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PKR. nr. 163/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Krimeve të Rënda- 

gjyqtari Nikollë Komani, kryetar i trupit gjykues, me sekretaren juridike Mandushe Doli, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit A. U. nga fshati B., Komuna Gjakovë, për shkak të veprës 

penale posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 

par. 1 të KPRK-së dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë 

PP/I. nr. 148/2016 të datës 16.12.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar më datë 20.01.2017, 

në prezencën e prokurorit Ali Uka, të akuzuarit A. U., me datë 23.01.2017, mori dhe publikisht 

shpalli këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari A. U., i biri i R. dhe  Z., e gjinisë B., i lindur më datë ... në fshatin B., 

Komuna Gjakovë, ka të kryer shkollën fillore, i pamartuar, i gjendjes së mesme ekonomike, i pa 

punë, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR     

        I.  Sepse pa autorizim ka poseduar narkotik në atë mënyrë që Drejtoria për Hetimin e 

Trafikimit me Narkotik në Gjakovë, në bazë të një urdhri verbal të Prokurorit të Shtetit e të 

konfirmuar nga Gjyqtari i Procedurës  Paraprake i Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime 

të Rënda në Gjakovë, me datë 11.10.2016, është kryer kontrolli dhe bastisja e shtëpisë dhe 

objekteve tjera përcjellëse të pandehurit A. U. nga fshati B., Komuna Gjakovë dhe me atë rast 

janë gjetur dhe konfiskuar një cigare e mbështjellur për përdorim e fshehur nën krevat të ndejës, 

një qese najloni e tejdukshme me mbetje të marihuanës, gjithsejtë në peshë prej 12.70 gram, të 

konstatuara nga raporti i ekspertizës i përpiluar nga Agjensioni i Kosovës për Forenzikë, një 

mulli për bluarjen e marihuanës, si dhe një peshore digjitale ngjyrë e bardhë. 

- me çka ka kryer veprën penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 par. 1 i KPRK-së. 

 

      II. Sepse më parë  ka siguruar dhe gjerë me datë 11.10.2016 pa autorizim në shkelje me 

ligjin e zbatueshëm lidhur me armët, ka mbajtur armë dhe municion dhe atë një pushkë 

automatike AK-47, me numër serik 31091165, kalibër 7.62 mm, 35 fishek të njëjtit kalibër, si 

dhe një karikator për të njëjtën armë, e cila armë dhe municione janë gjetur dhe sekuestruar nga 

ana e Drejtorisë për Hetimin e Trafikimin me Narkotik në Gjakovë, pas një kontrolli dhe 

bastisje të kryer në shtëpinë e të pandehurit A. U. në fshatin B., Komuna Gjakovë. 

- me çka ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së. 
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Gjykata në bazë të nenit 6, 7, 17, 41, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 73, 74, 275 par. 1, 374 

par. 1 të KPRK-së dhe nenit 365 të KPP-së, ja përcakton dënimet veç e veç dhe atë: 

            - për veprën penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose 

analoge nga neni 275 par. 1 të KPRK-së, të përshkruar në pikën e parë të dispozitivit Dënim me 

gjobë në shumën prej 1500,oo € (njëmijë e pesëqind euro), si dhe Dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së 

verifikimit në afatin prej 2 (dy) viteve nuk kryen vepër tjetër penale. 

             - për vepër penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, të përshkuar në pikën e dytë të dispozitivit Dënim me gjobë në 

shumë prej 1000,oo € ( një mijë euro). 

 

Gjykata bazuar në nenin 80 par. 2 nën par. 2. 4 të KPRK-së, e : 

G j y k o n 

  Dënim unik me gjobë në shumë prej 2500,oo € ( dymijë e pesëqind euro) të cilin 

dënim është i detyruar ta paguaj në afatin prej 1 (një) muaj, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi si dhe Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 2 (dy) viteve nuk kryen 

vepër tjetër penale. 

Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë i njëjti do ti zëvendësohet me dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 125 ditëve, duke ja llogaritur 20,oo € për një ditë burgimi. 

  Detyrohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale në shumën prej       

50,oo €, në afatin prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 Konfiskohen substancat narkotike të llojit marihuan në peshë prej 12,70 gram, mulliri 

për bluarjen e marihuanes, peshorja digjitale, si dhe pushka automatike AK-47 me numër serik 

3109165, kalibër 7,62 mm, 35 fishek dhe një karikator i të njëjtës armë, si objekte te kryerjes së 

këtyre veprave penale. 

A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti për Krime të Rënda me aktakuzën PP/I. 

nr. 148/2016 të datës 16.12.2016, ka akuzuar A. U. nga fshati B., Komuna Gjakovë, për shkak 

të veprës penale posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga 

neni 275 par. 1 të KPRK-së dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së 

Prokurori Ali Ukaj pas leximit të aktakuzës dhe pasi i akuzuari e ka pranuar në tërësi 

fajësinë për dy veprat penale, ka theksuar se në ketë shqyrtimi fillestar i akuzuari e ka pranuar  

fajësinë për dy pikat e aktakuzës, ashtu që duke qenë i bindur se ky pranimi i fajësisë nga ana e 

tij është bërë me vullnet, pa presion dhe i njëjti i ka kuptuar pasojat e pranimi të fajësisë, të cilat 

ja referoi gjykata dhe pranimi i fajësisë ka mbështetje edhe në provat e siguruara gjatë 

procedurës së hetimeve e të propozuara në aktakuzë, i propozon gjykatës që këtë pranim të 

fajësisë së bërë nga ana e tij të aprovoj. Ka shtuar se propozon njëkohësisht që si dënim  
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plotësues, ti shqiptohet konfiskimi i substancë narkotike të llojit marihuan në sasi prej 12,70 

gram, mulliri për bluarjen e marihuanës dhe peshorja digjitale me ngjyrë të bardhe dhe 

njëkohësisht konform nenit 374 par. 3 të KPRK-së, ndaj të njëjtit të shqiptohet edhe dënimi 

tjetër plotësues konfiskimi i armës dhe municionit të përshkuar si në dispozitivin e dytë të 

aktakuzës. 

            I akuzuari A. U. ka deklaruar se e ka që qartë aktakuzën, nuk kërkon sqarime shtesë, 

ndërsa lidhur me fajësinë ka theksuar se e pranon në tërësi fajësinë për dy veprat penale. Ka 

shtuar se është e vërtetë se ka qenë konsumues i narkotikëve dhe tani nuk konsumon më 

narkotik. 

  Pasi që gjykata ka fituar bindjen se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajësisë për veprat penale që i vihen në barrë dhe është bindur se pranimin e fajësisë e ka bërë 

në baza vullnetare, gjykata ka vërtetuar se pranimi i fajësisë ka mbështetje edhe në provat e 

bashkëngjitura aktakuzës siç janë raporti i ekspertizës i Agjencisë së Kosovës për Forenzikë, 

raporti i oficerit i datës 11.10.2016, dëftesa mbi konfiskimin e pronës e datës 11.10.2016, 

procesverbali mbi bastisjen e banesës dhe personave e datës 11.10.2016, raporti i këqyrjes së 

vendit të ngjarjes i datës 11.10.2106 dhe foto-albumi, ka gjetur se janë përmbushur të gjitha 

kushtet ligjore nga neni 248 par. 4 të KPP-së, ka bërë pranimin e fajësisë nga i akuzuari dhe 

shqyrtimin e ka vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin dhe llojit të tij, gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara me nenin 73 të KPRK-së, të cilat ndikojnë në 

llojin dhe lartësinë e dënimit. Përpos konstatimit të kryerjes së veprave penale në mënyrën, 

kohën dhe vendin si në dispozitivat e aktgjykimit, nuk ka gjetur rrethana rënduese, ndërsa si 

rrethana lehtësuese ka marre parasysh pranimin e fajësisë nga i akuzuari, sjelljen korrekte gjatë 

shqyrtimit fillestar, jodënueshmërinë e mëparshme të akuzuarit, e të cilat rrethana kanë ndikuar 

që të akuzuarit A. U. të ja shqipton dënimin unik me gjobë në shumën prej 2500,oo €, si dhe 

dënim me burgim në kohë zgjatje prej 1 (një) viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 2 (dy) viteve nuk kryer vepër tjetër penale, 

me bindjen e plotë se këto dënime janë në harmoni me peshën e veprave penale, shkallën e 

përgjegjësisë dhe personalitetin e të akuzuarit dhe se gjykata është e bindur se me dënimet e 

shqiptuara ndaj të akuzuarit do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 të KPRK-së. 

 Vendimi për konfiskimin e mjeteve narkotike, mullirit për bluarjen e marihuanës dhe 

peshorës është marrë bazuar në nenin 275 par. 3 dhe 69 par. 1 të KPRK-së, si dhe vendimi për 

konfiskimin e pushkës automatike AK-47, së bashku me një karikator dhe 35 fishek të njëjtës 

armë është marrë bazuar në nenin 374 par. 3 të KPRK-së. 

           Vendimi për shpenzimet e procedurës penale është marr bazuar në nenin 450 par. 1 dhe 

2, nën par  2.6 të KPP-së. 
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Nga sa u tha më lart, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

PKR. nr. 163/16 datë 23.01.2017 

 

 

Sekretarja Juridike                                                           Kryetari i Trupit Gjykues-gjyqtari,  

Mandushe Doli                                                                             Nikollë Komani 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin  

                                           prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së tij, Gjykatës së Apelit 

                                           në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate.     

 

 


