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                                                                                                                                          PKR.nr.13/2017 

  

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

             GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË –Departamenti për Krime të Rënda,  Kryetari i 

trupit gjykues Gjyqtari Shaqir Zika, me sekretaren juridike Bute Ramosaj, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit A. S. K.  nga  fshati M. K- Tropoje, për shkak te veprës penale  blerja, posedimi, shpërndarja 

dhe shitja e pa autorizuar e narkotikeve dhe substancave psikotrope ose analoge nga neni  273 par 1 te 

KPRK-se, i akuzuar sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Gjakovë-Departamenti i Krimeve të 

Rënda, PP/I.nr. 48/2016 të dt. 06.02.2017, pas mbajtjes se seancës se shqyrtimit për shqyrtimin e 

marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, të mbajtur më dt. 15.02.2017, në prezencën e përfaqësuesit të 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Prokurorit te Shtetit  Ali Uka, të akuzuarit A. K. dhe mbrojtësit te tij 

av. H. P.  nga Gjakova, sipas  detyrës zyrtare,  mori dhe te njëjtën dite shpalli këtë :  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

                

 I akuzuari: A. K.  nga fshati M. K- Tropoje,  Republika e  Shqipërisë  nga i ati S. dhe ëma E., e 

gjinisë B. i lindur me dt. ..., ne  B. C., ka të kryer shkollën mesme, Student, i pa  martuar, i pa punë,  i 

gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Shqipërisë, ka qene ne paraburgim nga 

dt. 12.01.2017, deri me  15.02.2017. 

 

  

         ËSHTË FAJTOR 

 

 Pa autorizim ka afruar për shitje substancë apo preparate te cilat me ligj janë te shpallura si 

narkotike në atë mënyrë që ditën kritike me dt. 07.04.2016,  rreth orës 15:00,  Drejtoria për Hetime e 

Trafikimit me Narkotike- DHTN- në  Gjakove, duke vepruar ne baze te urdhëresave te lëshuara nga 

Gjykata Themelore,- Departamenti për Krime të Renda ne Gjakove,  PN.kr. 158/2015, te dt. 22.12.2015, 

mbi masa e fshehta te hetimit- përgjimit te telekomunikimeve si dhe urdhëresës tjetër me numër te njëjtët 

te dt. 19.02.2016, mbi vazhdimin e kësaj mase policet hetues  te Njësitit te larte cekur  kane shkuar  ne 

afërsi  te shkollës fillore “Z. R.” ne Gjakovë, aty ka ardhur një veturë “O. V”, me ngjyrë te hirit, me 

tabela te regjistrimit  ...,  te cilën e drejtonte i pandehuri L. K., ku ne automjet ndodhej  edhe i pandehuri  

A. K.,  ashtu qe  pas pak çastesh aty ne ulësen e pasme te  automjetit hynë edhe i pandehuri  S. Ll., ashtu 

qe i pandehuri  A. ne atë moment ishte duke ju ofruar për shitje substancë narkotike te pandehurve L.  

dhe S., e qe nga  raporti i ekspertizës se  substancës narkotike  e përpiluar nga  Agjencia e Kosovës për 

Forenzike ne Prishtinë me nr. AKF/2016, 1014/2016- 825,  te dt. 08.06.2016, rezulton  se është  e llojit  “ 

marihuana” e me te vërejtur policinë i pandehuri A. del nga automjeti dhe largohet ne drejtim te pa 

njohur, e qe ne baze te përgjimeve  telefonike është provuar se i pandehuri A. ju ka afruar për shitje  

substancë narkotike te llojit “marihuana“ te pandehurve S. dhe L., ashtu qe pas kontrollit te automjetit 

dhe te pandehurve tek i pandehuri L. policia gjejnë  dhe sekuestrojnë një qese te vogël me ngjyre te kaltër 

e te futur ne to  substancë narkotike te llojit “marihuana” ne peshe prej 0.03 gr, gjersa te i pandehuri S. 

gjejnë dhe sekuestrojnë një qese te najlonit me ngjyre te gjelbërit  e mbushur me substance narkotike te 

llojit “marihuana” ne peshe prej 0.87 gr,  ashtu qe menjëherë pas këtij momenti te pandehurit arrestohen, 

ashtu qe i pandehuri A. arratiste nga vendi i ngjarjes ne drejtim te pa njohur e me vonë i njëjti nga ana e 



 

2 

policisë arrihet qe te arrestohet, ne baze te një urdhër arrestit te lëshuar nga ana e Gjykatës, dhe atë me dt. 

12.01.2017.  

 

-me çka ka kryer veprën penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e 

narkotikeve dhe substancave psikotrope ose analoge nga neni 273 par 1 te KPRK-se. 

 

 

Andaj Gjykata me aplikimin e neneve 6, 17, 41, 43, 45, 46, 73,75,76, 83 para 1, nenit 273 par. 

1 te KPRK-se dhe neneve 359 par. 2, 366,450,458  te KPPK-se,  te akuzuarit i shqipton: 

 

 

        DENIMIN ME KUSHT 

 

 

Me dënim burgimi ne kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim nuk do te ekzekutohet po qe 

se i akuzuari ne afat prej 1 (një) vite, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, nëse vjen gjere te revokimi i 

dënimit me burg, ne te njëjtin dënim do te llogaritet koha e kaluar ne paraburgim prej dt. 12.01.2017, e 

gjere me dt. 15.02.2017, si dhe dënim me gjobe në shumë prej 400 (katërqind) €, e cila gjobe do te 

paguhet ne afat prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, po qe se gjoba nuk paguhet 

i njëjti dënim zëvendësohet me dënim burgimi ne kohëzgjatje prej 20 ditëve, duke llogaritur për çdo dite 

burgimi me nga 20 €. 

  

I akuzuari A. K., obligohet që ti paguaj te gjitha shpenzimet e procedurës penale sa të jenë sipas 

llogarisë së kësaj Gjykate dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 (pesëdhjete) €, të gjitha këto 

ne afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore ne Gjakovë,- Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzën 

PP/I.nr.48/2016 të dt.06.02.2017, kundër te akuzuarit A. K.  nga fshati M. K- Tropoje, për shkak te 

veprës penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikeve dhe substancave 

psikotrope ose analoge nga neni 273 par 1 te KPRK-se, me propozim për caktimin e seancës për 

aprovimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë.  

 

Gjykata ka caktuar seancën shqyrtimit te marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, ku prezent ka 

qenë përfaqësuesi i akuzës Prokurori i Shtetit Ali Uka, i akuzuari A. K. si bashku me mbrojtësit te tij av. 

H. P. nga Gjakova, i caktuar sipas detyrës zyrtare. 

 

Gjykata gjate seancës dëgjimore të shqyrtimit te marrëveshjes për pranimin e fajësisë  ka dëgjuar 

te  akuzuarin, mbrojtësin e tij, dhe Prokurorinë e Shtetit  Ali Uka.  

  

Prokurori i shtetit Ali Uka ka deklaruar se ne tërësi ngel pranë marrëveshjes me nr. PP/I.nr. 48/16, 

te dt. 06.02.2017, e lidhur ne mes te Prokurorit të Shtetit te Prokurorisë Themelore ne Gjakove, - 

Departamenti për Krime te Renda, Ali Uka te akuzuarit A. K. dhe mbrojtësit te tij, av. H. P., për të cilën 

lidhur me kushtet dhe llojin e dënimit është e njoftuar Gjykata si dhe vet i akuzuari. Andaj përveç 

kushteve te caktuar ne ketë marrëveshje ne si Prokurori, nuk kemi çka te shtojmë dhe i propozojmë 

Gjykatës që kjo marrëveshje te aprovohet dhe te jete pjesë përbërës ne shkresat e lendes.  
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Mbrojtësit i te akuzuarit A. K. av. H. P., ka deklaruar se: unë si mbrojtës i te pandehurit kam bërë 

kërkesë ne Prokurori qe te hyjmë ne negociata për arritjen e marrëveshje mbi pranimin e fajësisë te 

mbrojturit tim i kam shpjeguar te gjitha te drejtat dhe favoret qe mund te arrin ne ketë marrëveshje  i 

njëjti e ka kuptuar procedurën e ka kuptuar përmbajtjen e aktakuzës veprën penale për te cilën akuzohet, 

dhe i njëjti me vullnete te tij pas ndikimit te  askujt dhe pas ofrimit te ofertës me Prokurorin kemi arritur 

marrëveshjen për pranimin e fajësisë e cila sot është objekt shqyrtimi andaj i propozojmë Gjykatës që 

ketë marrëveshje te aprovoi dhe te akuzuarit ti shqiptohet dënimi sipas marrëveshjes se arritur. 

 

 Gjykata pas dëgjimit te pretendimeve te Prokurorit te akuzuarit mbrojtësit te tij, lidhur me 

marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë ka konstatuar se i akuzuari A. K. ka kuptuar natyrën dhe pasojat te 

pranimit te fajësisë, ky pranim është bërë ne baza vullnetare pas konsultimeve te nevojshëm me 

mbrojtësin e tij, i akuzuari nuk ka qene i detyruar ose i shtrënguar ne asnjë mënyrë që te pranoi fajësinë, 

pranimi i fajësisë mbështet ne fakte dhe prova te cilat janë paraqitur ne aktakuzë, dhe janë pranuar dhe 

nga vete i akuzuari. Po ashtu Gjykata ka vërtetuar se nuk ekziston asnjë nga rrethanat për hudhjen e 

aktakuzës, apo te pushimit te procedurës penale te parapara me nenin 248 para 3 te KPPK-se.  

 

 Gjykata gjendjen faktike të përshkruar ne dispozitiv te këtij aktgjykimi  e ka vërtetuar jo vetëm 

nga pranimi i fajësisë nga ana e te akuzuarit por edhe nga provat qe gjenden ne shkresat e lëndës, dhe atë 

nga raporti fillestar policit L.  B., me nr. 2015- DHTN- 162, te dt. 07.04.2016, dëftesa mbi konfiskimin e 

pronës me numër te njëjte te dt. 07.04.2016, procesverbali mbi bastisjen e banesave dhe personave, 

plotësimi i kallëzimit penale, me numër te njëjtë te dt.  03.05.2016, raporti i oficerit policor R. Sh., me 

numër te njëjte te dt.  07.04.2016, leximi i raportit te ekspertizës se substancës narkotike nga  Agjensioni 

Forenzike ne Prishtinë me nr. AKF/ 2016- 1014/2016- 825, i dt.  08.06.2016, si dhe nga deklarata e te 

pandehurve S. Ll. dhe L. K..  

 

 Andaj, Gjykata ka ardhur ne përfundim se ne veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të gjitha elemente 

qenësore te veprës penale të përshkruar si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi, dhe përket ka vendosur qe te 

pranoi fajësinë e të  akuzuarit dhe te akuzuarin te shpalli fajtore dhe te dënoi ne baze te Ligjit.  

 

 Gjate seancës për caktimin e dënimit Prokurori i Shtetit i Prokurorisë Themelore ne Gjakove,- 

Departamenti për Krime te Renda, Prokurori i Shtetit Ali Uka, deklaron se duke marrë parasysh se i 

akuzuari dhe mbrojtësi i tij kanë bërë kërkesës verbale qe hyjnë ne negociata për marrëveshjes e pranimit 

te fajësisë, i akuzuari ka pranuar fajësinë për vepër për te cilën i vihet ne barrë  unë si Prokurori i çështje 

me mbrojtësin e të akuzuarit kam lidhur marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë me çrrastë jemi dakorduar 

qe te  akuzuarit ti shqiptohet dënimi me burgim ne kohëzgjatje prej  5 gjere ne 7  muaj burgim i cili 

dënim nuk do te ekzekutohet po qe se i akuzuari ne periudhën verifikuese ne afate prej 1 (një) vite e deri 

ne 1 vite e gjysmë, nuk kryen ndonjë vepër te re penale, si dhe dënimi me gjobe ne shume prej 300 €  

gjere ne 500€.  

 Konsideroi se kjo marrëveshjes mbi negocimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë është 

realizuar ne harmoni te plote me nenin 233 te KPRK-se, dhe i propozoi Gjykatës edhe dënimin e 

propozuar te aprovoi.  

 

 Mbrojtësi i të  akuzuarit A. K. av. H. P. nga Gjakova, ka deklaruar se:  

 e përkrah dënimin e përcaktuar ne marrëveshje mbi pranimin e fajësisë,  meqenëse siç pohuam me larte i 

mbrojturi im pas konsultimeve te mjaftueshme me mua si mbrojtës ka pranuar veprën penale për te cilën 

akuzohet, mirëpo ne këtë rast Kryetari i Trupit Gjykues i propozoi qe te akuzuarit te i shqiptoi 

minimumin e dënimit te parapare te arritur ne marrëveshjes, sepse konsideroi se me një dënim te tille dot 

e arrihet qëllimi dënimit, njehe rit Gjykatës i propozoi qe ne ketë rast te zbatoi dispozitat e zbutjes se 

dënimit te marrë parasysh te gjitha rrethanat lehtësuese te cilat janë ne anën e te akuzuari, siç janë: i njëjti 
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me herët nuk ka qene i gjykuar është student, është i moshës se re,  dhe premtimin qe ne te ardhëm nuk 

do te kryej vepra te tilla apo te ngjashëm penale.  

 

 I akuzuari A. K., ka deklaruar se: e mbështet fjalën e mbrojtësit te tij,  dhe pendohet për veprën e 

kryer dhe shpreh keq ardhje, dhe ka premtuar që ne te ardhëm nuk do te kryej vepra te tilla apo te 

ngjashme penale.  

 

 Gjykata duke vendosur mbi sanksionin penale juridike te propozuar ne marrëveshje ka vlerësuar 

te gjitha rrethanat komform nenit 73, 75 para 1, pika  1.3, dhe nenit 76 te KPRK-se, qe ndikojnë ne llojin 

dhe lartësinë e dënimit, ashtu qe si rrethanë lehtësuese për te  akuzuarin gjeti se pranimin e fajësisë nga 

ana e tij, ne te gjitha fazat e procedurës penale, pendimin e tij, për veprën e kryer qëndrimin e tij korrekte 

gjate gjykimit, jo dënueshme rinë e tij, është i moshës se re, është student, andaj te njëjti i ka shqiptuar 

dënimin me kuadër te marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë duke shqiptuar dënim me burg prej  6 ( 

gjashte) muaj, i cili dënim nuk do te  ekzekutohet po qe se i akuzuari ne afate prej 1 (një) vite, nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale, dhe dënimin me gjobe ne shume prej 400(katërqind) €, me shpresë dhe bindje 

se dënimi i shqiptuar do të arrije qëllimin e dënimit i parapare me dispozitat e nenit 41 te KPK-së.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale  dhe ne emër te paushallit gjyqësor bazohet ne 

dispozitat e nenit 450 par 3 të KPPK-se. 

 

 

Nga aresyrat e cekura me larte dhe me zbatimin e neni 365 par. 1 te KPPK-se është vendosur ne  

dispozitave te këtij aktgjykimi 

 

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË, - Departamenti për krime të Renda,                                                                       

PKR.nr. 13/17, te dt. 15.02.2017 

 

 

Procesmbajtësja           Kryetari i trupit gjykues 

Bute Ramosaj        Shaqir Zika 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund te parashtrohet 

ankesë, nëpër mjet kësaj Gjykate për Gjykatën e Apelit ne Prishtine  ne afati 

prej 15 ditëve  nga dita e pranimit te aktgjykimit. 
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