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Numri i lëndës: 2018:059717 

Datë: 01.04.2019 

Numri i dokumentit:     00264068 

DKR. P.nr.112/2018 

 

                                                   NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE – Departamenti për Krime të Renda në Pejë,  Kryetari i trupit 

gjykues-Gjyqtari Sylë Lokaj, anëtarët e trupit Gjykues-Gjyqtaret  Sami Sharaxhiu dhe Sejdi 

Blakaj me pjesëmarrjen e sekretares juridike Binake Mulliqi , sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore – Departamenti për Krime të Rënda në Pejë , PP. nr. 92/2018, dt.26.12.2018, 

kundër të akuzuarve B G, M G dhe R U , e për shkak të veprave penale si bashkëkryes , blerja , 

posedimi , shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve , substancave psikotrope apo 

analoge nga neni 281 par 1 nen par 1.9 e lidhur me 273 par 2 dhe 31 te KPRK-së, pas mbajtjes 

së shqyrtimit kryesorë në prezencën e Prokurorit të Shtetit – Sahide Gashi ,të akuzuarit B G , 

mbrojtësit Av, Haxhi Çekaj , të akuzuarit M G  mborjtesit Av. Gani Kelmendi dhe të akuzuarit 

R U mbrojtësit  Av. Osman Cucoviq, me dt.04.03.2019, ka  marrë dhe publikisht shpalli  këtë : 

 

                                                          A K T G J Y K I M 

 

 Të akuzuarit :  

 

1.B G, i biri i S dhe nënës R e gjinisë S, i lindur me dt...., ne Z R.Serbisë  me banim në Rr.”...” 

në  B, ka te kryer shkollën mesme, me profesion policë, bashkëjeton , baba i një fëmije , i 

gjendjes se mesme ekonomike ,Serb ,Shtetas i Republikës se Serbisë, i pagjykuar më partë, 

ndodhet në paraburgim nga dt. ..,  e në vazhdim. 

 

2.M G, i  biri i L dhe nënës B  e gjinisë ZH,  i lindur me dt..., ne .. , me banim në  Rr.”...” R. 

Serbisë ,ka te kryer shkollën mesme , me profesion teknik i makinerisë ,i martuar , baba i dy 

fëmijëve, i gjendjes se mesme ekonomike , Serb , Shtetas i Republikës se Serbisë., i dënuar me 

parë, e ka vuajte dënimin, ka qenë në paraburgim nga dt. 29.09.2018,   deri me dt. 04.03.2019 

tani ndodhet në liri  

 

3. R U, i  biri i M  dhe nënës D e gjinisë M, i lindur me dt..., në  Qytetin e Z  Rr. “...” nr. 57, ka 

te kryer shkollën mesme , me profesion tregtar ,i papunë, i martuar , baba i dy fëmijëve, i 

gjendjes se mesme ekonomike ,  Serb , Shtetas i Republikës se Serbisë. I pa dënuar me parë, ka 

qenë në paraburgim nga dt. 29.09.2018,   deri me dt. 04.03.2019 tani ndodhet në liri 

 

                                                                  I 
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                                                      PJESA LIRUESE 
 

Të akuzuarit M G dhe R U: 

 

                                  Në kuptim të nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPPK-së,                                                                 

 

                                             LIROHEN NGA AKTAKUZA 

                                                     

Të akuzuar se : 

.Me 29.09.2018, rreth orës 13:15min, ne rrugën Pejë-Istog, ne fshatin V , pas marrëveshjes 

paraprake mes tyre e ne bashkëpunim me personat tjerë ende te paidentifikuar , kanë 

transportuar substanca te cilat janë shpallur me ligj si narkotik, me qellim te shitjes ne atë 

mënyrë qe pasi i pandehuri B një ditë më herët, kishte marr informatë se ngarkesa me narkotik 

nga Republika e Shqipërisë kishte hyre ne Kosovë , i lajmëron te pandehurit e tjerë M G dhe R 

U dhe qe te tre se bashku me veturën e tij “...” ngjyrë e kaltër me targa ......, marrin rrugë gjatë 

natës nga Serbia për ne Kosovë, dhe pasi që ne orët e para te mëngjesit kalojnë kufirin ne “M” , 

rreth orës 12:00 ,min takohen me personat ne fjalë ne rrugën Pejë Deçan , ku paketojnë 

ngarkesën ne rimorkion e modifikuar paraprakisht me targa ... , e cila ishte sjell një javë me 

herët nga te pandehurit dhe gjatë kthimit për ne Serbi hetohen nga Policia e cila ju vehen ne 

ndjekje dhe arrijnë qe te njëjtit ti ndalojnë dhe arrestojnë , me qe rast gjatë kontrollit te 

automjetit dhe rimorkios ne fjalë, në këtë te fundit gjenden te paketuara 113 qese plastike te 

tejdukshme me substancë narkotike e llojit marihuan, ku secila prej tyre kishte peshën prej 1 kg 

e 32gr, gjegjësisht me peshë te përgjithshme prej 145kg e 641 gr. 

 

-me çka si bashkëkryes kishin për  kryer vepër penale blerja , posedimi, shpërndarja dhe shitja 

e paautorizuar e narkotikeve , substancave psikotrope dhe analoge nga neni 281 par 1 nën par 

1.9 lidhur me nenin 273 par 2 dhe 31 të KPRK-së. 

 

-për shkak se nuk është provua se kanë kryer veprën penale për të cilën akuzohen 

  

Shpenzimet  e procedurës penale ju ngarkohen mjeteve buxhetore të kësaj Gjykate  

 

 

                                                             II 

                                                     PJESA FAJSUESE 
 

I akuzuari B G  

                                                                                                                    

                                               ËSHTË FAJTORË 

 

Për shkak se : 

.Me 29.09.2018, rreth orës 13:15min, ne rrugën Pejë-Istog, ne fshatin V , pas marrëveshjes 

paraprake e ne bashkëpunim me personat tjerë ende te paidentifikuar me qellim te shitjes ka 

transportua substanca te cilat janë shpallur me ligj si narkotik, ne atë mënyrë qe i pandehuri B, 

personave tjerë ende te paidentifikuar , një javë me herët ja u kishte dhen rimorkion me targa 

..., të modifikuar për ngarkesë, e pasi që i  pandehuri B një ditë më herët, kishte marr informatë 

se ngarkesa me narkotik nga Republika e Shqipërisë kishte hyre ne Kosovë , në orët e hershme 

të ditës kritike, së bashku me te pandehurit  M G dhe R U , nisen nga Serbia për ne Kosovë me 

veturën e të pandehurit B, të markës ....” ngjyrë e kaltër me targa .., ne orët e para te mëngjesit 

kalojnë kufirin ne “M”,  rreth orës 12:00,  ne rrugën Pejë- Deçan takohen me personat tani te 
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pa njohur,  të cilët e kishin prua rimorkion me targa ...  të cilën e kishim modifikua me 

dysheme të dyfishuar e aty i kishin fsheh, të paketuara  113 qese plastike te tejdukshme me 

substancë narkotike e llojit marihuan, ku secila prej tyre kishte peshën prej 1 kg e 32gr, 

gjegjësisht me peshë te përgjithshme prej 145kg e 641 gr i pandehuri e ngjet rimorkion në 

veturën e tij , e gjatë kthimit për ne Serbi,  hetohen nga Policia e cila ju vihen ne ndjekje dhe 

arrijnë qe te njëjtit ti ndalojnë, ne fshatin V , e gjatë kontrollit te automjetit dhe rimorkios ne 

fjalë, në këtë te fundit gjendet substanca që është dyshua se është narkotik e cila është 

konfiskua, e pas ekzaminimit, është vërtetua se është substancë narkotike e llojit marihuana.  

 

-me çka ka kryer vepër penale blerja , posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikeve , substancave psikotrope dhe analoge nga neni 281 par 1 nën par 1.9 lidhur me 

nenin 273 par 2. të KPRK-së. 

 

Për ketë Gjykata, në kuptim të neneve 2, 7,17 par.1 , 31,41, ,45,46, 62 par.2 , pika 2.7, 69,74,75 

par.1 pika 1.2, 76 par.1, pika 1.2, nenit 281 par 1 pika 1.9 lidhur me nenin 273 par 2. dhe 5 të 

KPRK-së, nenit 326 par.4 dhe neneve 365, 366 , 367 par.3, 368, 450 të KPRK-së, të akuzuarin 

e gjykon : 

 

                                                           G J Y K O N 

 

-me dënim  burgimi në kohëzgjatje prej 4 (katër)  vitesh  

 

Në dënimin me burg i llogaritet paraburgimi nga data 29.09.2018 e në vazhdim. 

 

-dënim gjobe në të holla në shumë prej 1000 ( njëmijë) euro. 

 

Dënimi me gjobë duhet të ekzekutohet në afate prej 15 ditësh e nëse i akuzuari nuk e 

ekzekuton apo refuzon ekzekutimin dënimi me gjobë zëvendësohet me burgim duke u 

llogaritur 20 euro për çdo dite burgu. 

 

Dënim plotësues : 

 

-i konfiskohet substanca narkotike e llojit ”marihuan” me peshë te përgjithshme prej 145kg e 

641gram e cila substancë pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykim ka për të asgjësua. 

 

- i konfiskohen: vetura e tipit “... “ ngjyrë e kaltër me targa .. me numër te shasis ..-me leje 

qarkullimi numër ..., e lëshuar nga .., R. Serbisë, rimorkioja me targa “...”, një peshore digjitale 

e tipit Li16, një telefon I model ... ,një  telefon nokia model ... te. S , tel. Tip MI dhe tip HTC, 

pronë e B G të cilat gjenden nen administrim të AAPSK-ës., 

  

-urdhërohet shitja e veturës ,  rimorkios dhe një peshore digjitale e tipit .., një telefon I model 

... , një peshore digjitale e tipit Li16, një  telefon nokia model ..., te. S , tel. Tip MI dhe tip 

HTC, të konfiskuara, të cilën do ta bëje AAPSK-ës, e të hyrat e fituara nga shitja e tyre do të 

derdhen në buxhetin e Shtetit të Kosovës. 

 

- i konfiskohet shuma e të hollave dhe atë 370 euro, 3.220 dinarë dhe 150 kuna të cilat pas 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykim kanë për tu derdh në buxhetin  e Shtetit të Kosovës. 

 

-i konfiskohen:një peshore digjitale e tipit Li16, një palë rroba ngjyrë e zezë, tri palë dorëza 

pune, të cilat pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykim ka për të asgjësua. 
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I akuzuari detyrohet që gjykatës në emër të shpenzimeve të procedurës  penale të ja  paguaj 

shume prej 100 euro  ndërkaq në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 25 euro si dhe në 

emër të kompensimit viktimave të krimit  shumën prej 50 euro. 

 

Te gjitha këto ne afat prej 15 ditësh , pasi qe aktgjykimi te merre formën e prere. 

 

Kundër të akuzuarit në kuptim të nenit 367 par.3 të KPRK-së vazhdohet paraburgimi përderisa 

aktgjykimi të merr formën e prerë por jo me gjatë se dënimi me burg i përcaktuar. 

  

                                                          A  r s y e t i m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

1.Aktakuza: 
Prokuroria Themelore – Departamenti për Krime të Rënda në Pejë, me aktakuzën PP.nr. 

92/2018 dt.26.12.2018, i ka akuzuar B G ,M G , R U , për shkak të veprave penale si 
bashkëkryes , blerja , posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve , 
substancave psikotrope apo analoge nga neni 281 par 1 nen par 1.9 lidhur me 273 par 2 dhe 
31 te KPRK-së 
 

Në shqyrtim kryesorë Prokurori i Shtetit   Sahide Gashi ka mbetur në tërësi pranë aktakuzës  

kualifikimit  juridik për veprën  penale . 

 

2. Mbrojtja e të akuzuarve: 

2.1.I akuzuari B G në shqyrtimin  fillestar dhe në shqyrtim kryesorë e ka pranuar fajësinë për 

veprën penale për të cilën akuzohet, e me që aktakuza e ngarkon në bashkëkryerje me tani të 

akuzuarit dhe me persona tjerë tani të pa njohur, Gjykata nuk ja ka pranua fajësinë. 

 

Ai në mbrojtje ka deklarua: Jam pjesëtar i Policisë se Serbisë dhe ne muajin Mars te vitit 2018, 

jam suspenduar nga puna . Te akuzuarin M G e kamë axhe, ai është i pa punë dhe merret me 

veprimtari zejtare teknik i makinerisë . Te akuzuarin R U e kam njoftë me parë, nuk e di a 

është i punësuar apo jo. Është e vërtet se personi me emirin Z K me nofkën “ K...”, me ka 

njoftuar se rimorkia ka ardhë ne Kosovë e ngarkuar me “mallin “ qe sipas marrëveshjes qe e 

kamë pas, me e marrë ditën kritike ne Prizren .Ne Kosove kam qen edhe disa here tjera. 

 

Ditën kritike  nga shtëpia jam nisur me  axhën tim tani te akuzuarin M G , me veturën e ti dhe 

gjatë rrugës  na është prishë vetura . I kam futa ne telefon disa persona ne mënyrë qe ta marrë 

një veture tjetër, por nuk me janë përgjigjur. Se fundmi, e kamë ftua te akuzuarin R U, ati i 

thashë qe te shkoj te bashkëshortja ime ta merrë veturën time te markës “ ... “ dhe te ma bjenë 

në vendin ku ishim ne defekte dhe nga bashkëshortja ime ti merrë 300 euro dhe të mi bjenë . Ai 

ka shkua ne fillim ne një fshat tjetër , i ka mare dokumentet e veturës sime  te babai i im dhe 

me veturën time ka ardhë  ne  vendin ku ishim ne defekt.  Gjësendet qe i kishim ne veturë, qe 

na mbeti ne defekt, unë i ka  qitur ne veturën time . Tani i akuzuari R , me ka pyetur se ku 

ishim duke shkua, i kam thënë se po shkojmë ne Kosovë me e marr një rimorkio. Ai tha se nuk 

kam qen asnjëherë ne Kosovë dhe kam dëshirë te vij me juve, por nuk kamë te holla. I thashë 

se kemi me u kthyer ditën e nesërm dhe ai erdhi  me ne. Unë e kamë vozitur veturën, ne ulësen 

e pasme ka qen tani i akuzuari R , ndërsa i akuzuari M  ka qen ne ulësen e bashkudhëtarit . 

Asnjeri prej te akuzuarve  nuk e ka ditë  qëllimin e saktë te ardhjes sime ne Kosove, ne faktë 

atyre ju kam thënë se kam me e marrë një rimorkio. Ditën kritike kemi hyrë  nga Serbia  ne 

Kosovë , para agimit ne mëngjes. Personat  qe e kishin përgatitur rimorkion me ngarkesë “ te 

mallit”, e te cilët nuk dëshiroj ti zbuloj, e kishin pru diku ne një fshat për bri rrugës kryesore 
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Deçan-Pejë. E kamë marrë rimorkion e kamë ngjitë ne veturë. Asnjeri prej  tanit e akuzuarve 

nuk ka dalë nga vetura . I akuzuari R ka qen  duke fjetur apo gjysmë i fjetur . Gjatë rrugës na 

kanë ndalë policia , ata  kanë berë kontrollin ne rimorkio , e kanë gjetur “ mallin “, dhe na kanë 

arrestua. Më vjen keq për tani te akuzuarit qe ju ka ndodhë kjo ngjarje . 

 

2.2.I akuzuari  R U pas administrimit të provave në mbrojtje ka deklarua: Është e vërtet se 

unë  jam me te akuzuarin B ne farefisni , jetojmë ne një bashkësi familjare . 

Me dt.28.09.2018 djali i vëllait tim tani i akuzuari B ka kërkuar nga unë qe te shkojmë  me  

veturën time  ne Kosovë , sikur që ai me tha, për ta marrë një rimorkioj te veturës . Jemi nisur 

me veturën time “ ..... “ dhe gjatë rrugës  vetura ka ra ne defektë . I akuzuari B e ka ftua  R U , 

te cilin unë me parë nuk e kam njoftur  dhe ai ja ka prue veturën e te akuzuarit . Nga vetura ime  

qe mbeti ne defekte, kam marrë jaknen  dhe disa gjera ushqimore , ndërsa  B i ka marë  edhe 

sendet tjera qe kanë qen ne veturë . Nder to  një qantë , ne te cilën kanë qen disa mjete te punës 

e te cilën e kam pa vetëm atëherë kur na kanë arrestua policia . Ne atë qantë ka qen një  

shpuese  AKU me bateri , disa qelsa dhe një kuti disa shrafa dhe doreza . Veturën e ka vozit B, 

unë kam qen  i ulur ne ulësen e par te bashk- vozitësit . Kur kemi ardhe ne Peje B ka biseduar 

me një person ne telefon . Nuk e di vendin se ku, por e di se B pasi qe jemi takuar me një 

person  ne rrugë, ka biseduar me te dhe e ka marrë rimorkjon. Gjatë asaj kohe  unë dhe tani i 

akuzuari R nuk kemi dalë fare nga vejtura. Kur na kanë ndal policia , mu me janë gjetur  leja e 

qarkullimit dhe qelsat e veturës sime  qe ka mbetur ne defekt  dhe me janë konfiskua . Është e 

vërtet se me te akuzuarin B, kamë qen edhe e me parë  nja dy tri here ne Kosove , por nuk e di 

se ne cilin qytet kamë qen. Bi ka shumë shokë ne Kosovë dhe atëherë kur  unë kamë ardhe me 

te ne Kosove ai ju ka shitë njerëzve  medikamente  për muskuj. Nuk e kamë ditë qëllimin e 

ardhjes e te akuzuarit  ne Kosovë   herën e fundit , Ai me ka thënë se ka me e marrë një 

rimorkjo dhe pikërisht  për këtë,  kemi vendos te vim  me veturën time  qe na u prishë ne rrugë, 

për shkak se  është me e fuqishme – me e fortë.  

 

2.3. I akuzuari M G në mbrojtje ka deklarua: Ditën kritike deri sa isha ne shtëpinë time, me 

ftoj në telefon, tani i akuzuari B qe ti ndihmoj nga se ju kishte prish vetura ne rrugë . Me 

kërkesën e ti kamë shkua ne qytetin Zernjanin te bashkëshortja e ti qe te ja marrë veturën, e me 

qe  dokumentacionin e veturës  e kishte babai i ti,  kamë shkua nga aty  ne një fshat rrethë 60 

km , me largë nga aty dhe e kamë marrë .Me kërkesën e te akuzuarit B nga bashkëshortja e ti i 

kamë marrë 300 euro dhe 2000 dinar. Jam takuar me te akuzuarin B ne një parking ne rrugë te 

qyteti ... . Bi dhe Millani i kanë marrë disa gjera ushqimore dhe  një jakne  nga vetura qe mbeti 

aty . Te akuzuarin B e kamë njfot mëparë , ndërkaq Min  për herë te parë e kamë pa atë ditë. 

Arsyeja pse unë ju bashkangjita atyre për te ardhë ne Kosovë ishte se  ne kohen kur unë u 

takova me ta ishte  ne orët e hershme te mëngjesit rrethë orës 03 dhe nuk kisha  me qka te 

kthehem ne shtëpi , Bi me tha se ka me e marrë një rimorkio ne Kosove dhe do te kthehet 

shpejtë. Kjo ka qen hera e parë qe kamë qen ne Kosovë dhe nuk i di rrugët as vendet  se ku 

kemi shkua. Gjatë shkuarjes dhe kthimit, kamë qen i ulur ne ulësen e pasme te veturës dhe 

asnjëherë nuk kamë dalë nga vetura . Ne Kosovë kemi hyrë rrethë orës 6 te mëngjesit . Kur 

kemi arrit ne një vend derisa unë isha duke fjetë, kur ka hyrë ne veturë Bi, pasi qe e kishte  

ngjitur  rimorkion ne veturë , atëherë kur  u nisem jamë zgjua. Unë thjeshtë e kam pranuar 

ftesën e Bit qe ti ndihmoj   qe me tha se i kishte ftuar  disa persona tjerë por nuk i kishin dalë 

ne ndihmë . Merrem me veprimtari zejtare  te hotelerisë-restorante. Ne momentin kur Bi e ka 

marrë rimorkion,  ka qen ditë, nuk ka qen errësirë . 

 

3.Provat e administruara: 

Ne shqyrtim kryesore janë administruar provat formale: Raporti  i policisë  KPS 5292 te 

dt.29.09.2018 , raporti mbi  kryerjen e vendit te ngjarjes dhe foto albumi i dt.29.09.2018, 
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dëftesa mbi konfiskimin e pronës nga B G nr.2018 DHTN-873 te dt.29.09.2018. urdhëri për 

sekuestrim DKR PP.nr.75/2018 te dt.02.10.2018. dhe atë : Vetura  e tipit “ ...” me te dhëna 

tjerë si në raport, vërtetimi mbi konfiskimin  e te hollave te gatshëm nga B G  te përshkruara si 

ne raport , dëftesat për konfiskim  ne emër te M G dhe R U. Raporti i analizës për narkotiket 

218 DHTN=873 dt.10.10.2018 dhe Ekspertiza  e narkotikut AKF 2018=3261/2018-3205 te 

dt.26.12.2018. 

 

4. Fjala përfundimtare  

4.1.Prokurorja e shtetit Sahide Gashi në fjalën përfundimtare  tha : Ne shqyrtim kryesore 

është provua, që njësiti i Antidrogës dhe Prokurori i Shtetit  ne shtator te vitit 2018, pasi qe 

kishin pranua informata se një rrjet i trafikimit me narkotik vazhdimisht po transporton sasi te 

narkotikeve  me vlera te mëdha nga Shqipëria për mes te Kosovës ne Serbi, e qe janë te 

përfshirë dhe te përkrahur nga strukturat e policisë se Serbisë , këto informata  kane dale te 

sakta . 

 

Është provua që ditën kritike me dt.29 shtator 2018, rrethë orës 13, 15 , Policia e Kosovës ,  me 

te vërejtur një automjet  me rimorkio te dyshimtë , pas përpjekjes se tani te akuzuarve  që te 

mos ndalen,  kanë arrit qe ti ndalin , ne fshatin V. I akuzuari B identifikohet  me shenjen e 

policisë se Serbisë . Është provua se ne veturën me targa  ..., përkatësisht në rimorkion e 

veturës me targa ..., te modifikuar paraprakisht , janë gjetë te paketuara 113 qese plastike te 

tejdukshme me substance narkotike te llojit mahuriana , e ne peshe te përgjithshme prej 145 kg 

e 641 gr, ndërsa ne veturë mjetet dhe pajisjet  qe i kishin përdorur  për përgatitjen , matjen  dhe 

paketimin  e kësaj ngarkese . Kjo është argumentua nga raportet e  i policisë me nr. 2018 

DHTN-873, te dt.29.09.2018, pastaj foto dokumentacioni hetues , dëftesa mbi konfiskimin e 

sendeve . Nga ekspertiza ..-. te dt.26.12.2018, është vërtetuar qe lloji i narkotikut te gjetur është 

marihuan e klasit te parë . Se te akuzuarit bashkarisht kanë marrë pjesë ne matjen dhe 

paketimin e ngarkesës , vërtetohet  nga te gjitha rrethanat e rastit siç janë provat materiale  te 

gjetura dhe ate tri palë dorëza pune , një palë rroba pune , një shpuese për vendosjen e shrafave  

“ bolonave “, një kuti plastike me shrafra “ bulona “, qe janë identike me ato me te cilat është  

mbyllur ngarkesa me pllakat ne rimorkio, telefonat celular  dhe një peshore digjitale. .Pastaj 

është vërtetua fakti se dy jav me herët i akuzuari M me te akuzuarin B kanë qen ne Kosove , 

dhe mendohet ta kenë sjellë rimorkion me targa te V.... Qe te tretë kanë planifikua qe të 

realizojnë një përfitim te shpejtë dhe te madhë . 

 

Nga deklaratat e të pandehurve të dhëna ne procedurën paraprake dhe ne shqyrtim kryesor, del 

se te pandehurit e kanë pas planin “ B”, pra janë marrë veshë qe rastësisht nëse zbulohen  çka 

duhet te deklarojnë . Kjo për faktin se ata gjatë përsëritjes se deklaratave shpesh kanë pas mos 

përputhje . Te akuzuarit M G dhe  R U në mbrojtje janë mundua dhe me siguri  këtë do ta bëjnë 

edhe ne fjalën përfundimtarë ,  për të na bindë se kanë hyrë ne Kosove me Bin  para agimit dhe 

ne mes ditë  te kthehen  ne Serbi dhe as njeri prej tyre  gjeja nuk e kanë pyetur se pse kjo 

rimorkio paska qen kaq me rendësi për ta marrë . Ne anën tjetër te akuzuarit M dhe B  

deklarojnë se i akuzuari R ka shpreh interesim qe te vjen ne Kosove, me qe nuk ka qen 

asnjëherë me parë, e që gjeja ne pikë te ditës, paska fjetur gjatë terë kohës dhe nuk ka pa as gjë. 

 

Mbrojtja e te akuzuarve nuk ka mbështetje ne as një dëshmi. Ne anën tjetër te gjitha provat 

vërtetojnë përtej çdo dyshimi te bazuar mirë se te pandehurit me marrëveshje paraprake  dhe ne 

bashkë veprim pasi që kanë ardhë ne Kosovë ,  janë takua me personat tani për tani te pa 

identifikuar ne rrugën Peje- Deçan , kanë përgatitur , mate  dhe paketuar ngarkesën ne fjalë dhe 

gjatë kthimit jen hetua dhe arrestua. Me administrim e provave në shqyrtim kryesor është 

provuar qe të akuzuari e kanë kryer veprën penale për të cilën akuzohen andaj i propozoj 
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gjykatës qe ata ti shpallë fajtor ti gjykoj në bazë të ligjit ti detyroj ne shpenzimet si dhe tu 

shqiptohet dhe dënimet plotësuese konfiskimin e narkotikut dhe mjetet të cilat është kryer 

vepra penale . 

 

4.2.Mbrojtësi i të akuzuarit B G Av. Haxhi Çekaj në fjalën përfundimtare tha : I mbrojturi im  e 

ka pranua fajësinë për veprimet  e kryera në të gjitha fazat e  procedurës edhe në shqyrtim 

kryesor. Ai pranimin e fajësi ,  në shqyrtim kryesorë e ka bër ashtu siç e ka pranua te Prokurori 

i çështjes,  e jo siç pretendohet nga ana e Prokurorit, ne mënyrën dhe formën siq ajo e ka 

akuzuar të njëjtin . I pandehuri B, qe nga fillimi ka qenë shumë bashkëpunues e pranimin e 

fajësisë  e ka bëre pa kurrfarë ndikimi, pra me vullnetin e tij. Ai ka shpreh keqardhjen. Qëllimi 

i ardhjes se tij  në Kosovë, ishte bartja apo transporti i substances narkotike për një kompensim 

ne shumë prej 5000 euro. Fakti se i njëjti e ka pranua fajësisë, pendimi i tije për veprimet e 

kryera, musha e tij relativishtë e re, është baba i dy fëmive të mitur dhe mbajtës i tyre, zotimi i 

tij qe kurrë me nuk do të merret me këto veprime, ai me parë nuk ka qene i dënuar për ndonjë 

vepër penale. Andaj  i propozoj Gjykatës që këto rrethana ti vlerëson si lehtësuese , ashtu që 

me rastin e matjes së dënimit,  ti shqiptoj një dënim sa me të  butë. 

 

I akuzuari B G ne fjalën përfundimtare  tha :Në tërësi i bashkëngjitëm fjalës përfundimtare të 

dhen nga mbrojta, e ndije veten fajtor jam i penduar thelle premtoj Gjykatës që nuk do të 

perses veprimet  e tilla po të ngjashme në ardhmen.  

 

4.3.Mbrojtësi i të akuzuarit M G Av. Gani Kelmendi  fjalën përfundimtare e dha në formë të 

shkruar për të shtua se :Me administrimin  e provave në shqyrtim kryesor, me asnjë provë nuk 

është provua se i akuzuari M G ta ketë kryer veprën penale për të cilën ai akuzohet.  Andaj i 

propozoj gjykatës që në mungesë të provave të akuzuarin M G ta liron nga aktakuza. 

 

I akuzuari M G në  fjalën përfundimtare tha :Ne tërësi i bashkëngjitëm fjalës përfundimtare  të 

dhënë nga mbrojta. Në shqyrtim  me asnjë provë nuk është provuar se e kam kryer veprën 

penale për të cilën akuzohem  dhe kërkoj nga gjykata të bie aktgjykim lirues. 

 

4.4.Mbrojtësi i të akuzuarit R U Av. Osman Cucoviq fjalën përfundimtare  e dha në formë të 

shkruar qe i është  bashkëngjit shkresave të lëndës për te shtua : Me administrimin e provave 

në shqyrtim kryesor, me asnjë provë nuk është provua se i akuzuari R U ka kryer veprën penale 

për të cilën akuzohet. Prokuroja e shteti në fjalën përfundimtare , konstatoj se gjoja me provat 

qe fare nuk janë administrua në ketë shqyrtim,  është provuar se ai e ka kryer këtë vepre penale. 

Ne fakt në shqyrtim kryesorë është provuar se  të gjitha veprimet lidhur me narkotikun  i ka 

kryer i akuzuari B G, e qe në fakt ai e ka pranuar fajësinë dhe ne asnjë rrethanë nuk e ka 

implikua të akuzuarin R U. Mbi ketë bazë i  propozoj gjykatës  në kuptim te nenit 364 par.1 

pika 1.3 të KPPK-së ai të lirohet nga aktakuza. 

 

I akuzuari R U në  fjalën përfundimtare tha :Ne tërësi i bashkëngjitëm fjalës përfundimtare nuk 

kam çfarë te shtoj tjetër e di e unë nuk jam kryes i kësaj vepre dhe propozoj gjykatës të më liroj 

nga akuzua. 

 

5.Vlerësimi i dëshmive  formale: 
Edhe pse nuk ishte kontestues fakti se me dt. 29.09.2018 rreth orës 13:15min, ne rrugën Pejë-

Istog, ne fshatin V,  përderisa i pandehuri B G ishte duke e vozitë veturën markës “.. ...” ngjyrë 

e kaltër me targa ..... ., nga Policia e Kosovës është ndalua për kontroll, në të cilën si 

bashkudhëtar ishin edhe të pandehurit M G dhe R U , e që gjatë kontrollit në rimorkion e 

veturës me targa ...  të modifikuar për ngarkesë, janë gjetë  të fshehura dhe të paketuara  113 
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qese plastike te tejdukshme me substancë narkotike e llojit marihuan, ku secila prej tyre kishte 

peshën prej 1 kg e 32gr, gjegjësisht me peshë te përgjithshme prej 145kg e 641 gr . Kjo 

argumentohet nga Raporti  i policisë  KPS 5292 te dt.29.09.2018 , raporti mbi  kryerjen e 

vendit te ngjarjes dhe foto albumi i dt.29.09.2018. 

 

Sipas dëftesës mbi sekuestrimin e pronës nr.2018 DHTN-873 te dt.29.09.2018. dhe urdhrit  

mbi sekuestrimin e përkohshëm  DKR PP.nr.75/2018 te dt.02.10.2018. , vërtetohet se nga B G 

janë sekuestrua vetura e tipit “.... “ ngjyrë e kaltër me targa ZR101 me numër te shasis ..-me 

leje qarkullimi numër ..., e lëshuar nga MUP, R. Serbisë, dhe rimorkioja me targa “...” pronë e 

B G dhe 113 qese plastike te tejdukshme me substancë narkotike e llojit marihuan, ku secila 

prej tyre kishte peshën prej 1 kg e 32gr, gjegjësisht me peshë te përgjithshme prej 145kg e 641 

gr , një peshore digjitale e tipit Li16, një palë rroba ngjyrë e zezë, tri palë dorëza pune, telefon 

Iphon model ... , telefon nokia model TA 1032, te. S , tel. Tip MI dhe tip HTC, shuma e të 

hollave prej 370 euro, 3.220 dinarë dhe 150 kuna  

 

Nga kjo dëshmi vërtetohet se të akuzuarit  M G i janë sekuestrua një kuti plastike me bulona të 

ndryshme , një burmashinë modeli PSR12, një kaqavidë dhe një palë dorëza. 

 

Nga Ekspertiza  AKF 2018=3261/2018-3205 te dt.26.12.2018 vërtetohet se bari i konfiskuar 

nga i akuzuari B, është substancë narkotike e llojit Marihuana.. 

 

6.Vlerësimi i mbrojtjes së te akuzuarve: 
Gjykata e ka pranuar versionin e mbrojtës se te akuzuarit B , e te pohuar edhe nga te akuzuarit 

M dhe R , se ata kur kanë ardhe ne Pejë, i akuzuari B pas bisedës telefonike qe ka pas me 

personat e tretë , ai ne dalje te Pejës  ne rrugën Pejë-Deçan , ne një fshatë,  është takuar me 

personat e njohur nga i akuzuari B e që nuk i zbuloi dhe ai personalisht me ata persona  e kanë  

ngjitur rimorkion e ngarkuar me mahurian  ne veturën e ti.  Është e i pa kontestueshëm fakti se 

ai gjatë rrugës ne drejtim te Serbisë ne fshatin V ditën kritike është ndalu nga policia  dhe gjatë 

kontrollit i është gjetur narkotiku lëndorë . 

 

Është vlerësua mbrojtja e të akuzuarve  M G dhe R U ,për secilin veç e veç, pretendimin  se ata 

nuk kanë qen te informuar për qëllimin e vërtet te të akuzuarit B për te ardhur ne Kosove. Ne 

këtë rrethane ne mungesë te dëshmive tjera është dashtë te pranohet  versioni i mbrojtjes se 

tyre, e argumentuar nga mbrojtja e te akuzuarit B , se ata nga i akuzuari B  ishin njoftua  se 

qëllimi i ardhjes se tyre ne Kosovë ishte qe ta merr një rimorkio , e që ata në momentin kur i 

akuzuari e mori dhe e ngjiti rimorkion në veturë , fare nuk kanë dalë nga vetura , përkatësisht 

ata nuk e mëren të vetmin veprim dhe që gjatë terë kohës deri në ndalimin dhe arrestimin e 

tyre, nuk e kanë ditë që në rimorkion e veturës ka të ngarkuar narkoti. 

 

7. Faktet e vërtetuara: 
Pas administrimit te provave  te propozuara nga palët të cilat gjykata i ka konsideruar si te 

rëndësishme për vendosjen e fakteve relevante ne këtë qeshtje penale , te njëjtat i ka vlerësuar 

një nga një dhe ne lidh mëri me njëra tjetrën ne kuptim te nenit 361  te KPPK-së, dhe ka 

vërtetua këtë gjendje faktike 

 

7.1.  Faktet e pa kontestueshme e të mbështetura në provat formale e të cilave Gjykata ua ka 

falë besimin: 

 

Nuk ishte kontestues fakti i pohuar nga i akuzuari B, se ai disa ditë më parë, sipas marrëveshjes 

me personat për Gjykatën tani të panjohur, e të njohur për të akuzuarin e që ai nuk dëshiron ti 
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tregoi, e ka sjellë në Kosovë rimorkion e veturës me targa “...”. Në mungesë të dëshmive tjera, 

Gjykata e ka pranua pohimin e të akuzuarit B, se ai rimorkion ja u ka dhen atyre personave, e 

ata sipas marrëveshjes paraprake, e kanë modifikua për ngarkesë, dhe i kanë fshehë të 

paketuara  113 qese plastike te tejdukshme me substancë narkotike e llojit marihuan, ku secila 

prej tyre kishte peshën prej 1 kg e 32gr, gjegjësisht me peshë te përgjithshme prej 145kg e 641 

gr . 

 

Nuk ishte kontestues fakti i pohuar nga i akuzuari B, e që Gjykata në mungesë të dëshmive 

tjera e pranon se ka ndodhë ashtu,  se ai me dt. 28.09.2018 nga Serbia është nisë në drejtim të 

Kosovës së bashku me të akuzuarin M G, e me veturën e këtij të fundit. Gjatë rrugës në Qytetin 

... në Serbi, kanë rën në defektë. .I akuzuari B e ka ftua tani të akuzuarin R U dhe ky i fundit 

sipas porosisë, e ka marrë dhe ja ka prua veturën e të akuzuarit B dhe shumen e të hollave prej 

300 ero, 2000 dinar dhe 134 kuna. 

 

7.2.Gjykata e ka vlerësuar mbrojtjen e te akuzuarve M G dhe R U , të cilën e ka pranua, se ata 

nuk kanë qen te informuar për qëllimin e vërtet te të akuzuarit B për te ardhur ne Kosove. Ne 

këtë rrethane ne mungesë te dëshmive tjera është dashur te pranohen versionet e mbrojtjes se 

tyre, e kjo është argumentua nga mbrojtja e te akuzuarit B , se ata nga i akuzuari B  ishin 

njoftua  se qëllimi i ardhjes se tyre ne Kosovë ishte qe ta merr një rimorkio. 

 

Gjithashtu në mungesë të dëshmive tjera ,Gjykata e ka pranua versionin e mbrojtës se te 

akuzuarve M dhe R , se kur ata erdhën ne Pejë, ne rrugën Pejë-Deçan , ne një fshatë, përderisa 

ata kanë qëndrua në veturë,  i akuzuari B  ka dalë nga vetura, e ka ngjit rimorkion  ne veturën e 

ti, e që ata nuk e kanë ditë për ngarkesën në rimorkio , deri atëherë kur gjatë rrugës ne drejtim 

te Serbisë, janë ndalu nga policia e që gjatë kontrollit është gjetë narkotiku lëndorë . 

 

8. Vlerësimi juridik i çështjes  
8.1.Nga gjendja e fakteve te vërtetuara ne këtë mënyrë , gjykata ka ardhë ne përfundim dhe 

është provua se:  të akuzuarit në orët e hershme të dt. 29.09.2018 kanë hyrë në Kosovë,  e  rreth 

orës 12:00 ,min , ne rrugën Pejë Deçan, përderisa të akuzuarit M dhe R, qëndrojnë në veturë, i 

akuzuari B del nga vetura takohen me personat tani të panjohur, së bashku me ata në veturën e 

vetë “....” ngjyrë e kaltër me targa .., e ngjet  rimorkion me targa A......, e cila personave të 

panjohur një javë me herët ua kishte dhen i pandehuri B, e ata paraprakisht e kishin  modifikua 

dhe kishin paketua 113 qese plastike te tejdukshme me substancë narkotike e llojit marihuan, 

ku secila prej tyre kishte peshën prej 1 kg e 32gr, gjegjësisht me peshë te përgjithshme prej 

145kg e 641 gr. dhe gjatë kthimit për ne Serbi veturën ishte duke e vozitë i akuzuari B,  

hetohen nga Policia e ata i vehen ne ndjekje dhe arrijnë qe te njëjtit rreth orës 13:15min, në 

fshatin Videi ti ndalojnë dhe arrestojnë . 

 
8.2.Juridikisht kjo gjendje e vërtetuar, në raport me tani të  akuzuarit M dhe R U,  ishte 
problematike  për tu pranua, se në veprimet e tyre qëndrojnë elementet e veprës penale sikur 
qe pretendon teza e akuzës apo siq ka pretendua mbrojtja e të akuzuarve se nuk është provua 
që veprimet e tyre përmbajnë vepër penale përkatësisht, që nuk është provua se ata e kanë 
krye veprën penale për të cilën akuzohen.   
 
Duke u gjendur para një gjendje te tillë faktike , Gjykata vlerëson se pretendimi i mbrojtjes së 
të akuzuarve M G dhe R U për secilin veç e veç është i bazuar, ndërsa që pretendimet e 
Prokurorit të Shtetit,  janë të pa bazuara.  
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Kjo për faktin se: 

- Prokurori i shtetit pretendon qe i akuzuari B me marrëveshje paraprake me tani te akuzuarit 

M G dhe R U , e pasi qe i pandehuri B nga personat tani të panjohur, kishte marre informatën 

se  ngarkesa me narkotik në rimorkion, të cilën  që më parë ai, ja u kishte dhënë atyre,  nga 

Republika e Shqipërisë kishte hyrë ne Kosove , i lajmëron te pandehurit M dhe R  dhe qe te tret 

se bashku kanë ardhë ne Kosovë.  

 

Prokurori i shtetit nuk ka ofrua asnjë provë për ta vërtetua  se i akuzuari B ti këtë njoftua  te 

akuzuarit M dhe R për qëllimin e vërtetë të ardhjes ne Kosovë.(së paku këtë, asnjeri prej të 

pandehurve në asnjërën fazë të procedurës nuk e thanë) Në këtë rrethanë në mungesë të 

provave tjera, Gjykata e ka pranua versionin e mbrojtjes së të akuzuarit B dhe të akuzuarve M 

dhe R, se i akuzuari B te akuzuarve M dhe R , ju kishte thënë se qëllimi i ardhjes se tyre ne 

Kosovë ishte  qe Bi ta merrë një rimorkio te veturës , e ata qe te tre se bashku kane ardhë ne 

Kosovë . 

 

-Edhe pse në figurën e veprës penale nuk ishte bër ky përshkrim, në fjalën përfundimtare 

Prokurori tha se, te akuzuarit bashkarisht kanë marrë pjesë ne matjen dhe paketimin e 

ngarkesës , e që kjo sikur që tha “vërtetohet  nga te gjitha rrethanat e rastit siç janë provat 

materiale  te gjetura dhe atë, telefonat celular , një peshore digjitale, tri palë dorëza pune , një 

palë rroba pune , një shpuese për vendosjen e shrafave - bolonave , një kuti plastike me shrafra- 

bulona, e qe këta shrafa janë identik me ato me te cilat është  mbyllur ngarkesa me pllakat ne 

rimorkio”. 

 

Në shqyrtim , me asnjë provë nuk është provua, që të akuzuarit ta kenë bër matjen, paketimin 

dhe ngarkimin e narkotikut. Prokurori pretendon, të nxirret konkluzioni se me që, në veturën e 

të akuzuarit janë gjetë mjetet e përshkruara më lartë, të akuzuarit së bashku e bënë matjen, 

paketimin , ngarkimin dhe fshehjen e narkotikut. Prokurori, këtë e mbështet në raportin e 

Policisë, në konstatimin , se nga shikimi në rimorkio të modifikuar, janë disa shrafa-bolona, që 

janë të ngjashëm me shrafat-bolonat e gjetura në veturë. Prokurori pretendon që me këtë 

dëshmi, të nxjerrë përfundimin, që edhe të akuzuarit M dhe R, të kenë marrë pjesë në 

modifikimin e rimorkios ,  ngarkesën dhe fshehjen e narkotikut. Gjykata vlerëson se një 

qëndrim i tillë, pa një ekspertim , nuk mund të nxirret konkluzioni që ata shrafa-bulona, janë të 

njëjtit, e aqë më pak se ata i vendosen të akuzuari. Kjo për faktin e pohuar nga i akuzuarit B, e 

që Gjykata në mungesë të provave tjera e ka pranua, kur ai tha se ngarkesën e kishin bër dhe e 

kishin prua sipas marrëveshjes  personat tjerë, në një vend të caktuar në rrugën Pejë-Deqan, e 

që ate e mori i akuzuari në pikë të ditës.  

 
8.3.Nga gjendja e fakteve të vërtetuara më lartë Gjykata ka ardhë në përfundim se nuk është 
provua që të akuzuarit M G dhe R U të kenë marrë pjesë në modifikimin e rimorkios , 
ngarkesën apo fshehjen e narkotikut, apo në çfarëdo forme në kryerjen e veprës penale për 
të cilën akuzohen , Gjykata vlerëson se përderisa nuk janë vërtetua veprimet e lartë 
konstatuara, veprimet e vërtetuara të te akuzuarve M G dhe R U, fakti se ata ishin në veturën 
që u gjetë narkotiku, e sipas bindjes së Gjykatës ata mundë të mos kenë qenë në dijeni për 
narkotikun, kjo nuk përbëjnë ndonjë vepër tjetër penale. Së fundmi barra e të provuarit se a 
ishin në dijeni të akuzuarit për narkotikun, i bie akuzuesit. Andaj meqë nuk është provua se të 
akuzuarit M G dhe R U  të ken krye vepër penale ,Gjykata  në kuptim të nenit 364 par.1 pika 
1.3 të KPPK-së ka vendos si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit. 
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8.4.Me që i akuzuari B G, në të gjitha fazat e procedurës por edhe në shqyrtim kryesor e ka 
pranua fajësinë për vepër penale për të cilën është akuzua , e pranimi i fajësisë është provua  
edhe nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësorë, Gjykata  nga gjendja e vërtetuar me 
lartë, për hir të ruajtjes së identitetit të akuzës në kuptim të nenit 360 par.2 të KPPK-së pa e 
prekë cilësimin juridik të veprës penale, ka modifikua figurën e veprës penale,  me që ka 
vërtetua për tej çdo dyshimi, se i akuzuari me personat tani të panjohur, ditën , kohen , 
vendin dhe mënyrën e përshkruar ne piken II te dispozitivit te aktgjykimit , është provua se ka 
krye vepër penale  si bashkëkryes , blerja , posedimi , shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 
narkotikeve , substancave psikotrope apo analoge nga neni 281 par 1 nen par 1.9 lidhur me 
273 par 2 dhe 31 te KPRK-së. Për këte Gjykata e gjenë fajtorë dhe penalisht përgjegjës. 
 

9. Vendimi mbi dënimin. 
Me qe gjykata te akuzuarin B G  e ka gjetë fajtor  dhe penalisht përgjegjës për veprën penale 
si në pikën II te dispozitivit te aktgjykimit, para se te vendoset mbi llojin dhe lartësinë e 
dënimit, i ka marrë për bazë te gjitha rrethanat e përcaktuar me nenin 73 te KPK-së, e te cilat 
gjykata i ka vërtetua gjatë shqyrtimit gjyqësorë. Rrethanë rëndese Gjykata nuk ka gjetë. Si 
rrethana lehtësuese gjykata ka vlerësua pranimin e fajësisë nga ana e te akuzuarit  për pjesën 
e veprimeve për te cilat ai veten e konsideron përgjegjës, e qe e ka berë që nga fillimi i 
procedurës, faktin se ai me parë nuk ka qen i gjykuar , sjellja e ti para dhe pas kryerjes se 
veprës penale- ai kishte një sjellje posaçërisht sociale dhe te pa qortueshme, fakti se është 
mbajte i familjes, mosha relativishtë e re, pastaj pendimi i ti i thellë për veprimet e kryera .  
 
Duke i vlerësua kështu  të gjitha rrethanat lehtësuese, e duke i aplikua dispozitat ligjore për 
zbutje e dënimit brenda kufive të përcaktuar me ligje, Gjykata ka ardh ne përfundim se  
dënimi i shqiptuar është ne proporcion me shkallen e përgjegjësisë penale të te akuzuarit,  
rrezikshmërinë shoqërore te veprës penale te kryer dhe me intensitetin e pasojës se 
shkaktuar,  e duke qen të sigurt se dënimi i shqiptuar është i baras-peshuar dhe do te jetë ne 
funksion të arritjes së qëllimit të dënimit , si preventiv për pengimin e te akuzuarit , por edhe 
te personave tjerë, nga kryerja  e veprave penale dhe se fundi, një dënim i tillë dot e ndikoj ne 
risocializimin dhe riedukimin e te akuzuarit . 
 
10.Vedndimi për dënimin plotësues  
Gjykata te akuzuarit ne kuptim te nenit 62 par.2 , pika 2.7, dhe nenit 69 par.3 e lidhur me 
nenin 273 par 5 të KPK-së i ka shqiptua edhe dënimin plotësues , dhe ka vendos si në 
dispozitiv të Aktgjykimit. 
 
11. Vendimi për shpenzimet e procedurës. 
Vendimi qe i akuzuari te ja kompensoj gjykatës shpenzimet e procedurës penale ne forme 

paushallë është i bazuar ne nenin 450 par.1 dhe 2 pika 2.4 dhe  2.6 te KPPK-se,  ndërsa që 

vendimi që i akuzuari të detyrohet që në emër të kompensimit të viktimave të krimit, është i 

bazuar në nenin 39, par. 3, pikat 3.1 dhe 3.2, të, Ligji për kompensimin e viktimave të krimit 

Nr. 05/L -036  dhe është gjykua në lartësinë si në dispozitiv, me bindje se i akuzuari i ka 

kushtet për përmbarim.  

 

Nga sa u tha me lart është vendosur  si ne dispozitiv te aktgjykimit . 
 
U VENDOSE NE GJYKATEN THEMELORE –Departamenti për Rrime te Renda ne Peje, 
04.03.2019 ndërsa qe përpilimi i aktgjykimit me shkrim është bere me dt. 29.03.2019. 
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