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PKR. nr. 184/13 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Krimeve të Rënda- 

gjyqtari Gëzim Pozhegu, Kryetar i trupit gjykues, me sekretaren juridike Arbnore Basha, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit F. V. nga fshati K. e M., Komuna Rahovec, për shkak të 

veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të 

rrezikshëm dhe e substancave  psikotropike nga neni 229 par. 1 të KPK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë PP/I. nr. 44-C/2013 të datës 25.03.2013, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar më datë 08.01.2017, në prezencën e Kryeprokurorit Ali Selimaj, të akuzuarit 

F. V. dhe mbrojtësit I. D. avokat në Gjakovë,  të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari F. V., i biri i R. dhe i N., e gjinisë S., i lindur më datë ... në fshatin K. e M. 

Komuna Rahovec, tani me vendbanim të përkohshëm në Suedi, me numër personal ..., ka të 

kryer shkollën e mesme, i martuar, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

 

 

ËSHTË FAJTOR   

Sepse me datë 05.10.2012 rreth orës 17:00 në rrugën e fshatit B., Komuna Gjakovë, pas 

kontrollimit nga ana e policisë në automjetin e tij Opel Kadet  ... me targa të regjistrimit ... në 

sirtarin e veturës në pjesën e prapme të anës së djathtë të pasagjerit  ka poseduar pa autorizim 17 

gram substancë narkotike të llojit marihuanë të paketuara në 3 qese të najlonit me qëllim të 

shitjes të cilat janë sekuestruar nga personat zyrtar, 

 

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

e narkotikëve të rrezikshëm dhe e substancave psiko-tropike nga neni 229 par. 1 të KPK-së. 

 

 

Gjykata në bazë të nenit 6, 11, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 64, 329 par. 1 të KPK-së 

dhe nenit 365 të KPP-së, e: 
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G J Y K O N 

  Dënim me gjobë në shumën prej 2000,oo € (dymijë euro), të cilin dënim është i 

detyruar ta paguaj në afatin prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

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

ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 3 (tri) 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 100 (njëqind ditëve) duke ia llogaritur 20,oo € për një ditë 

burgimi. 

 

Detyrohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 25,oo € 

si dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 25,oo € në afatin prej 15 ditëve nga dita 

e plotfuqishmërisë së Aktgjykimit. 

            

 Konfiskohet substanca narkotike e llojit marihuan në sasi prej 17 gramëve, si objekt i 

kryerjes së kësaj vepre penale. 

 

 

A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti për Krime të Rënda me Aktakuzën 

PP/I. nr. 44-C/2013 e datës 25.03.2013, ka akuzuar F. V. nga fshati K. e M., Komuna 

Rahovecit, për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe e substancave  psikotropike nga neni 229 par. 1 të KPK-së. 

I akuzuari F. V. me datë 08.01.2017, është sjellë në gjykatë sipas urdhëresës për 

shpalljen e letër-rreshtimit dhe me propozimin e të gjitha palëve edhe pse ishte seanca 

dëgjimore gjykata e ka aprovuar propozimin e mbrojtjes dhe e ka mbajtur shqyrtimin fillestar. 

Kryeprokurori Ali Selimaj pas leximit të aktakuzës dhe deklarimit të akuzuarit se e 

pranon në tërësi fajësinë ka theksuar se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë së bërë nga ana e 

të akuzuarit, andaj propozon që ky pranimi i fajësisë të aprovohet si dhe të merret si rrethanë 

lehtësuese ky pranimi i fajësisë si dhe ka propozuar që të konfiskohet substanca narkotike 

bazuar në nenin 229 par. 5 të KPK-së. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit avokati I. D. ka theksuar se është konsultuar paraprakisht me te 

mbrojturin e tij dhe i njëjti në të gjitha fazat e mëhershme e ka pranuar fajësinë andaj edhe tani e 

pranon fajësinë ashtu që pajtohet me pranimin e fajësisë së bërë nga ana e të mbrojturit të tij. 

 

            I akuzuari F. V., ka deklaruar se e ka të qartë aktakuzën, nuk kërkon sqarime shtesë 

ndërsa lidhur me fajësinë ka theksuar se e pranon në tërësi. 
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  Pasi që Gjykata ka fituar bindjen se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë për veprën penale që i vihet 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, andaj 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 64 të KPK-së, të cilat ndikojnë në llojin 

dhe lartësinë e dënimit. Përpos konstatimit të kryerjes së veprës penale në mënyrë, kohën dhe 

vendin si në dispozitiv të aktgjykimit nuk ka gjetur rrethana rënduese ndërsa si rrethana 

lehtësuese ka marrë parasysh pranimin e fajësisë, jo dënueshmërinë e tij të mëparshme e të cilat  

rrethanat kanë ndikuar që Gjykata t’ia shqiptoi dënimin me gjobë në shumën prej 2000,oo € 

(dymijë euro), 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 3 (tri) viteve nuk kryer 

vepër tjetër penale, me bindjen e plotë se këto dënime janë në harmoni me peshën e veprës 

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 34 të KPK-

së. 

Vendimi për konfiskimin e substancës narkotike të llojit marihuan është marrë bazuar në 

nenin 229 par. 5  të KPK-së.  

           Vendimi për shpenzimet e procedurës penale është marr bazuar në nenin 450 par.1 dhe 2, 

nën par  2.6 të KPP-së. 

Nga sa u tha më lart, u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

PKR. nr. 184/13 datë 08.01.2017 

 

 

Sekretarja Juridike                                                           Kryetari i Trupit Gjykues-Gjyqtari, 

  Arbnore Basha                                                                             Gëzim Pozhegu 

 

 

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.     
 

 


