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Numri i lëndës: 2018:060301 

Datë: 19.03.2020 

Numri i dokumentit:     00901162 

PKR.nr.88/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA  
në përbërje të turpit gjykues  nga gjyqtarja Violeta Husaj Rugova, kryetare  e trupit gjykues, 

gjyqtarët Lumturije Muhaxheri dhe  Musën Povataj anëtar të turpit gjykues, me pjesëmarrjen e 

procesmbajtëses Zelfije Prekaj  në  lëndën penale ndaj të  akuzuarve: O GJ nga V, A B nga V, 

B A nga V, B SH nga GJ   për shkak se në bashkëveprim kanë kryer veprën penale  blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 

psikotrope  dhe analoge nga neni 273 par. lidhur  me nenin 281 par.1 pika 1.8 e lidhur me 

nenin 31 të  Kodit Penal të Republikës së Kosovës, duke vendosur sipas aktakuzës së  

prokurorisë Themelore në Pejë departamenti për krime të rënda  nr. PP.nr.93/18, të datës 

26.10.2018, pas mbajtës së  seancave publike të shqyrtimit gjyqësor të mbajtura me 

dt.05.11.2019, 23.12.2019,23.01.2020, 18.02.2020, në praninë e Prokurores së  Shtetit Valbona 

Disha Haxhosaj, të akuzuarit O GJ  dhe mbrojtëses së  tij sipas detyrës zyrtare av. Filloreta 

Hoxha, të akuzuarit A B dhe mbrojtëses së tij sipas detyrës zyrtare av.Esat Muharremi nga 

Peja, të akuzuarit B A dhe mbrojtësit të tij sipas detyrës zyrtare av. Rrustem Lajqi nga Peja,  të 

akuzuarit  B SH dhe mbrojtëses së  tij sipas detyrës zyrtare av. Pranvera Zhara, më datë 

21.02.2020  mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 08.04.2020 përpiloi, këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të akuzuarit: 

 

 O GJ, i biri i SH  dhe nënës N, e gjinisë P, i lindur me dt.... në V me banim në rr. “...“ nr..., ka 

të kryer shkollën e mesme, i martuar, baba i dy fëmijëve, punëtor fizikë, i gjendjes së dobët 

ekonomike, nr. Personal ...,  shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, mbrohet në liri. 

 

B SH, i biri i A dhe nënës S e gjinisë A, i lindur me dt. ... në GJ, me banim në rr.”.. ..” nr..., ka 

të kryer shkollën e mesme, i pa martuar  i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptarë, shtetas i 

Republikës së Kosovës, gjendet në vuajtje të një dënimi tjetër në burgun e Ds. 

 

A B i biri i F dhe nenës R e gjinisë H, i lindur me dt... në B tani me banim në V ku dhe banon 

në  rr. “..” nr. .., ka të kryer shkollën e mesme, i martuar baba i pesë fëmijëve, punëtor fizik, i 

gjendjes së mesme ekonomike me nr. Personal .., shqiptarë, shtetas i Republikës së Kosovës 

mbrohet në liri. 

 

JANË FAJTOR 

 

Për shkak se: 



 Numri i lëndës: 2018:060301 
 Datë: 19.03.2020 
 Numri i dokumentit: 00901162 
 

2 (18)  

   
2
0
1
8
:0
6
5
0
2
8

 

 

Me dt. 01.06.2018 ne qendrën korrektuese ne D kanë futë substancën narkotike të llojit 

marihuan  me qëllim të shpërndarjes, ashtu që pas marrëveshjes se arritur ne mes te akuzuarve 

si bashkë kryes, fillimisht te akuzuarve  B SH dhe A B te cilët gjendeshin ne vuajtje te dënimit 

merren vesh për mënyrën  e futjes së substancës narkotike brenda Qendrës Korrektuese, ku i 

akuzuari B cakton-shtin në listën e vizitorëve B An dhe bënë kërkesë për bakall, i akuzuari A 

cakton vizitë për të akuzuarin O GJ dhe  pastaj në marrëveshje në mesë të akuzuarit A me të 

akuzuarin O, ky i fundit shkon ne Ferizaj furnizohet me narkotike në atë mënyrë atje takohet 

me një pëson dhe merr bakallin elektrik ku  kishte të vendosur substancën narkotike në dorezën 

e bokallit dhe se bashku, kthehet në Vushtrri dhe me dëshmitarin B shkojnë ne Qendrën 

Korrektuese te D, ku i akuzuari O para se të hyjnë në Qendrën Korrektuese në fjalë ia jep 

dëshmitarit B bakallin eklektik të marrur  në F dhe ...-ja që i kishte me vete dëshmitari, për ti 

futur ne brendi te burgut, e ne te cilin bakall pas kontrollit të bërë tek porta 0 (porta e re) të 

njëjtën ditë rreth orës 17:30 zyrtarët korrektues kishin gjetur substancën narkotike pikërisht në 

dorezën e bokallit elektrik, ne tetë tuba te ndara të vendosura ne gishtezat e dorezës së 

plastikës, të cilën e  sekuestrojnë dhe  pas ekzaminimit ka rezultuar të jetë substancë narkotike 

e llojit marihuane, me peshë të  përgjithshme 30.03 gr.  

 

-Me çka në bashkëveprim kanë kryer vepër penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikeve te rrezikshëm, substancave psiko trope dhe analoge  nga 

neni 273 par. 2 lidhur me nenin 281 par.1 pika.1.8 e lidhur me nenin  31 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 6,7,31,36,41,45,46,73,74, të KPRK-së, nenit 273 par. 2 

lidhur me nenin 281 par.1 pika.1.8 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të 

KPPRK-së, të akuzuarit  i  

 

GJ Y K O N   

 

Të akuzuarit B SH 

 

I përcaktohet dënim me burg ne kohe zgjatje 8 (tetë) muajve dhe dënim me gjobë në shumë 

prej 200 € (dyqind euro). Të cilat dënime do të ekzekutohen më së largu në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Në çoftë se i akuzuari B SH nuk e paguan dënimin me gjobë në afat të caktuar si më lartë 

atëherë dënimi me gjobë do ti shndërrohet në dënim me burg në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) 

ditësh duke ju llogaritur një ditë burg për çdo 20 € (njëzet euro) të gjobës.  

 

I akuzuari obligohet që në emër të shpenzimeve të paushallë gjyqësor gjykatës ti paguaj 

shumën prej 50 € (pesëdhjetë euro)dhe shumen prej 50 € (pesëdhjetë euro) në emër të 

kompensimit për viktimat e krimit, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë)ditësh pas plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi.  

 

Te akuzuarit A B 

 

I përcaktohet dënim me burgim ne kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve dhe dënim me gjobë në 

shumë prej 200 € (dyqind euro). Të cilat dënime do të ekzekutohen më së largu në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
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Në çoftë se i akuzuari A B nuk e paguan dënimin me gjobë në afat të caktuar si më lartë 

atëherë dënimi me gjobë do ti shndërrohet në dënim me burg në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) 

ditësh duke ju llogaritur një ditë burg për çdo 20€ (njëzet euro) të gjobës. 

 

I akuzuari obligohet që në emër të shpenzimeve të paushallë gjyqësor gjykatës ti paguaj 

shumën prej 50 € (pesëdhjetë euro) dhe shumen prej 50 €(pesëdhjetë euro)  në emër të 

kompensimit për viktimat e krimit, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.  

 

Të akuzuarit O GJ 

 

I përcaktohet dënim me burgim ne kohëzgjatje prej 1 (një)viti dhe dënim me gjobe ne shume 

prej 200 €(dyqind euro) gjobe. Të cilat dënime do të ekzekutohen më së largu në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Në çoftë se i akuzuari O GJ nuk e paguan dënimin me gjobë në afat të caktuar si më lartë 

atëherë dënimi me gjobë do ti shndërrohet në dënim me burg në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë)d 

itësh duke ju llogaritur një ditë burg për çdo 20€ (njëzet eruo)të gjobës.  

 

I akuzuari obligohet që në emër të shpenzimeve të paushallë gjyqësor gjykatës ti paguaj 

shumën prej 50 € (pesëdhjetë euro) dhe shumen prej 50€ (pesëdhjetë euro) në emër të 

kompensimit për viktimat e krimit, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi.  

 

Substanca  narkotike ne peshe prej 30.3 gr konfiskohet dhe e njëjta pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit te asgjësohet. 

 

Ndaj te pandehurit B A: 

 

Konform nenit 363 par.1 në par. 1.1 të KPPK-së. 

 

REFUZOHET AKTAKUZA 

 

Ndaj të akuzuarit: 

 

B A i biri i M  dhe nënës S, e gjinisë A, i lindur me dt...., në V, tani me banim në rr.”...” nr..., i 

pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, me nr. personal ..., shqiptarë,  shtetas i Republikës së 

Kosovës, gjendet në liri. 

 

Për shkak se: 

 

Me dt. 01.06.2018 ne qendrën korrektuese ne Dubrave, pas marrëveshjes se arritur ne mes te 

pandehurve si bashkë kryes e sipas propozimit te pandehurve B SH e A B, pa autorizim kanë 

poseduar substanca narkotike te llojit marihuane me peshe te përgjithshme prej 30.3 gr, e me 

qellim te dërgimit ne brendi ne Qendrën  Korrektuese ne D dhe atë për te pandehurin B SH i 

cili gjenden ne vuajtje te dënimit, ne atë mënyre qe te pandehurit B dhe A me marrëveshje 

paraprake ne mes vete me te pandehurin O, ky i fundit shkon ne Ferizaj ku e merr një bakall 

elektrik dhe se bashku me te pandehurin B shkojnë ne Qendrën Korrektuese te Ds ku i 

pandehuri O ja jep te pandehurit B një bakall elektrik dhe 5 CD-ja për ti futur ne brendi te 

burgut, e ne te cilin bakall policia me dt.02.06.2018 rreth orës 09:30 gjejnë dhe sekuestrojnë 



 Numri i lëndës: 2018:060301 
 Datë: 19.03.2020 
 Numri i dokumentit: 00901162 
 

4 (18)  

   
2
0
1
8
:0
6
5
0
2
8

 

substancën narkotike te cilat pas ekzaminimit kanë rezultuar te llojit marihuane me peshe te 

përgjithshme prej 30.03 gr.  

 

-Me çka në bashkëveprim kishte për të kryer vepër penale blerja, posedimi, shpërndarja 

dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve te rrezikshëm, substancave psiko trope dhe analoge  nga 

neni 273 par. 2 lidhur me nenin 281 par.1 pika.1.8 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Për shkak të heqjes dorë të prokurores së shtetit nga  aktakuza ndaj këtij të akuzuari  në  

shqyrtim gjyqësorë në fjalën përfundimtare. 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria themelore Departamenti i Krimeve të Rënda  në Pejë, ka ngritur aktakuzën 

PP.nr.93/18, të datës 26.10.2018  kundër të të akuzuarve:  O GJ nga V, A B nga V, B A nga V, 

B SH nga GJ   për shkak se në bashkëveprim kanë kryer veprën penale  blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope  

dhe analoge nga neni 273 par.2 lidhur  me nenin 281 par.1 pika 1.8 e lidhur me nenin 31 të  

Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata ka mbajt shqyrtimin gjyqësor, në të cilin e ka njoftuar të akuzuarit lidhur me të drejtat 

e tyre konform nenit 323 të KPPK-së.  Të akuzuarit kanë deklaruar se i kanë kuptuar të drejtat 

e tyre dhe kanë kuptuar edhe aktakuzën. E lidhur me fajësinë të akuzuarit B SH dhe A B e 

pranuan fajësinë, ndërkaq të akuzuarit B A dhe O GJ nuk e pranuan fajësinë. Duke pas 

parasysh se  të akuzuarit akuzoheshin si bashkëkryerës të veprës penale të cekur si më lartë, 

trupi gjykues ka vendos që të njëjtëve të mos u pranohet pranimi i fajësisë për dy të akuzuarit  

që e pranuan fajësinë, pasi që ishte e nevojshme që të vërtetohen veprimet e secilit të akuzuar, 

dhe pasi deklarata e tyre të dhëna më parë kishin shpërputhje me njëra-tjetrën. Pastaj trupi 

gjykues ka  vazhduar shqyrtimin gjyqësor me procedurën e provave. 

 

Provat e administruara 

 

Gjykata  ka dëgjuar dëshmitarin A O, pastaj janë administruar këto prova materiale siç janë:  

 

- raporti i oficerit J K nr. Rastit 2018-VTN-5304 dt. 25.09.2018. 

- raporti pozitiv i bastisjes i dt. 01.06.2018. 

- kërkesa nga i pandehuri B SH e dt. 29.05.2018. 

- shkresa nga qendra korrektues në D e dt. 08.06.2018 lidhur me gjetjen e substancës narkotike. 

- fotot e substancës narkotike 4 foto. 

- raporti i analizës së narkotikut e dt. 24.10.2018. 

- deklarata e dëshmitarit A O e dhënë në prokurori me dt.  04.10.2018 

- deklarata e të pandehurit A B e dhënë në prokurori me dt. 04.10.2018. 

- deklarata e të pandehurit B SH e dhënë në prokurori me dt. 04.10.2018. 

- deklarata e të pandehurit B A e dhënë në prokurori me dt. 04.10.2018. 

- deklarata e të pandehurit O GJ e dhënë në prokurori me dt. 04.10.2018. 

- deklarata e të pandehurit B SH e dhënë në burgun e  Ds e dt.20.06.2018 

- deklarata e të pandehurit A B e dhënë në burgun e Ds 10.07.2018. 

- deklarata e të pandehurit B A e dhënë në polici në Pejë me dt. 12.09.2018. 

- deklarata e të pandehurit O G e dhënë në polici me dt. 25.09.2018. 

- raporti i oficereve A O e dt. 01.06.2018 ku prezent kanë qenë K K dhe V A. 

- dëftesa për pranim dorëzim nr. 0028089 e dt. 01.06.2018. 

-  lista e dëshmive e dt. 01.06.2018. 
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- lista për pranim dorëzimin e lëndës së dorëzuar narkotike. 

 

Dëshmitari A O  në deklaratën e tij të dhënë para gjykatës me dt.23.01.2020 ka deklaruar se 

qëndron pranë deklaratës së dhënë në prokurori me dt. 04.10.2018 dhe në shqyrtimin gjyqësor 

të dt. 21.05.2019. I njëjti theksoj  se me dt. 01.06.2018 në portën 0 është pranuar një bakall nga 

oficeret e sallës së vizitave. Vizitori që e ka sjell bakallin është B A për ti dërguar të burgosurit 

B SH. Pas orës 16.00 është urdhëruar nga mbikëqyrësi  me shku me ja qu atë bakall ka shkuar 

ne portën e re ku është skaneri, e kemi shti bakallin ne reze X e kemi parë se është i dyshimtë 

dhe e kemi hap, brenda bakallit siq shihet në foto është gjetur lëndë e dyshuar narkotike dhe ka 

pas edhe në fund te bakallit, kanë qenë 8 gishta të dorëzave të plastikes të mbushura me 

marihuan, në vagë ka qenë diku 30 gr. I burgosuri B SH e ka bo kërkesën për këtë bakall, për 

me marr dëshmi rreth saj të burgosnit ja kishte afruar një bakall tjetër, kur e ka marr bakallin ka 

shkuar ne pavijon dhe e ka thy bakallin siç shihet në foto, pas kësaj unë e kam thirr i kam thënë 

se bjere se nuk është ai bakall kur e ka pru e ka pru te thyer. Bakalli ka qenë i plastikës edhe i 

pari edhe i dyti, në atë moment kur e ka pru i kam thënë se në bakallin tendë është gjetur lënda 

narkotike dhe për këtë do të bëhet raporti disiplinor dhe pastaj kanë vazhduar të tjerët 

përgjegjës me të lart që e kanë ndëshkuar. Lidhur me procedurën e lejimit të gjerave  të 

kërkuara i njëjti ka theksuar se i burgosuri bënë kërkesë pastaj udhëheqësi i pavijonit vendos se 

a me ja leju. Në rastin konkret nuk kanë pas njohuri se prej kujt e ka kërkuar, por kur dyshojnë 

sallës së vizitave ia japin disa emra të burgosurve të cilët mund të bëjnë kontaband dhe  kur  

vinë sende për ata persona,  ata i thirrin për me bo kontrollin e pakove që vinë nga jashtë. Në 

portën e re punon oficeri K K dhe V A kur e kanë  hap bakallin, dhe ata kanë qenë prezent kur 

e kanë hap bakallin e dyshimtë. B SH ka qenë në burg në  vuajtje  të dënimit po ashtu ka qenë 

në burg edhe A B, për të tjerët nuk kishte informacion. 

Bakalli  është e vërtetë se kishte  ardhur i ri dhe  ka pas informacion se i njëjti është duke e 

pritur një bakall me lëndë narkotike  dhe për dëshmi të tij   e ka ndërruar bakallin dhe ja ka jep 

një bakall të ri të cilin i njëjti sapo e ka marr e ka thy dhe ka kërkuar se a ka diçka në të. Bakalli 

vjen sipas kërkesë që e ka bo dhe po ashtu vjen  me njoftim se kush e  ka pru  dhe për kënd 

është edhe numri i letërnjoftimit. 

 

Dëshmitari A O njëjtë ka deklaruar edhe në deklaratën e dhënë në prokurori me dt.04.10.2018. 

Po ashtu edhe në raportin e dt.01.06.2018 ka bërë një përshkrim të shkurtër se në dorën e 

bakallit elektrik është gjetur 8 tuba të mbështjella me dorëza të bardha  lëndë e dyshuar 

narkotike e llojit marihuan. Sasia 30 gram dhe bakalli ishte i dedikuar për B SH. 

 

Mbrojtja e të akuzuarve 

 

I akuzuari B A  në mbrojtjen e tij të dhënë par gjykatës me dt.23.01.2020  ka deklaruar  se  O G 

e njeh si te rrethit që jetojnë në Vushtrri. Është e vërtetë se kanë udhëtuar bashkë nga V në 

Burgun e  D, gjatë rrugës nuk kanë përmendur ndonjë bakall. Në qendrën e paraburgimit,  ka 

shku me vizitu A B, sendet kanë pas me shku tek Ai e jo për te B. Sendet ia ka dhënë O GJ 

para hyrjes së burgut në pranim, ia  ka jep dhe i ka thënë se këto sende janë të A,  Ai i ka thënë  

se nuk mund te shkoi te aji në vizitë, por  duhet të shkoj te B SH dhe takohemi në sallë. Ai i ka 

thënë në telefon për me shku me bo këtë vizitë. B nuk e ka njohur, përmes Bit ka deshtë me 

shku me pa A vizitën ka deshtë me bo për shkak se Ai i ka pas pare borxh.  Oi i ka pas disa 

kese dhe ia ka dhënë me i mbajt e tu shku rrugës Oi i tha oficerit se ka mbajtur burg këtu, 

oficeri nuk e la me hi dhe ky ka vazhduar ka hy. Kur ka hyrë nuk e ka takuar A  ndërkaq B ka 

shkuar i fundit,  nuk e ka ditë se është B nuk e ka njohur por ai kishte shkuar dhe iu kishte ulur 

në tavolinë. Qëllimi i tij  me shku në burg ka qenë se ka folur me  A për punë të borxhit dhe ai 

më ka thënë hajde në vizitë. Të njëjtën kohë i ka thënë a ki me çfarë me ardh, ky i ka thënë se 

jo, më ka thënë se vjen ni shok i imi dhe hajde me të, i ka dhënë numrin e O. 
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Para se me shku ne burg te Ai ka qenë te familja e tij  diku  dy javë përpara, ua  ka dhënë 

numrin  dhe u ka thënë që t’i lajmërohet Ai por nuk është lumëruar. Borxhin ia ka pas kur ai e 

kishte ly shpinë  me fasad  dhe i ka thënë se nuk ia vonon. Kur janë nis nga V O i ka thënë se 

sendet që kanë me hi te B SH kanë me shku te Ai. Nuk e ka ditë saktë se çfarë ka me marr. Kur 

kanë hy  Oi i ka thënë oficerit ti nuk paske stazh pune sa kom mbajt unë burg pastaj oficeri a ka 

kthyer, vetëm disa sende i ka   shti të tjerat i ka ndal. I njëjti i ka thënë se ka mi shti një  bakall 

dhe 5 CD asgjë tjetër. Për bakall e ka pyet O se mos ka diçka të paligjshëm me ka thënë jo 

është i pastër si loti. Oi i ka treguar se ato sende i ka marr në Ferizaj diçka tjetër nuk i ka thënë. 

Pastaj tu u kthy rrugës e ka thirr Ai dhe i ka thënë se O nuk e lëshuan me hi e vjen tjetër javë. 

Edhe ky edhe  Oi kanë deshtë me vizitu A atë ditë. A nuk e ka parë atë ditë për shkak se O nuk 

e lan me vizitu dhe ju ka anulu vizita. Më parë asnjëherë nuk ka qenë me e pa A në burg. Me O 

janë njohtë si figurë. Njëjtë po thuajse ka deklaruar edhe në deklaratën e dhënë para gjykatës 

në shqyrtimin gjyqësor të dt.21.05.2019. 

 

Në deklaratën e dhënë në  polici me dt.12.09.2018 dhe prokurori me dt.04.10.2018 i pandehuri 

B A kishte deklaruar po thuajse njëjtë si në deklaratën e tij të dhen para gjykatës, për veç kur 

deklaron për momentin kur Oi ia ka  dhënë bakallin dhe CD. I njëjti në këto deklarata thotë kur 

kanë shkuar të dera e burgut  se O  ia ka dhënë Bakallin dhe ky e ka pyetur se a ka diçka në të a 

e ka kontrolluar i njëjti i ka thënë se e ka kontrollu dhe nuk ka asgjë në të. E pastaj gardianet e 

kanë ndal Oin dhe nuk e kanë lënë me shku me vizitu. 

 

I akuzuari B SH në mbrojtjen e tij të dhënë para gjykatës me dt.23.01.2020 ka deklaruar se  A 

Bn e njehë ndërkaq O jo. Ka kërkuar me u leju një bakall elektrik me kërkesë të A dhe Ai ma 

ka dhënë emrin e B At me shkru në listën e vizitorëve meqë kanë të drejtë me shtu listën e 

vizitorëve diku deri në 30 persona.   

Bakallin e kishte porositur për nevoja te A. Kërkesa ju ka  aprovuar  edhe vizita, bakalli i kishte 

ardhur nuk e di se çfarë e ka qu në pavijon. Pastaj ia ka jep  Ait atë ditë që e ka marr. Është e 

vërtetë se ka gënjye ma parë kur ka deklaruar se është rrëzu dhe e ka thy bakallin. Por  realiteti 

është se A B me ata tjerët nuk e di se çfarë kanë bërë me të. 

B A si figurë e ka njohur më të është takuar në D por i njëjti ka qenë në vuajtje te dënimit 

afërisht në vitin 2012 ose 2013,  muhabet nuk ka pas me të. Ditën kur i kishte ardhur për vizitë  

kanë biseduar për çështje familjare asgjë tjetër. Nuk e di pse Ai e ka kërkuar bakallin po ky i ka 

thënë po, nuk ka ditë për diçka të dyshimtë. Ky personalisht ka qenë përdorues i narkotikëve 

diku katër vite e ka përdorur po thuajse të gjitha llojet edhe heroin edhe kokain e të gjitha. E 

për A nuk ka njohuri se a ka përdorur lëndë narkotike dhe as qe e ka  pru  me bakall. 

 

E kishte  pranuar fajësisë duke u bazuar në at se  ka bërë kërkesë për bakall dhe ka bërë  

kërkesë me shtu personin në listën e vizitave, por bakalli ka qenë i dedikuar Ait. Pasi që ia kanë 

dhënë  bakallin e parë,  e kanë thirre me shku në depozitë dhe i kanë thënë bakallin qe ka qenë i 

dedikuar për të ka qenë me drogë dhe ky që ia kanë dhënë nuk ka qenë i tij. Aty ju ka thënë se 

nuk është i imi. 

 

I akuzuari B SH në një pjesë të  dhënë në shqyrtimin gjyqësrë të dt.27.06.2019, kishte 

deklaruar po thuajse njëjtë,  për veç se lidhur me thyerjen e bakallit i njëjti kishte deklaruar se 

pasi që e kishin bastisur gardianet dhe ishte duke shkuar  në pjesën e teatrit bashkë me ta ishte 

“rrezuar” dhe ishte dëmtuar pak vegla e bakallit. Kur është rrezuar bakallin e ka pas në dorë 

dhe i është thyer bishti konkretisht dorëza, dhe është rrezuar në prezencë të njësitit të kontrollës 

e jo  në prezencë të oficerit A O. 
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I akuzuari B SH në deklaratën e tij të dhënë në prokurori me dt.04.10.2018 kishte deklaruar se 

A Bn e njehë prej kur ka shkuar në vuajtje të dënimit në burgun e D, B An e njehë  nga se është 

marr me muzikë në V dhe aty është njoftuar me të, por nuk ka ndej me të as nuk ka kontaktuar 

përmes të telefonit. Të akuzuarin O GJ nuk e njehë e as që ka dëgjuar ndonjëherë për të. Gjatë 

shëtitjes në pavijon është takuar me Ain e ka pyetur prej ka është i ka thënë se është nga V. E 

ka pyetur se a e njehë B dhe personat e tjerë? Ai i ka thënë po. Pastaj kanë biseduar me Ain  se 

si kishte pas mundësi me ia sjell një bakall elektrik ngase kishte një por  i ishte djegë. Ka 

kërkuar nga Ai me ja sigurua numrin e telefonit  të Bit. Ai i kishte thënë se e ka gjete numrin e 

telefonit ka biseduar me të dhe i ka thënë  me ardhë me ia pru bakallin. Pastaj ka bërë kërkesë 

me ia lejuar për vizitë për personin B A për me ia pru bakallin. Me dt.01.06.2018 është takuar 

me B An i cili në portën e madhe e kishte dorëzuar bakallin elektrik, kurse këtij në dorë i ka 

dorëzuar 5 CD-ja. Po të njëjtën ditë ka pas vizitë edhe Ai por të njëjtit ju ka ndaluar vizita për 

shkak se personin që ka pas për vizitë ka qenë më parë i dënuar. Me dt.02.06.2018 e kanë thirre 

në teatër dhe i kanë dorëzuar bakallin së bashku më kërkesë, si dhe një dëftesë. Bakallin që e 

kishte pranuar  më parë  kishte qenë i ri dhe i pa përdorur, por oficerët i kanë thënë se bakallin 

që është dedikuar për të është gjete drogë dhe atë që ia kane dhënë e ka ndërru kolega pa qëllim  

dhe ky që ia kanë dhënë në dhomë nuk është i tij, ky  ky ju ka thënë se ju e keni sjell në kuti. 

Bakallin qe e ia kishin sjell në dhomë nuk ka qenë i dëmtuar, por këtij i kishte rënë bakalli nga 

dora  dhe iu ka dëmtuar. Është e vërtetë që ka kërkuar bakallin por  jo me substancë narkotike. 

  

I akuzuari  A B në  mbrojtjen e tij të dhënë me dt.18.02.2020 ka deklaruar se e pranon fajësinë. 

Është e vërtetë ajo që ka thënë në shqyrtimin e mëparshëm. B An e ka njohur, i ka kërkua me 

ardh me  taku sepse nuk kanë mund  me bisedu ne telefon shumë, dhe pastaj i ka thënë se a 

mundesh me ardh në vizitë, i njëjti i ka thënë se po dhe është shku tek familja e tij me pyet për 

me ardh me më vizitu dhe ata e kanë lejuar. Edhe O e ka njohur sepse e ka afër me shtëpi, ka 

qenë në marrëdhënie shoqërore sepse janë  si shoqëri dhe te një vendi. Gjatë kohës sa ka qenë 

në burg ka pas kontakt me telefon me Bin. Në burg ka qëndruar 18 muaj për vepër penale të 

vjedhjes, narkotikun nuk e ka konsumuar asnjëherë. Me B SH është  takuar në burg. Dy muaj 

ditë kanë qenë në të njëjtin pavijon ku dhe aty e kishte takuar. Kanë pas vetëm një  dhomë 

ndërmjet dhe janë takuar gjatë ditës. Kur ka ardhur bakalli  ka qenë në vetmi për një telefon që 

ju ka gjet, atë ditë që ka pas në vizitë O,  ju ka anulua vizita për shkak se Oi ka qenë 3 muaj në 

burg nuk e  di se çka ka pas. Për këtë nuk e kanë lënë me vizitu sepse nuk bënë me qenë vizitor 

personi që ka qenë në burg, vetëm nëse ka dikond familjar te ngushte. Prej momentit kur iu ka 

anuluar vizita nuk ka mujt me u taku me B, bakalli te ky  nuk ka ardhur as nuk e ka pas në 

dorë, B SH e ka kërkuar bakallin, këtij nuk i ka  vyft asgjë sepse i ka pas. Është e vërtetë qe e 

ka porosit Oin për me shku mi marr qeto sene për B SH meqenëse i njëjti nuk ka pas familjarët 

këtu, senet ka pas me shku mi marr ne Ferizaj, ai i ka  thënë se po. Nuk e di se ku i ka pas B 

familjarët vetëm e di se i  kanë thënë se nuk i ka këtu qysh i ka thënë Bi i ka thënë edhe OO, 

nuk e di se çfarë ka pas në atë bakall. Sikur te kishte ditë se çfarë ka pas në të bakall nuk do të 

kishte pështille punë do ti kishte  marr direkt vet. Nuk e ka ditë me përpara se Bi përdor 

narkotik e ka marr vesh me vonë.  

 

Me B kanë biseduar në telefon për punë të borxhit. Me B ka biseduar para se me ardh bakalli, i 

ka thënë  se ka mi marr këto sene do maica edhe një bakall, kërkesën e ka bo në emër te vet 

nuk e ka bo për të, këtij nuk iu ka nevojit asgjë se i ka pas sendet e veta. Ky edhe O edhe Bit ju 

ka pas borxh dhe meqë ka pas  personalisht punë me të dytë, ju ka thënë ejani vizitomëni që të 

dytë. O i ka thënë me shku me marr porosinë e B SH, Bi ia ka dhënë një numër të telefonit dhe 

i ka thënë për një këse me do sene, disa ndërresa dhe një bakall, ky ia  ka jep O numrin e 

telefonit dhe ka kontaktuar me personin ne fjalë. Në dhomë e kanë pas një telefon dhe janë  

shërbye me të dhe mi bart porosit e tjerëve. Telefonin nuk ia ka dhënë Bit se aty me shumë 

duhet me u rujt prej te burgosurve se prej Oficerëve sepse mos me kon te burgosurin oficeret 



 Numri i lëndës: 2018:060301 
 Datë: 19.03.2020 
 Numri i dokumentit: 00901162 
 

8 (18)  

   
2
0
1
8
:0
6
5
0
2
8

 

nuk e din se çfarë bëhet. Po thuajse në mënyrë të njëjtë ka deklaruar edhe në deklaratën e 

dhënë para gjykatës në shqyrtimin gjyqësor të dt.27.06.2019. 

 

I akuzuari A B në  prokurori me dt. 04.10.2018 nuk ka dhënë deklaratë por ka shfrytëzuar të 

drejtën e tij të mbrohet në heshtje. Në deklaratën e tij të dhënë në burgun e Ds i intervistuar nga 

ana e policisë  me dt.10.07.2018 ka deklaruar se nuk ka të bëjë me këtë rast dhe nuk ka çka të 

deklaroj.  

 

I akuzuari  O GJ në  mbrojtjen e tij të dhënë para gjykatës me dt.18.02.2020 ka deklaruar se A 

e njeh edhe B e njeh ndërkaq B SH nuk e njeh. Ait B, është mjeshtër i fasadave e ky punon me 

llamarinë dhe  gjatë punës janë takuar neper shtëpi të njerëzve dhe ka lindur shoqëria në punë. I 

ka ndodhur që kur kemi punuar në të njëjtin vend ai ka punuar me fasad e ky  me ulluk. Ait ia 

ka pas  shit një kerr dhe ka shku tek baba me bisedua me të ai i ka thënë se Ai është në burg 

dhe shkon e viziton dhe merresh vesh me të, çështja e vizitës ka qenë për kerrë. A mi ka pas 

borxh 1 500 €. Vizitën e ka caktuar Ai. Me të ka biseduar në telefon dhe i ka thënë se duhesh 

me shku deri ne Ferizaj për do tesha dhe 100 € me i marr prej një djali, nuk e kam njohur atë 

djalin mirëpo Ai e ka thirr atë djalin, ai e ka thirr këtë pastaj edhe ky ka  thirr nja dy herë atë 

kur ka dashtë me vetë  para se me hi ne F se ku mu taku. Është  takuar tek kisha dhe xhamia ku 

janë afër aty ku rrinë taxistat. Aty kishte ardhur një djalë i ri diku 20 vjet i  ka thënë se a je ti 

qaj, ky i ka thënë po dhe ma ka  dhënë një këse dhe aty ka qenë vetëm një bakall as nuk ka pas 

tesha as asgjë. Ai ka thënë se atë e ka sebep(të njohshëm të  tij). Bakalli ka qenë në paket  ky e 

ka qel bakallin e ka parë se është i pastër dhe ka vazhduar. Tek familja e Ait nuk ka shku më, 

mirëpo familjarët e tij ia kanë pru një bakall një kabull elektrike vazhdues, dy parë shorce te 

shkurta dy maica dhe dy bardak. Nuk i ka njoftu  se edhe një bakall tjetër qe e ka marr  në 

Ferizaj ka me qu në burg, ngase  nuk ka qenë aty kur familjaret e A i kishin pru gjerat e tjera. 

 

Me tutje ka theksuar se qëllimi i Bit ka qenë  me u taku me Ain dhe ai i ka pas veç dy CD sa e 

di. Të gjitha sendet që i ka pas i ka fut për kontroll, dhe dy bakalla i kanë thënë se nuk bon mi 

shti në emër te një njeri, atëherë ia ka jep  Bit atë bakallin e  Ferizajt. Ngase Ai i  ka thënë se 

Bit me ja jep atë bakall. Kur ka shkuar për vizit ka hy në muhabet me oficeret gjatë rrugës duke 

ecur diku 100 m ju thënë  se po u dashka me ecë shumë 2 kilometra prej dere nga se përpara na 

kanë transportuar me kombi në 2002 kur ka qenë në burg të Ds në vuajtje të dënimit. Ata 

menjëherë i ka thanë se paske qenë këtu dhe nuk mundesh me hi ne vizitë, e këto sendet që i 

dhashë më thanë se të kthehen mbas, ka prit 1 ore derisa është kryer vizita e ka marr Bin me 

veti dhe janë  kthyer ne shtëpi. 

Sendet e tjera nuk ia ka dhënë Bit. Bi e ka ditë që Ait ju ka anuluar vizita por ka vazhduar ka 

shkuar  dhe pasi është kthyer  i ka thënë se “nuk e di pse shkova  pasi që Ait ju ka anulua vizita 

sepse nuk din çka me fol me një njeri që nuk e njehë”. E ka ditë që Bi ja ka punu një shtëpi Ait 

dhe në lidhje me do material Bi ja ka jep paret për shtëpi dhe ky ja ka honger paret e pastaj Bi 

ka blerë edhe një herë material për me kry shtëpinë e vet. Me tutje ka deklaruar se mbetet pranë 

deklaratave të dhëna në  prokurori me dt. 04.10.2018 dhe në polici me dt. 25.09.2018. 

 

Në deklaratën e tij të dhënë në prokurori me dt. 04.10.2018 i akuzuari O GJ ka deklaruar se A 

Bn e njehë është mjeshtër i fasadave dhe shpesh është takuar me të  kur ka shkuar nëpër shtëpia 

ky si mjeshtër i ollukëve. Para pesë viteve Ait ia ka shit një veturë në vlerë prej 1500 eruo,  

marrëveshja ka qenë me ia pagu brenda dy muajsh të kryhet pagesa por ai nuk ia ka paguar prej 

atëherë. Ka shkuar ia ka kërkuar borxhin babait të tij e ai i ka thënë Ai është në burg e shko 

kërkoja ati e mos na shqetëso ne. Për ditën kritike babai i Ait ia ka caktuar me shku  në vizitë 

në burg, një ditë para se me shku në vizit  Ai  e ka thirre në telefon  dhe i ka thënë shko  në 

Ferizaj te një sebep i tij dhe merri do tesha do pantolla të shkurtra dhe maica dhe 100 euro pare. 

Ia ka dhënë edhe numrin e kontos në qendrën Korrektuese në D, të cilat të dhëna ia ka dërguar 
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me SMS në telefon. Pastaj është nis për në F. Gjatë rrugës e ka thirr Ai dhe i ka thënë a je nisë 

dhe ky i ka treguar se është rrugës, më pas kur ka hy në Ferizaj e ka thirr ai personi për me i 

tregu se ku me shku. Kur ka arrit te kisha e gjamia e ka thirre atë personin që më par nuk e 

kishte parë, i njëjti ia ka dhënë vetëm bakallin elektrik dhe nuk i ka dhënë tjetër asgjë as pare as 

tesha. Është kthyer në Vushtri në shtëpi dhe të nesërmen është nis për vizitë në burgun e Ds,  

për veç këtij bakalli që ia ka dhëne personi nga Ferizaji  me vete ka  pas edhe disa sende që ia 

ka dhënë familja e Ait dhe një bakall tjetër elektrik dy gota  e veshmbathje. Për vizitë  në 

burgun e Durbravës ka shkuar bashkë me B An, nga se Ai e ka thirr B An i ka thënë se ka me 

ardh Oi dhe hajde edhe tij, pastaj Bi e ka pyet se a të pengoj dhe ky i ka thënë hajde. Është 

çudit se si Bi ka pas me shku te B SH pasi që është i bindur se nuk e njehtë të njëjtin por krejt 

këto i ka bërë A B.  

 

Në këtë deklaratë me tutje thekson  se meqenëse  në burg nuk lejohet me i shti dy bokall, 

atëherë bakallin që ia ka dhënë personi NN në Ferizaj ia ka dhënë Bit ndërsa të gjitha sendet që 

ia ka dhënë familja e Ait i ka mbajt ky dhe i ka shti për kontroll, dhe pasi që kanë ec nja 100 

metra oficeret i kanë thënë se ka qenë në burg dhe ky u ka thënë po,  pastaj ata e kanë kthyer 

nga se nuk bënë me vizitu  personat që kanë qenë të dënuar. Ky është kthyer dhe oficerët ia 

kanë kthyer edhe sendet. Ky është kthyer dhe ka prit në veturë deri sa është kthyer Bi pasi që 

ishte takuar me B SH dhe i kishte thënë se përveç që janë përshëndetur nuk kanë biseduar asgjë 

sepse nuk janë njohur me parë. Nuk e ka ditë se bakalli  qe e ka marr në Ferizaj  ka diçka të 

dyshimtë sepse për asnjë çmim nuk kishte me shku për vizitë e as me fut bakallin. Të njëjtin  e 

ka kontrolluar ka qenë në paketë. 

 

I akuzuari O GJ njëjtë kishte deklaruar edhe në deklaratën e tij të dhënë në polici me 

dt.25.09.2018, ku përveç të tjerave aty ka deklaruar personin që ka takuar në Ferizaj nuk e ka 

njohur i ka treguar se ku është, i ka treguar se me çfarë kerri është dhe çfarë veshe ka  dhe ai i 

ka thënë se “ po të shohë  “ ka ardhë dhe ma ka dhanë bakallin në dorë dhe i ka thënë  qeto 

janë, ky i ka thënë se Alberi kë ka thënë ki me mi dhënë do tesha dhe do pare ai tha jo nuk ka 

asgjë tjetër  dhe këtë muhabet e kanë bërë. Më pastaj  lidhur me  këtë person serish deklaron se 

ka qenë i ri diku 22 vjet, i gjatë rreth 1.77m dhe afër 60 deri në 70 kg. Më diçka tjetër për të 

nuk di. 

 

Fjala përfundimtare 

 

Prokurorja e shtetit ne fjalën përfundimtare ka deklaruar se gjatë shqyrtimeve gjyqësore kundër 

të akuzuarve B A, B SH, A B dhe O GJ dhe atë pas administrimit te provave materiale siç janë: 

raporti i oficerit jeton K nr., 2018-DHTN-504 te dt. 25.09.2018, raporti pozitiv  të bastisjes të 

dt. 01.06.2018  kërkesës nga i pandehuri B SH te dt. 29.05.2018, shkresës nga Qendra 

Korrektuese në D të dt. 08.06.2018 lidhur me gjetjen e substancës narkotike, fotot e 

substancave narkotike te gjetura në bakallin elektrik, informacionin lidhur me të kaluarën 

kriminale te akuzuarve, raportin e analizës së narkotikut te dt.24.10.2018 dhe pas vlerësimit te 

deklaratës së dëshmitarit A O njeherit zyrtar korrektues, në Departamentin e sigurimit ne 

Qendrën korrektuese të Ds i cili në mënyrë të detajuar e ka përshkruar mënyrën se si ka arritur 

bakalli në qendrën korrektuese se si paraprakisht oficeret korrektues kanë qenë të informuar që 

në çoftë se vizitoret për te pandehurit A B dhe B SH vijnë në vizitë dhe sjellin sende, oficeret 

korrektues duhet te jenë të vëmendshëm dhe ti kontrolloj sendet me kujdes të shtuar dhe secilin 

send që e sjellin për këta sy të dënuar. Nga dëshmia e këtij dëshmitari është vërtetuar thyerja e 

bakallit elektrik personi nga i cili është marr ky bakall si dhe gjetja e substancës narkotike. Po 

ashtu edhe nga dëshmitë e të pandehurve është vërtetuar përtej dyshimit te bazuar se të 

pandehurit B SH, A B dhe O GJ si bashkë kryes kanë kryer vepër penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve te rrezikshëm substancave psikotrope ose 
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analoge nga neni 273 par. 2 lidhur me nenin 281 par. 1 pika 1.8 lidhur me nenin 31 të KPRK-

së. 

  

Kurse sa i përket të akuzuarit B A gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe pas administrimit e provave 

deklaratës së dëshmitarit dhe deklaratave te vet të pandehurve është vërtetuar fakti se i 

pandehuri B A është vu në lajthim nga i akuzuari O GJ dhe nën këto rrethana meqenëse i njëjti 

nuk ak qenë në dijeni që nga momenti se kur është marr vesh i akuzuari O me të akuzuarin A, e 

as gjatë rrugës derisa kanë udhëtuar së bashku dhe as pas futjes në institucion vetëm në 

momentin kur të akuzuarit O i është refuzuar vizita për shkak se i njëjti ka qenë me parë i 

dënuar dhe se nuk ka të drejtë në vizitë atëherë duke e vu ne lajthim te akuzuarin B A i 

akuzuari O të njëjtit i jap bakallin të cilin bakall e kishte marr vet i akuzuari O ne Ferizaj. 

Andaj në bazë të këtyre rrethanave unë heq dorë nga aktakuza sa i përket të akuzuarit B A. 

Dispozitivi i aktakuzës do te mbetet i njëjti deri ne rreshtin e 4 te para fundit te dispizitivit ku 

në vend te pandehurit B duhet te jetë dëshmitari B. Andaj për te akuzuarit B A dhe O i 

propozoj gjykatës që të njëjtit ti shpall fajtorë ti dënoi sipas ligjit si dhe ti obligoj në 

kompensimin e  shpenzimeve te procedurës penale. Po ashtu propozoj gjykatës  që substanca 

narkotike që është gjeture dhe sekuestrua e njëjta të konfiskohet dhe pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimi te shkatërrohet. Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënim gjykatës i propozon për 

të tre te akuzuarit si rrethana lehtësues ta vlerësoj pranimin e fajësisë përveç të akuzuarit O i 

cili nuk e ka pranuar kurse si rrethana rënduese për te gjithë të akuzuarit i propozoj që të 

vlerësohet e kaluara e tyre kriminale. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit B A av. .. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se meqenëse ka heq 

dore prokurorja nuk ka çfarë të deklaroi  

 

I akuzuari B A në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nuk ka çfarë te deklaron meqenëse 

prokurorja hoqi dore. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit B SH av. Pranvera Zhara në fjalën përfundimtare ka deklaruar  se i 

mbrojturi im në fillim te procedurës e ka pranuar fajësinë mirëpo nga ana e gjykatës e njëjta 

është refuzuar. Prokurori i shtetit ne dispzitivin e aktakuzës ne mes tjerash ka theksuar se B SH 

dhe A B pa autorizim kanë poseduar substanca narkotike te llojit marihuan, mirëpo gjatë kësaj 

procedure  gjyqësore nuk arriti te vërtetohet se i mbrojturi im ka poseduar narkotik pasi qe tek i 

njëjti nuk është gjetur substanca e dyshimtë dhe asnjëherë nuk ka ra në kontakt me këtë lloj të  

substancës. Fakti se B SH ka bërë një kërkesë për një bakall te ri nuk mund te jetë provë 

fajësisë sepse nuk e ka propozuar per nevoja e tij personale por për ti ofruar ndihmë Ait, pasi 

që Ai nuk kishte të drejtët të bënte një kërkesë të tillë. I akuzuari O GJ ne deklarimin e tij sot 

ne këtë shqyrtim gjyqësor deklaroi se B SH nuk e njeh e njeh vetëm A B, deklaroi se nuk është 

e vërtetë se gjerat që i ka dërguar ne burg kanë qenë te B SH por për A B me ç’ rast rezulton se 

as porosia dhe as destinimi i bakallit nuk ka qenë për B SH. Në rastin konkret mungojnë të 

gjitha elementet e veprës penale për të cilat akuzohet i mbrojturi im. Kërkoi nga gjykata  që ti 

vlerësoj të gjitha pretendimet e mbrojtjes  e veçanërisht tek i mbrojturi im ka munguar motivi 

për kryerjen e veprës penale për të cilën është akuzuar sepse i njëjti është përfshirë pa vetëdije 

ne këtë vestje duke menduar se po i bënë një favor A B. Gjatë administrimit e provave 

materiale, deklarimit te akuzuarit B SH si dhe te akuzuarve te tjerë, prokuroria me asnjë provë 

nuk arriti që ta vërtetoj se B SH ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja 

e paautorizuar e substancave prikotrope ose analoge sepse i njëjti as nuk ka blerë shitur apo 

poseduar narkotik te llojit marihuan e cila ishte objekt i këtij shqyrtimi. Duke dështuar 

prokuroria e shtetit që ti vërtetoj pretendimet e veta kërkoi nga gjykata që të mbrojturin B SH 

ta laroj nga aktakuza. 
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I akuzuari B SH në fjalën përfundimtare  ka deklaruar se  e përkrahi fjalën e mbrojtëses dhe e 

ndijë vetën jo fajtor. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A B av. Esad Muharremi në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e 

nderuar trupo gjykues dhe prokurore, në këtë çështje juridiko penale prej te cilës ka rrjedhur 

aktakuza e ngritur nga ane  PTH Departamenti per krime te rënda kundër te akuzuarve 

ndërmjet tyre dhe mbrojturit tyre dhe mbrojturi tim A B për kryerjen e  veprës penale për të 

cilën ngarkohen e cila ka qenë objekt i shqyrtimit, janë administruar provat materiale dhe 

personale të propozuara nga ana e prokurorisë. Gjatë shqyrtimit seancave te kaluara po dhe sot 

ne seancën gjyqësore i mbrojturi im pranoi fajësinë për veprën penale që i vihet ne barrë e cila 

nuk është pranuar nga ana e trupit gjykues. Te them se vepra penale e kryer në bashkëkryerje 

duhet te ekzistoj vetëdija e plot mbi veprimet e përbashkëta të cilat janë drejtuar me kryerjen e 

një vepre te caktuar, po ashtu që bashke kryesit duhet te jen të vetëdijshëm që me veprimet e 

marruar penale janë duke kontribuar për një kryerje te veprës penale. I mbrojturi i tij A B saktë 

është se i ka marr disa veprime po asnjë moment nuk ka qenë i vetëdijshëm  që këto veprime 

janë lidhur me veprimet penale dhe që i kontribuojnë kryerjes të një vepre penale. Fakti se që 

nga ana e të akuzuarit B SH është lutur per me ja gjet një person për t’ia pru nje bakall elektrik 

dhe duke i jep numrin e telefonit te personit por asgjë tjetër nuk tregon që i mbrojturi im ka ditë 

qëllimet e B SH. Po ashtu angazhimi i O GJ për te shkuar ne Ferizaj ti merr do sende nuk është 

fakt që i mbrojturi i tij  e ka ditë se çfarë është qëllimi i marrjes së sendeve dhe për mi fut ne 

shtëpinë korrektuese D. Pastaj destinimi i bakallit elektrik ka qenë për B SH, po ashtu thyerja e 

dorezës se bakallit elektrik kur ka qenë vendosur substanca narkotike është bërë nga ana e të 

akuzuarit B SH. Gjitha këto fakte dëshmojnë se A B ka qenë në lajthim real me veprimet të 

cilat i kanë marr dhe ku tani veç është dëshmuar se ka qenë kontributi i kryerjes së veprës 

penale për të cilën ngarkohet. Kualifikimi juridik i veprës penale nuk qëndron  se ky kualifikim 

mund te qëndroj në coftë se ishin ne posedim te substancës narkotike A B dhe B SH. Tentimi 

është marrja e vendimit për te kryer një vepër penale fillimi i veprimeve ose marrja e veprime 

penale, por nuk ka pasoj, pasoja në ketë rast është më së pari posedimi pastaj shpërndarja shitja 

etj. Propozoj gjykatës që në mungesë të provave për dashjen për të kryer këtë vepër penale të 

lirohet nga aktakuza. Por nëse gjykata gjen që është fajtor pe veprën penale që është kryer të 

merr rrethanë lehtësues që i propozoj prokurorja. 

 

I akuzuari A B në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e përkrah faljen e mbrojtësit të tij nuk 

ka asgjë për te shtuar. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit O GJ av. Filloreta Hoxha në fjalën përfundimtare ka deklaruar se 

sipas aktakuzës së prokurorisë i akuzuari O G sipas propozimit te pandehurve B SH dhe A B 

ka poseduar substanca narkotike te llojit marihuan me qëllim te dërgimit në qendrën 

korrektuese përmes të akuzuarit B A. Në aktakuzë thuhet se i akuzuari O jep te akuzuarit B një 

bakall elektrik dhe 5 CD për ti futur ne brendi te burgut ne te cilin bakall policia me dt. 

02.06.2018 rreth orës 09.30 gjejnë dhe sekuestrojnë substancën narkotike te llojit marihuan me 

peshë të përgjithshme 30.3 gr. Gjatë procedurës së provave, gjatë administrimit te provave 

materiale dhe atyre formale sikurse në hetuesi po ashtu edhe ne shqyrtim kryesor nuk u 

vërtetua ndërmarrja e veprimeve inkriminuese nga i akuzuari O GJ. Në këtë drejtim mungojnë 

provat si ato materiale po ashtu edhe ato formale per te vërtetuar elementet qenësore të kryerjes 

së kësaj vepre penale nga ana e O G. Asnjëri prej elementeve qenësorë për ekzistimin e 

kryerjes së kësaj vepre penale nuk është plotësuar nga se me provat e administruara nuk u 

provuan këto pretendime të aktakuzës. Gajtë shqyrtimit gjyqësor janë proceduar të akuzuarit B 

A, B SH A B dhe O GJ si dhe dëshmitari A O. Asnjëri prej tyre me asnjë fjali te vetme nga 

deponimet e tyre nuk deklaroj lidhur me atë se i mbrojturi i saj është përfshirë në këtë çështje 

penale juridike. Kjo vërtetohet nga deklarimet e tyre ku i akuzuari A B në shqyrtim gjyqësor 
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deklaroj se është e vërtetë se ka kërkuar nga Oi që të shkoj në F per të marr një bakall elektrik 

dhe disa tesha nga një person te cilin e ka njohur vetëm B SH pasi që Bi nuk e kishte asnjë të 

afërm që mund tia sjelltë këto gjësende ne burg. I njëjti deklaroj se Oi nuk e ka ditë se çka ka 

brenda atij bakalli. Nga deklarimet e të akuzuarve tregohet edhe arsyeja e vizitës së klientit te 

saj në burg, qëllimi ka qenë i mirë nuk ka qenë në dijeni se substanca ka qenë e fshehur brenda 

atij bakalli pasi që të dy bakallat kanë qenë të njëjtë të ri dhe të paketuar. I njëjti nuk ka besuar 

se ajo sasi e narkotikëve mund te fshihet aq mirë brenda dorezës dhe fundit te bakallit, pasi që 

klientit te saj i është mohuar vizita në burg, duke menduar se nuk ka ndonjë  dallim se cili 

bakall do te hy brenda ja jep gjësendet që mban në dorë te pandehurit B i cili i dorëzon për 

kontroll. Nga kjo shihet se klienti i saj ka qenë në lajthitje dhe nuk mund te thuhet përtej çdo 

dyshimi te bazuar se i pandehuri O ka kryer veprën penale që i vihet ne barrë. Në bazë të 

gjendjes faktike te vërtetuar nuk është arritur që në mënyrë të sigurt dhe te pa kontestueshme te 

argumentohet fajësia e O G. Prandaj kërkon që i njëjti të lirohet nga aktakuza. 

 

I akuzuari O GJ në fjalën përfundimtare ka deklaruar e përkrahi fjalën përfundimtare te 

mbrojtëses sime, ndihem i pafajshëm. 

. . . 
 

Gjykata ka refuzuar aktakuzën ndaj të akuzuarit  B A konfom nenit 363 të KPRK-së si në 

dispoztiv të këtij aktgjykimi  pasi që prokurorja ka heq dorë nga aktakuza për këtë të akuzuar 

dhe në vazhdim gjykata  në  arsyetimin e aktgjykimit për këtë të akuzuar nuk do të paraqes 

arsye të tjera, por arsyet do ti paraqet vetëm për të akuzuarit e tjerë për të cilët prokurorja ka 

mbet pranë aktakuzës dhe gjykata i ka shpall fajtor si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Gjykata gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të aktakuzës dhe pretendimeve të prokurorisë, 

mbrojtjes së të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre, dëshmisë së dëshmitarit si dhe të provat tjera 

materiale, të cilat i ka vlerësuar veç e veç dhe në ndërlidhje logjike dhe faktike me njëra tjetrën, 

konform nenit 361 par.1 dhe 2 të KPPRK-së, konstatoi gjendjen faktike të përshkruar në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi   dhe atë të akuzuarit B SH, A B dhe O GJ janë fajtor për veprën 

penale që u vihet në barrë si bashkëkryerës. 

 

Gjykata gjate shqyrtimit gjyqësor për të akuzuarit B SH, A B dhe O GJ  vërtetoi se :  

 

- I akuzuari B SH dhe A B  me dt.01.06.2018 ishin në burgun e D në vuajtje të dënimit secili 

veç e veç për vepra të ndryshme penale, të njëjtit njiheshin prej se ishin takuar aty në burg. 

 

-I akuzuari A B njihej me të akuzuarin O GJ  nga se jetonin në të njëjtin qytet.  

 

-Të akuzuarit  B SH dhe A B,  pasi ishin taktuar dhe ishin njoftuar në burgun e Ds kishin 

arritur  marrëveshje ashtu që nëpërmjet të akuzuarit  O GJ  të furnizohen me narkotik të llojit  

marihuan me qëllim të shpërndarjes. 

 

-Sipas marrëveshjes paraprake i akuzuari A  bisedon me të akuzuarit O në telefon ashtu që  i 

thotë shko ne Ferizaj dhe e merr  bakall elektrik me substancë narkotike dhe se bashku me 

dëshmitarin  B pastaj të shkojnë ne Qendrën Korrektuese te D, 
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-Të akuzuarit planifikojnë që i akuzuari B të bëjë kërkesë për të ju lejuar  një bakall dhe të 

caktoj vizitë për B An,  bakalli bashkë me substancën narkotike pasi të sigurohet nga i akuzuari 

O GJ,  të futet në burgun e Ds nëpërmjet të dëshmitarit B A, të cilit do të ia jepte i akuzuari O. 

 

- I akuzuari  O pasi shkon në Ferizaj dhe merr bakallin bashkë me substancë narkotike, para se 

të hyjnë në Qendër Korrektuese në D ia jep dëshmitarit B bakallin elektrik që e kishte marr në 

Ferizaj dhe 5 CD-ja që i kishte me vete dëshmitari për ti futur ne brendi te burgut, dhe për vete 

ndal gjësendet e tjera që i kishte dhënë familja e të akuzuarit A. 

 

- Zyrtarët e Qendrës Korrektuese të Durbravës  e kthejnë të akuzuarin O  dhe nuk e lejojnë të 

shkojnë në vizitë pasi që më parë kishte qenë i dënuar  dhe po ashtu ia kthejnë edhe gjerat që 

kishte me vete, ndërkaq Bi ka vazhduar. 

 

 -bakallin që ishte  futur në Qendër Korrektuese të Ds  përmes Bit, të njëjtën ditë rreth orës 

17:30 pas dyshimit e ndalojnë zyrtarët e burgut-gardianet  dhe e kontrollojnë dhe aty në 

dorëzen e bakallit gjejnë substancën narkotike 8 tuba të futura në gishtëza të dorzës plastike . 

 

-Substancën narkotike e sekuestrojnë dhe  pas ekzaminimit kanë rezultuar te jetë e  llojit 

marihuane me peshe te përgjithshme prej 30.03 gr. 

 

- Zyrtaret e burgut   me qëllim të vërtetimit se i akuzuari B e dinte se në bakall do ti vinte 

substanca narkotike, i japin një bakall tjetër  dhe i akuzuari B po sa e merr bakallin e thëne 

dorezën e bakallit për  ta gjet substancën që më parë veç e kishin porositur sipas marrëveshjes. 

 

Provat që vërtetuan gjendjen faktike  

 

Gjykata bazuar në deklaratën e dëshmitarit A O vërtetoj se ditën kritike kishin  pranuar një 

bakall që ishte për B SH dhe se ishte  i dyshimtë dhe duhet me shku me kontrollu. Ka shkuar e 

kanë kontrolluar në prezencën e dy gardianëve të tjerë të cekura si më lartë  dhe ka gjete se 

brenda në dorezën e bokallit ka gjetur 8 tuba me narkotik të llojit marihuan të mbështjella në 

dorëza të bardha e që gjithsejtë ishin 30.3 gram. Të njëjtit për të vërtetuar se i akuzuari B 

kushte njohuri se do ti vinte narkotiku  në bokallin që kishte porositur, të njëjtit i kanë dhënë  

një bokall tjetër të ri, i akuzuari B pasi që kishte marr bokallin e kishte thyer pikërisht në 

bishtin e bokallit që do të thotë se kishte kërkuar marihuanen. Dhe kjo është konstatuar pasi që 

gardianet kishin shkuar dhe kërkuar bokallin që ia kishin dhënë e kanë parë që është i thyer dhe 

pastaj e kanë njoftuar se bakalli që ia kanë dhënë nuk ka qenë i tij por një bakall tjetër dhe në 

dorezën e tij është gjetur marihuan. 

 

 Gjykata dëshmisë së këtij dëshmitari ia fali Bin  plotë dhe e mori për bazë me rastin e 

vendosjes së kësaj çështje. I njëjti ishte  qartë në deklarimin e tij dhe në përputhje me 

deklaratën e tij të dhënë në prokurori si dhe në raportin e përpiluar me shkrim si dhe me provat 

materiale. 

 

Se deklarimi i dëshmitarit A O është i saktë e vërtetojnë  edhe fotografit ku shifet bokalli i 

thyer nga ana e te akuzuarit B SH i cili ishte ngjyrë pemebe. Po ashtu nga fotot shifet edhe 

bakalli me ngjyrë të kaltër ku është gjetur substanca narkotikë që ishte për të akuzuarin B SH. 

 

Nga kërkesa  e të akuzuarit B SH  me dt.29.05.2018  vërtetohet se i njëjti  ka kërkuar ti lejohet  

një bakall elektrik që do ti sjellët nga vizita familjare. 
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Nga raporti pozitiv i bastisjes i dt.01.06.2018  është konstatuar te porta e re gjatë kontrollimit të 

bakallit elektrik brenda janë gjetur 8 tuba të mbështjella  me dorëza të bardha lëndë e dyshuar 

narkotike të llojit marihuana. Sasia me mbështjellës 30 gram bakalli elektrik ishte për të 

burgosurin B SH.  Po ashtu u vërtetua se koha e kontrollit ishte rrethe orës  17:30 e të njëjtës 

ditë ashtu siç rrjedh edhe nga deklarata e dëshmitarit A O e jo me dt.02.06.2018. 

 

Nga raporti i oficerit Jeton Kuqi nr.2018-NTN-5304 vërtetohet se me dt.08.06.2018, kishin 

pranuar rastin nga Qendra korrektuese D bashkë me raportet e oficerëve në lidhje me të 

burgosurin B SH  ku dhe kishin filluar  veprimet për zbulimin e kësaj çështje.  

 

Nga fotografit e substancës narkotike vërtetohet se ishin 8 tuba gjithsejtë 30.3 gram me 

substancë narkotike të futura në gishtëzat e dorezës plastike cila pas analizës ka rezultuar të 

jetë substancë narkotike e llojit marihuan, siç rrjedh nga raporti i analizës i dt.24.10.2018. 

 

 

Vlerësimi i mbrojtjes së të akuzuarve 

 

Të akuzuarit A B dhe B SH kontestuan:  veprën penale duke mohuar se nuk  kanë pas për 

qellim me fut substancën narkotike dhe nuk kishin njohuri se bokalli kishte substancë 

narkotike. 

 

Nga deklarimet e të akuzuarve B SH dhe A B  gjykata vërtetoj se  të njëjtit ishin në burgun e 

Ds në vuajtje të dënimit ku dhe ishin takuar. Të njëjtit ishin  marrë vesh që i akuzuar B të bënte 

kërkesë për bokall dhe të shtinte në listë si vizitor tani dëshmitarin B A. I akuzuari A posedonte 

telefon ilegalisht brenda Qendres Korrektuese në Dubrave dhe  kishte kontaktuar me telefon 

me të dy edhe me të akuzuarin  O GJ edhe me  dëshmitarin  B A. Në këtë pjesë gjykata  ua fali 

Bin  deklarimit të akuzuarve  dhe e mori për bazë me rastin e  vendosjes së kësaj çështje.  

 

Gjykata po ashtu nga  deklarimet e të akuzuarve ka vërtetuar se edhe i akuzuari O me parë ka 

qenë në vuajtje të dënim po në burgun e Ds dhe me dt.01.06.2018 i është ndaluar vizita, ku dhe 

kishte pas për qellim ta vizitonte të akuzuarin A. 

 

Gjykata përveç këtyre deklarimeve e vlerësoj edhe pjesën tjetër të mbrojtjes  së të akuzuarve  

kur i akuzuari  B pranon që ka bërë kërkesë për bakall dhe që pranon se ka caktuar  vizitë për  

dëshmitarin B A  dhe se pjesën e deklaratës ku i akuzuari A pranon ti ketë porositur të 

akuzuarin  O për t’ia sjell një bokall, andaj gjykata edhe në këtë pjesë të deklaratës A B e mori 

për bazë pasi që ishte në përputhje me provat e tjera materiale. Se ku më të vërtetë është 

siguruar substanca narkotike dhe a  ka qenë me të vërtetë ia akuzuari O apo jo në Ferizaj pasi 

që përveç deklarimit të tij dhe të akuzuarit A nuk kishte prova konkrete  nga prokuroria për 

këtë rrethanë dhe gjykata është dashtë tua fal Bin deklarimit të akuzuarve  O dhe A. Andaj  në 

bazë të këtyre deklarimeve  gjykata vërtetoj se substanca narkotike bashkë me  bokall është 

siguruar në Ferizaj,  pasi që  të dy të akuzuarit janë në përputhje me deklarimet e  njëri tjetrit në 

lidhje me këtë rrethanë. 

 

I akuzuari B  pranon që ka porositur një bakall dhe ka caktuar vizitën me dëshmitari B A por   

nuk pranon ti këtë thënë me shku në F, nuk pranon se bakalli ka qenë për të por thotë se ka 

qenë për Ain, po ashtu në shqyrtim gjyqësor mohon ta ketë thyer bakallin që më par i kishin 

sjell gardianet, me pretendim se e kishte thyer Ai.  Ndërkaq në deklaratën e dhen më parë para 

gjykatës thekson se e ka thyer se është rrezuar, në deklaratën e dhënë në polici pranon se 

bokallin e kishte kërkuar për vete. Kur pyetet për këto kundërthënie i njëjti mbetët pran 

pretendimit se bakallin e ka thyer Ai dhe e ka porositur për Ain. 
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I akuzuari A pranon  të ketë kërkuar bakall jo për vete por kishte kërkuar për B. Bokallin e 

kishte porosit të O GJ për B  nga se i njëjti  nuk i kishte familjarët këtu për t’ia sjell. Pranon  që 

të ty edhe i akuzuari O GJ edhe tani dëshmitari B A  kishin pas për qellim që ta takonin atë për 

borxhet që ky ju kishte në anën tjetër mohon se ka porositur  narkotik. Shtrohet pyetja ku ishte 

qëllimi i takimit për realizimin të borxhit  kur i akuzuari A gjendej në burgë? E që sipas të 

akuzuarit  O kinse borxhin ia kishte qysh para pesë vite (për ekzistencën e këtij borxhi nuk ka 

asnjë provë) dhe  ende nuk e ka realizuar. 

 

I akuzuari O GJ pranon se ka kontaktuar me telefon të akuzuarin A dhe ka kërkuar që të shkoj 

ta takoj në burg ky dhe B A, pranon se i njëjti e ka  porositur të shkoj edhe në F për ti marr disa 

gjësende si rroba dhe disa të holla, ku dhe ka shkuar dhe  se me presonin që është taktuar nuk 

ishte njohur dhe nuk ka biseduar asgjë përpos  që i ka dhënë bokallin dhe ky e ka pyetur për 

gjësende të tjera  dhe ai i ka thënë se vetëm ky është. Është e pa kuptueshme të shkosh për të 

marr gjësende të tjera  dhe të pranosh të merr sende të tjera nga ato për çka ka shkuar nga  

personi i panjohur, për ti fut në burg? 

 

Gjykata bazuar në të gjitha këto vlerësoj se të tre të  akuzuarit bien në kundërshtim me njëri 

tjetrin në këto pjesë të deklaratave dhe provat  materiale, andaj gjykata  këtyre deklarimeve të 

akuzuarve  nuk ua falim B. Mohimin e fajësisë dhe mohimin për dijeninë dhe dashen për të 

futur në burg  substancën narkotike gjykata e vlerësoj si të pa bazuar dhe  të bërë me qëllim të 

ikjes nga përgjegjësia penale. 

 

I akuzuari B deklaroj po ashtu se bokalli ishte për A, e i akuzuari Ai deklaroj se ishte për B. I 

Akuzuari A pra deklaroj se e ka pororsit O me shku me marr bakallin dhe gjësende të tjera, i 

akuzuari O thot se nuk e ka porosit me marr rroba dhe disa të holla. Por për gjykatën nuk është 

relevante se a ka qenë   për Ain i destinuar bokalli dhe  substanca narkotike apo për B  dhe  po 

ashtu jo relevante është edhe fakti se a e dinte i akuzuari O se kujt i janë destinuar siç 

pretendon mbrojtja.  Dhe nga vetë deklarimet e tyre u vërtetua se të tre kishin ndërmarr 

veprimet konkret  për futjen e bokallit në Qendrën Korrektuese të Ds e që në këtë bokall është 

gjetur substanca narkotike e cekur më larët. Gjë që të akuzuarit mohojnë dhe lind pyetja se i 

kujt ishte interesi i futjes së substancës narkotike në bokallin e porositur nga B SH. 

 

Të akuzuarit në deklarata e tyre janë konfuz dhe kundërthënës dhe në vazhdimësi bien në 

kundërshtim e me deklaratat e tyre të dhëna më parë dhe me provat materiale, dhe këtë e bëjnë 

me qëllim të ikjes nga përgjegjësia penale andaj gjykata nuk ua fali Bin  deklaratave të tyre në 

këtë pjesë. 

 

Të akuzuarit A B dhe B SH fillimisht e kishin pranuar fajësinë mirëpo gjykata ua ka refuzuar 

pranimin e fajësisë me arsyen se  të njëjtit ishin bashkryers dhe sipas shkresave të lëndës 

shifeshin shumë kundërthënie në deklarata e tyre. Mirëpo pasi që gjykata nuk ua pranoj 

pranimin e fajësisë, të njëjtit gjatë deklarimit të tyre në mbrojtën e tyre  e mohuan fajësinë dhe 

deklarojnë se pranimin e fajësisë e kanë bërë vetëm në lidhje me veprimet e tyre se kanë 

porositur bakallin por jo edhe lejimin e vizitave dhe për  substancën narkotike. 

 

Vepra penale dhe elementet e saj 

 

Vepra penale nga Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge e paraparë me nenin 273 të KPRK-së parasheh që:  

 

1. Kushdo që pa autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron 
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për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë, substanca       

psikotrope apo substanca analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) 

vjet . 

 

2. 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, substanca 

psikotrope ose substanca analoge, me qëllim të shpërndarjes, shitjes ose ofrimit për shitje, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në dymbëdhjetë (12) vjet. 

 

Neni 281 i KPRK-së parasheh që dënimi për raste të rënda të veprave penale të parapara me 

nenet  273, 274, 275, 276 ose 278 të këtij Kodi kryhet në një ose më shumë nga rrethanat në 

vijim, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në  pesëmbëdhjetë (15) vjet, 

nëse:1.8. vepra penale kryhet brenda institucionit korrektues; 

 

 Gjykata ka analizuar elementet e kësaj vepre penale të cekur si më lartë në raport me  provat e 

administruar  dhe faktet e vërtetuara  dhe ka gjetur se në veprimet e të akuzuarve B SH, A B 

dhe O GJ janë përmbushur elementet e veprës penale  siç është përshkruar në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve te rrezikshëm, 

substancave psikotrope dhe analoge  nga neni 273 par. 2 lidhur me nenin 281 par.1 pika.1.8 e 

lidhur me nenin  31 të KPRK-së. 

 

Nga se u vërtetua se të akuzuarit  veprën e kanë kryer në bashkëkryerje dhe  pas një 

marrëveshje të arritur  fillimisht në mes të akuzuarit B SH dhe A B, pastaj A Bt dhe të 

akuzuarit O GJ. Ku të njëjtit kishin arritur që  substancën narkotike të llojit marihuan ta shtinë 

në qendrën korrektuese në D dhe  që të njëjtit pas kontrollës së bërë në portën 0 të  kontrollit, 

(e që dëshmitari A O gjatë dëshmisë e quan edhe porta e re),  sepse fillimisht kishin  dyshuar e 

pastaj kishin thirr gardianin përgjegjës për të shkuar për ta kontrolluar bakallin e dyshimtë ku 

dhe kishin gjetur substancën narkotike. Gjë që nuk u kontestua. 

 

Sa i përket fajësisë, Gjykata ka gjetur se te akuzuarit  ka ekzistuar dashja që veprën penale ta 

kryen në mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit, pasi që akuzuarit kanë qenë i 

vetëdijshëm për veprën e kryer dhe e ka dëshiruar  kryerjen e saj. Të  njëjtit veprën e kanë 

kryer në bashkëkryerje pasi që kishin planifikuar paraprakisht  mënyrën si ta fusin substancën 

narkotike brenda institucionit, dhe secili kishin  nga tre të akuzuarit kishin kontribuar në 

kryerjen e kësaj vepre  veprime me verpimet e tyre. I akuzuari B dhe i akuzuari A 

marrëveshjen e kishin arritur pasi gjendeshin në të njëjtin pavijon dhe takoheshin gjatë ditës, 

ndërkaq me të akuzuarin O i akuzuari A kishte kontaktuar nëpërmes telefonit, pasi që i 

akuzuari A posedonte telefonin ilegalisht brenda institucionit  dhe meqë me të akuzuarin O 

njehshin siç deklaruan vetë të akuzuarit. 

 

Qëllimin e shpërndarjes gjykata e vërtetoj bazuar në mënyrën  sigurimit e ndarjes së substancës  

narkotike të gjetur dhe sekuestruar, ku ishin  tetë tuba të ndara e të futura në gishtëzat e dorezës  

plastike.  

 

Gjykata ka vlerësuar veçanërisht pretendimet e mbrojtësit të akuzuarit A B av. Esat Muharremi 

se vepra ka mbetur në tentativë. Mirëpo gjykata i vlerësoj si të pa bazuara  nga se substanca 

narkotike është gjendur brenda institucionit  të Qendrës  së korrektuese në D, janë kaluar 

gardianet e parë  kur dhe e kanë kthyer të akuzuarin O dhe vetëm pasi kanë dyshuar se në 

bakall ka diçka të dyshim e kanë thirr gardianin përgjegjës  për ti bërë kontrollën. Është e 

vërtetë se masa narkotike nuk ka arritur cakton e duhura nuk ka mburri të akuzuarit Besar dhe 
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A mirëpo është futur brenda territorit të institucionit të Qendrës së korrektuese në D. Andaj 

edhe mbi këtë bazë është i pa bazuar pretendimi i mbrojtësit të cekur. 

 

Në Gjykatë gjatë tërë procedurës penale nuk është paraqitur asnjë rrethanë e cila do të 

përjashtonte apo do të zvogëlonte përgjegjësinë penale të të akuzuarve për çka nga gjykata 

konsiderohet se të njëjtit janë personalisht përgjegjës.  

 

Gjykata nuk u lëshua në vlerësimin e deklaratave të  B At pasi që të njëjtat i ka dhënë në cilësi 

të pandehurit, dhe pasi që prokuroria ka heq dorë nga aktakuza  ndaj tij siç është cek edhe më 

lartë. 

 

Rrethanat për dënimin 

 

Gjatë përcaktimit të dënimit Gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat relevante që ndikuan në llojin 

dhe lartësinë e dënimit si: peshën dhe rrethanat e kryerjes së veprave penale dhe rrezikshmërinë 

shoqërore të tyre dhe atë konform nenit 73 dhe nenit 74 të KPRK-së, ku si rrethana lehtësuese 

vlerësohen sjellja e të akuzuarve gjatë gjithë procedurës gjyqësore rrethanat personale dhe 

familjare të tre të akuzuarve, gjendjen e tyre ekonomike, për dy të akuzuarit B SH  dhe A  B si 

rrethanë lehtësuese gjykata mori parasysh se qysh në fillim kishin pranuar fajësinë. Ndërsa si 

rrethana rënduese për të akuzuarit  gjykata  i mori për bazë sjelljen e tyre të mëparshme ku që 

të tre të akuzuarit ishin persona të dyshuar dhe të dënuar edhe më parë për vepra penale të 

ndryshme. Në shkresa të lëndës nuk kishte prova  lidhur me dënimet  dhe përfundimin e 

çështjeve për të cilat dyshoheshin të akuzuarit, mirëpo gjatë procedurës u provua se i  akuzuari 

B SH ishte i dënuar dhe ende gjendet në vuajtje të dënimit për vepër tjetër penale, e po ashtu 

edhe i akuzuari A B ishte në vuajtje të dënimit në kohën e kryerjes së kësaj vepre penale, 

ndërkaq i akuzuari O GJ po ashtu siç pohojnë të akuzuarit ka qenë në vuajtje të dënimit në 

burgun e D  për të cilën arsye edhe i ishte ndaluar vizita. 

 

Me rastin e  vlerësimit të këtyre rrethanave dhe  matjes së dënimit të shqiptuar, gjykata ka  

përcaktuar dënimet nën minimumin e parapar ligjor bazuar nenin 75 të KPRK-s,  me bindjen se 

me këto dënime të shqiptuara do të arrihet qëllimin i ndëshkimit dhe   konsideron adekuate me 

intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së  kryer e në përpjesëtim të drejt me shkallën 

e përgjegjësisë penalë të akuzuarve. Gjykata konsideron se do të ndikoi pozitivisht në 

ndërgjegjësimin e tyre në të ardhmen si në drejtimin e preventivës individuale dhe të asaj 

gjenerale, si qëllimi i këtij dënimi në kuptim të dispozitës së nenit 41 të  KPK-së. 

 

Vendimi mbi konfiskimin  

 

Në bazë nenit 115 par. 2.2 të KPPRK-së konfiskohen në mënyrë të përhershme substanca 

narkotike e llojit marihuan në peshë prej 30.03 gram,  

 

Vendimi lidhur me shpenzimet e procedurës 

 

Vendimi mbi shpenzimet e  gjyqësore  dhe paushallin si në dispoztitiv të këtij aktgjykimi është 

marrë  konform nenit 450 të KPPR të Kosovës. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimat  

 

Konform nenit 39 par.1,2,3 nen par.3.1 të Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit e 

obligoj me pagesën e taksës si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 
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Andaj nga sa u tha më lartë e në bazë të dispozitave të lartcituara ligjore dhe konform  nenit  

363 dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në diapozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE PEJË  

 DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA ,  

 

2018:060301,  

  

Kryetare e turpit gjykues 

                                                                                             __________________ 
                                                                                               Violeta Husaj Rugova 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


