitari L. K, në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se unë mbetem në 

tërësi pranë deklaratës të cilën e kam dhënë në polici dhe për më tepër shtoi se me datë 

03.07.2022, unë kam qenë së bashku me L..., M... dhe R..., dhe kemi shkuar për të pirë kafe në 

një kafiteri afër sallës së sporteve. Me L... kemi biseduar për të konsumuar substancë 

narkotike- marihuanë, ashtu që unë L... ia kam dhënë pesë euro dhe L...ka shkuar për të blerë 

substancë. Pas 20-30 min, nga koha kur L... që kishte dalë nga lokali ku ishim duke qëndruar, i 

njëjti është kthyer në lokal dhe më pas kemi dalë që të katër dhe me veturën e L... kemi shkuar 

mbrapa parkut te salla e sporteve dhe derisa ishim duke qëndruar në veturë kanë ardhur policia, 

ashtu që mua ma kanë gjetur një sasi, por edhe L.... Konsumues kemi qenë unë dhe L...derisa 

M... dhe R...nuk kanë qenë konsumues. Se sa ka qenë sasia e narkotikut unë nuk e di, por L... 

më ka treguar se e ka marrë narkotikun. Me L... kemi konsumuar së bashku ndoshta dy tre 

herë, e që substancën ma ka dhënë L..., por nuk e kam pyet se ku e ka blerë. Emrin e K... unë 

nuk e kam dëgjuar më parë dhe as që po e njoh.  

 

Dëshmitari M. Sh, në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se unë kam dhënë 

deklaratë në polici, e që edhe tani në tërësi e mbështes, dhe shtoi se kemi qenë ditën kritike me 

veturën e L... dhe kam vërejtur se gjatë gjithë kohës ka komunikuar me dikën përmes telefonit, 

por që unë nuk kam pasur kurrfarë informacioni lidhur me substancën narkotike. Më pas pasi 

që jemi shëtitur me veturë, jemi ndalur për të pirë kafe në një kafiteri afër sallës së sporteve, 

dhe duke qëndruar ne të gjithë aty L... ka dalë dhe pas 10-15 min është kthyer përsëri, por nuk 

na ka treguar arsyen se pse kishte dalë, e që më pas të gjithë kemi dalë nga kafiteria. Lëndën 

narkotike L... ia kam parë pasi që jemi ngritur nga kafiteria dhe me veturë kemi shkuar tek 

parku mbrapa sallës së sporteve dhe unë nuk e kam ditur pse po ndalemi aty, dhe me atë rast e 

kam parë që L... e ka nxjerrë lëndën narkotike. Duke qëndruar ne në veturë, ndoshta pas nja 5 

minuta kanë ardhur policia. Sa i përket të akuzuarit K... unë po e njoh si figurë, pasi që të 

njëjtin e kam parë në mëhallë, e i cili e ka shtëpinë afër shkollës “...”.  
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Dëshmitari R.H, në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se për këtë rast unë 

kam dhënë deklaratë në polici, e të cilën e mbështes edhe tani dhe dua të shtoj se ditën kritike 

mua më ka thirre për të dalë për të pirë kafe shoku im L.... Jemi nisur e veturën e L..., e që me 

neve kanë qenë edhe M... dhe L... Kemi shkuar tek një kafiteri afër sallës së sportit, e që ne të 

katër jemi ulur për kafe. Pas pak L... ka dalë dhe nuk e di se ku ka shkuar, por që L...dhe L... 

kishin planifikuar që të përdorin substanca, por që unë nuk i kam dëgjuar. E  di që L... i ka 

dhënë para L..., por sa para i ka dhënë unë nuk e di. Pas 20-25 minutash L... ishte kthyer në 

kafiteri dhe pasi ai u kthye ne jemi ngritur që të gjithë dhe nga aty me veturë jemi ndalur mbi 

sallën e sporteve, afër një ndërtese, dhe derisa ishim në veturë L... dhe L.. kanë filluar ta 

përgatisin substancën narkotike që ta konsumojnë. Pas pak kohe kanë ardhur policia, na kanë 

nxjerrë nga vetura që të katër, na kanë kontrolluar dhe me atë rast L... dhe L... i kanë gjetur 

substanca narkotike. Se ku e ka marrë L... substancën unë nuk e di, por as që nuk ka përmendur 

emër. Tani të akuzuarin unë nuk e njoh dhe nuk më kujtohet se L... a ka biseduar me dikën në 

telefon. 

  

     Provat materiale 

 

Gjykata bëri shtjellimin dhe analizimin e provave materiale edhe atë:  

 

Raporti fillestar i incidentit, me numër të rastit 2022-CA-..., i dt.03.07.2022;  

 

Raporti njoftues i dt.03.07.2022;  

 

Vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve i dt.03.07.2022;  

 

Formular prone i dt.03.07.2022;  

 

   Raporti i ekspertimit i dt.12.09.2022 me numër të referencës  KF /2022-..,        nga 

Agjencioni i Kosovës për Forenzikë; 

 

 Foto dokumentacioni, edhe atë fotokopja e letërnjoftimit dhe pasaportës, të K. B (R.S),  

 

 Fotokopjet e nxjerra për komunikim me SMS,  

 

Foto e substancës narkotike;  

 

Certifikata e lindjes për M, Sh 

 

Fotografia e automjetit me targa të regjistrimit 06-...;  

 

Fotografi e L. K me substancë narkotike të vendosur në peshore. 
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Mbrojta e të akuzuarit  

 

 I akuzuari K.B, në mbrojtën e tij deklaroi: është e vërtetë që me L.F kemi 

komunikuar me telefon dhe më ka thënë ” ku je”, ashtu që unë kam dalë para banesës dhe nuk 

e kam takuar askënd dhe pasi i kam blerë disa barna jam kthyer në banesë. L...me dy tre 

persona të tjerë të mëhallës, dy-tre ditë para ngjarjes kritike kemi konsumuar marihuanë, por 

L... unë asnjëherë nuk i kam shitur substancë narkotike dhe ka ndodhur që kemi konsumuar 

ndonjë joit së bashku. Sa i përket personave tjerë L..., M... dhe  R...unë i njoh ngase kemi jetuar 

me një lagje. Sa i përket datës 03.07.2022, mua nuk më kanë thirrë policia, por me datë 

04.08.2022 më kanë arrestuar policia për një rast tjetër për narkotik edhe atë për 80 gram, e që 

unë vet iu kam treguar policisë, ashtu që edhe e kam pranuar atë vepër. Me rastin e 

intervistimit më kanë pyet edhe për rastin e L.... L...e kam njohur si fqinj i babait tim, dhe me 

të nuk kemi pasur asnjëherë problem. L...më ka thirre apo më ka shkruar një ose dy herë në 

telefon për me u taku përmes numrit të Ipkos që e kam unë, por unë nuk e di pse ka deklaruar 

L... se unë atij i kam shitur substancë narkotike. Sa i përket deklaratave të dhëna në prokurori 

dhe polici, nuk i përmbahem atyre, ngase nuk kam pasur mbrojtës, por e vërteta është ajo që po 

e deklaroj tani. Telefoni me numër 049-..., është numri im personal, dhe me këtë numër kam 

komunikuar edhe me L...Se a ka veturë L... unë nuk e di, por është e vërtetë ajo që kur më ka 

shkruar Labinoti i kam thënë  “jam te rruga e Cernicës duke u kthyer”. 

 

 

    Gjendja e fakteve 

 

   Pas shtjellimit dhe analizimit të gjitha provave veç e veç dhe të gjithave së bashku si në 

kuptim të nenit 8 dhe 360 të KPPRK gjykata konstatoi këtë gjendje faktike: se i akuzuari K.B 

pasi që paraprakisht kishe komunikuar përmes sms-ëve me tani dëshmitarin L.F, me datë 

03.07.2022, rreth orës 20:00, L... me tani dëshmitarët L.K, M. Sh dhe R.H, me veturën e L... 

shkojnë në një kafiteri afër sallës së sporteve në Gjilan, dhe me atë rast L... dhe L... merren 

vesh për të konsumuar substancë narkotike. Pasi që L..., L..., M...dhe R..., ishin duke qëndruar 

në kafiteri, L...i i jep L... pesë euro dhe L... del nga lokali dhe shkon tek vendi ku ishin 

dakorduar me K. B, dhe me atë rast K...afër banesës së tij (tek barnatorja) i shet substancë 

narkotike me peshë prej 2.45 gram, të llojit marihuanë, për shumën e të hollave prej 8 euro. 

Pasi e blen substancën narkotike L..., pas 15-20 minuta kthehet në kafiteri, ku ishin duke 

qëndruar L..., M... dhe R.... Më pas që të katër dalin nga kafiteria dhe me veturë të L... shkojnë 

tek parku afër sallës së sporteve dhe me atë rast L... iu tregon substancën narkotike personave 

tjerë, e që një sasi ia jep edhe L...dhe derisa ishin në veturë duke e përgatitur substancën 

narkotike për ta konsumuar, aty arrijnë policia dhe tek L... dhe  L... gjejnë sasinë e substancës 

narkotike, e që sipas raportit të ekspertimit nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë të dt. 

12.09.2022, ka rezultuar të jetë substancë narkotike e llojit kanabis- marihuanë me peshë prej 

2.45 gram. Pas shoqërimit të L. F në stacionin policor, i njëjti kishte deklaruar se substancën 

narkotike të llojit dhe me peshë si më lartë, e kishte blerë nga i akuzuari K.B për shumën e të 

hollave prej 8 euro.  

     

 



 Numri i lëndës: 2022:177225 
 Datë: 15.03.2023 
 Numri i dokumentit: 04081605 
 

8 (10)  

   
2
0
2
2
:2
0
1
5
6
4

 

  Analizimi i provave 

 

 Gjendja faktike në rastin konkret u vërtetua me provat materiale të cilat gjenden në 

shkresat e lëndës, ashtu që gjykata këtyre provave ia fali besimin e plotë. Me vërtetimin për 

sekuestrimin e përkohshëm të sendeve të dt.03.07.2022, formular prone i po të njëjtës datë, 

vërtetohet se sasia e narkotikut e llojit marihuanë i është sekuestruar tani dëshmitarit L.F, e që 

është vërtetuar se të njëjtën sasi të narkotikut e kishte blerë prej të akuzuarit K.B. Nga raporti i 

ekspertimit me numër të referencës KF/2022-...., nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë, 

vërtetohet se sasia e narkotikut ka rezultuar të jetë e llojit marihuanë, me peshë prej 2.45 gram, 

(gjykata bëri konstatimin në dispozitiv të aktgjykimit se kemi të bëjmë me sasinë sikurse në 

raportin e ekspertimit  me peshën e narkotikut prej 2.45 gram, e jo si në dispozitiv të aktakuzës 

siç figuron pesha e narkotikut prej 2.3 gram). 

Nga foto dokumentacioni përkatësisht kopja e pasaportës, shihet se pasaporta në emër 

të R.S, i përket të akuzuarit K.B. Nga fotokopjet e komunikimit me SMS, shihet se i akuzuari 

K.B ka komunikuar ditën kritike me tani dëshmitarin L.F, përmes numrit të telefonit .... Nga 

foto dokumentacioni shihet substanca narkotike e vendosur në peshore me foton e L.K . Nga 

provat personale, përkatësisht deklarata e tani dëshmitarit L.F, të dhëna në fazat e mëhershme 

në polici me datë 04.08.2022, dhe në prokurori me datë 06.09.2022, vërtetohet se ditën kritike 

me datë 03.07.2022, kishte komunikuar me sms , përmes numrit të tij te telefonit ..., me të 

akuzuarin K.B, në numrin e telefonit ..., dhe me këtë rast ishin dakorduar që të takoheshin afër 

banesës së të akuzuarit tek barnatorja afër pallatit të sporteve. Po ashtu mbi bazën e këtyre 

deklaratave është vërtetuar se tani dëshmitari L...nga i akuzuari kishte blerë substancën 

narkotike të llojit marihuanë për shumën e të hollave prej 8 (tetë) euro, e që paraprakisht pesë 

euro për blerjen e substancës i kishte marrë nga L.K. Po ashtu iu fal besimi edhe dëshmitarëve 

L.K, për faktin që ditën kritike kishte qenë së bashku me L.F, M. Sh dhe R. H, dhe me këtë rast 

L...ia kishte dhënë pesë euro për ta blerë substancën narkotike. 

Faktin që derisa ishin duke qëndruar në një kafiteri afër sallës së sporteve, që të katër të 

lartpërmendurit nga kafiteria kishte dalë Labinoti dhe pas 15-20 minuta, ishte kthyer dhe më 

pas të gjithë dalin nga kafiteria, L... ia tregon substancën narkotike, dhe pasi që ishin nisur me 

veturën e L... tek parku mbi sallën e sporteve, derisa ishin në veturë aty ka arritur policia dhe 

tek L... dhe L... kishin gjetur substancë narkotike. Nga dëshmitari G.A (zyrtar policor) 

vërtetohet se substancën narkotike L... e kishte blerë nga një person për çmimin prej tetë euro, 

e për blerjen e saj ishin marrë vesh përmes telefonit 049-..., e që ky numër ka rezultuar të jetë i 

regjistruar në emër të R.S, e që më pas është konstatuar se në fakt është K.B, por që i ka dy 

nënshtetësi, një të Republikës së Kosovës dhe një nënshtetësi të Republikës së Serbisë. 

Pjesërisht iu fal besimi edhe deklaratës së të akuzuarit K.B, kur pohon se me tani  

dëshmitarët ka konsumuar substancë narkotike, por që të njëjtëve nuk i ka shitur. 

 

Nga provat e shtjelluara dhe të theksuara më lartë është vërtetuar se i akuzuari në 

kohën, vendin dhe mënyrën si më lartë, e ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja 

dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve substancave psiko-trope dhe analoge nga neni 267 par. 

1 të KPRK-së.  
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     Pretendimet e refuzuara 

 

   Gjykata nuk ia fali besimin deklaratës së dëshmitarit L.F, të bërë në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor ngase i njëjti pohon se para fillimit të seancës 11.01.2023, fillimisht i njëjti 

kishte shkuar tek prokurori i shtetit dhe kishte thënë se dua ta ndryshoj deklaratën që e kam 

dhënë më parë për K.B, me ç'rast kur është pyetur nga prokurori i shtetit se për çfarë arsye po e 

ndryshon deklaratën, i njëjti ishte përgjigjur se tek unë në shtëpi ka qenë babai i të akuzuarit 

K.B, dhe ka qarë, andaj dua ta ndryshoj deklaratën. Më pas në seancë gjyqësore i njëjti i ka 

mohuar deklaratat e mëparshme, duke thënë se nuk kishte blerë substancë nga K.B, por me të 

kishin konsumuar së bashku substancë narkotike. 

   Deklarata e ndryshuar e dëshmitarit L.F bie në kundërshtim te gjitha provat e tjera, si 

ato materiale si dhe dëshmitë e dëshmitarit, por edhe substancialisht ndryshon nga deklarata e 

dhënë më parë, andaj kësaj deklarata nuk iu fal besimi. Po ashtu nuk iu fal besimi as mbrojtjes 

së të akuzuarit K.B kur deklaron se me dëshmitarët vetëm kishin konsumuar së bashku, por 

nuk iu kishte shitur, duke qenë se kjo pjesë e deklaratës bie në kundërshtim me provat tjera, e 

në veçanti me pjesën e deklaratës së dëshmitarit L..., kur pohon me tani të akuzuarin nuk ishte 

njohur, por që numrin e telefonit e kishte siguruar nga personat tjerë të lagjes, e që më pas 

rezultoi që numri të jetë i tani të akuzuarit.  

 

 

   Vendimi mbi dënimin  

 

Gjykata me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin K.B të 

shpallur fajtor sipas dispozitivit të aktgjykimit, bazuar në nenin 69, të KPRK-së, pati parasysh 

të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese.  

Si rrethanë lehtësuese pati parasysh sjelljet e tij korrekte gjatë seancave të shqyrtimit 

gjyqësor,  duke iu përgjigjur çdo ftese të gjykatës, gjendjen e tij të varfër ekonomike, se është 

familjar-baba i gjashtë fëmijëve si dhe sasinë e vogël të narkotikut dhe llojin e saj. 

 

Ndërsa si rrethanë rënduese gjykata mori parasysh rrezikshmërinë shoqërore të veprës 

penale e cila i bie në barrë të akuzuarit, shkallën e përgjegjësisë penale të kryerësit. Si dhe 

faktin që i njëjti ka qenë i gjykuar për vepër penale posedim i substancës narkotike me 

aktgjykimin e kësaj Gjykate,  PKR.nr. 186/22, të datë 03.11.2022 dhe është dënuar me dënim 

me gjobë prej 300 euro dhe dënim me burgim prej 1 vit e 6 muaj, e që aktgjykimi ka mare 

formën e prerë 21.12.2022.   

 

  Andaj, mbi bazën e të theksuarave më lartë, i akuzuari është shpallur fajtor, dhe i është 

shqiptuar dënim si në dispozitiv të aktgjykimit, me bindje se edhe me një dënim të tillë do të 

arrihet qëllimi i dënimit që i akuzuari në të ardhmen mos të kryej vepra penale si dhe të ndikojë 

tek personat tjerë të përmbahen nga kryerja e veprave penale, e bazuar në nenin 38 të KPRK-

së.  

 

                Vendimi mbi dënimin plotësues  
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    Vendimi mbi konfiskimin e substancës narkotike e llojit marihuanë në peshë prej 

2.45 gram., është bazuar në nenin 267 paragrafi 5 të KPRK-së. 

 

 

                 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës  

  

 

                  Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është i bazuar në nenin 452,  të 

KPPRK-së.  

  

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

   

                    GJYKATA THEMELORE NË  GJILAN 

                 DEPARTAMENTI I  KRIMEVE TË RËNDA 

                        PKR.nr. 175/2022  Me datë  15.03.2023 

 

 

Zyrtare Ligjore,                                                                    Kryetari i trupit gjykues,  

Adelina Brestovci                                                                                    Agim Ademi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë Departamenti për Krime të Rënda, në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit 

të së njëjtës, ankesa dorëzohet në dy ekzemplar përmes kësaj Gjykate. 

 


