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Numri i lëndës: 2018:033218 

Datë: 07.02.2023 

Numri i dokumentit:     03949519 

 

PKR.nr.1/2020 
                                             NË  EMËR  TË POPULLIT 
 
       GJYKATA THEMELORE GJAKOVE, Departamenti për Krime të Rënda,  
gjyqtari Sulltan Dobraj – kryetar i trupit gjykues, gjyqtarët Drilon Hoxha dhe Myfera 
Hoxha antarë të trupit gjykues,, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nushe kadrija, 
në çështjen penale kundër të pandehurit  A.M nga fsh. ... K-Gjakovë, për veprën penale 
blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautoriyuar e narkotikeve, substancave 
psikotrope dhe analoge nga neni 273 paragraf 1 të KPRK-ës, duke vendosur lidhur me 
aktakuzën e PTH-se nga Gjakova PP/I.nr.29/2018 të dt.16.04.2019, në shqyrtimin 
gjyqesor të mbajtur me dt.30.01.2023, me pjesëmarrjen e prokurorit Deshire Jusaj dhe 
të pandehurit, po te njejeten dite mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt.06.02.2023 
përpiloi këtë: 
                                                      AKTGJYKIMI 
 
             I pandehuri A.M, data e lindjes..., në fshatin ..., K- Gjakovë, me banim në 

Prizren, rr.”...” nr... Prizren, nga i ati ... dhe e ëma ... e vajzërisë ..., me nr. personal ..., 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

                                                    ËSHTË FAJTOR 
        Për shkak se: 
 
  Me datën 03.04.2018, rreth orës 12:20, në Gjakovë, në rrugën “...” pa autorizim 
ka poseduar dhe me qëllim shitje substancë psikotrope ose analoge të shpallura të 
rrezikshme në kundërshtim me nenin 9 dhe nenin 14 të Ligjit për barnat narkotike, 
substanca psikotrope dhe analoge, në atë mënyrë që ditën kritike i pandehuri pas 
bisedës telefonike është takuar me të pandehurin Sh.Gj, në afërsi të trafo stacionit “K” 
në rrugën “...”, ku i pandehuri A ishte me veturën e tij të markës “ ...” ngjyrë e kaltër, me 
targa të regjistrimit ..., nga aty së bashku kanë vazhduar rrugën në drejtim të rrugës së 
tranzitit “...”, ku i pandehuri Sh. pasi blenë substancën narkotike zbret nga automjeti i 
cili pasi është ndaluar nga policia dhe gjatë kontrollit fizik, në xhepin e pasmë të 
pantallonave të anës së djathtë ju është gjetur një paketim folje alumini e mbushur me 
substancë në formë të pluhurit, ngjyrë kafe e llojit heroinë, në sasi prej 0.16 gram.  
 

- Me çka ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe 
shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 
273 par.1 të KPRK-ës. 

Andaj gjykata, ne bazë të nenit 3, 7, 17, 31, 41, 45, 46, 58, 73, 74, nenit  273 
par.1 të KPRK-ës,  nenit 365, 453, 463 par 2 të KPPRK-ës, të akuzuarin e:                
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G J Y K O N 
ME DËNIM  ME GJOBË DHE ME  DËNIM ME KUSHT ME URDHËR PËR 

MBIKQYRJEN NGA SHERBIMI SPROVUES 
 

I. I përcakton dhe i shqipton dënimin me gjobë në shumë prej 200 (dyqind) 
Euro, e cila gjobë do të ekzekutohet në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh 
nga dita që ky aktgjykim e merr formën e prerë.   
 

II. I përcakton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy)  vite, të cilin dënim 
fare nuk do ta mbaj, nëse në afat prej 2 (dy)  vite, duke filluar nga dita kur 
ky aktgjykim të merr formën e prerë, nuk kryen ndonjë vepër të re penale. 

 
III. Dënimi me kusht do të mbikëqyret nga shërbimi sprovues. 

 
IV. Gjykata mund ta revokon dënimin me kusht nëse i dënuari gjatë kohës se 

verifikimit (në kohëzgjatje prej dy (2) vite duke filluar nga dita kur ky aktgjykim 
te merre formen e prerë) kryen një apo më shumë vepra penale. 

 
V. Nëse i dënuari nuk dëshiron apo nuk mundet ta paguaj gjobën gjykata mund 

ti zëvendësoi dënimin me gjobë në shumë prej 200 (dyqind) Euro, në dënim 
me burgim në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) ditë, duke llogaritur një ditë burgim 
me 20 (njëzetë) Euro të gjobës. 

 
VI. URDHËROHET, i pandehuri që të mbaj kontaktin me shërbimin sprovues, 

dhe i njëjti njoftohet se në rast se i shkëput kontaktet me shërbimin sprovues, 
gjykata mund të revokoj dënimin me kusht. 

 
VII. Konfiskohet substanca narkotike e llojit heroinë në peshë prej 0.16 gram e 

sekuestruar në bazë të dëftesës mbi konfiskimin e pronës me numër të rastit 
2018-DHTN-313 e datës 03.04.2018. 

 
VIII.  I pandehuri obligohet që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën 

prej tridhjetë 30 (tridhjete) Euro, në emër të taksës për programin për 
kompensimin e viktimave te krimit, ndërsa për shpenzimet të procedurës 
penale gjykata do të vendos me aktvendim të veçantë nëse gjen shpenzime 
të tilla. 

 
A r s y e t i m 

              
        PTH ne Gjakovë me aktakuzën PP/I.nr.29/2018 të dt.16.04.2019, ka akuzuar A.M 
nga fsh. ... K-Gjakovë, për veprën  penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 
paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 paragraf 
1 të KPRK-ës, ka propozuar të caktohet shqyrtimi gjyqësor kundër të njëjtit, të 
administrohen provat e duhura e me në fund i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet 
sipas ligjit. 
 Gjykata duke u bayuar ne nenin 3 te KPK 06/L-074 ka vendosur dhe e ka zbatuar 
ligjin- kodin 04/L-082 me te favorshem per te pandehurin qe ka qen ne fuqi ne kohen e 
kryerjes se vepres penale. 
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       Gjykata Themelore në Gjakovë, me dt.30.01.2023, ka caktuar dhe ka mbajtur 
shqyrtimin gjyqësor ku pas leximit te aktakuzës i pandehuri e ka pranuar fajësinë, te 
cilin pranim fajësie gjykata e ka pranuar me aktvendim në procesverbal të shqyrtimit 
gjyqësor konform nenit 248 paragraf 4 lidhur me nenin 326 te KPPK-ës.  
 
        Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në këtë seancë gjyqësore 
me pranimin e fajësisë u argumentua me ligj dispozitivi i aktakuzës për veprën penale 
blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave 
psikotrope dhe analoge nga neni 273 paragraf 1 të KPRK-ës, i cili pranim fajësie është 
mbështetur në të gjitha provat që gjenden në shkresat e lëndës, i ka propozuar gjykatës 
që i njëjti të shpallet fajtorë, të dënohet në bazë të ligjit, të obligohet në pagesën e 
shpenzimeve procedurale si dhe të konfiskohet narkotiku i sekuestruar.  
 
 I pandehuri në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e pranon gabimin që e ka 
bërë, ndjehet fajtorë deri në pikë të fundit dhe ka premtuar që në të ardhmen nuk do të 
përsëritë këto gabime. 
 
         Gjykata me pranimin e fajësisë ne tërësi i ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  Me 
datën 03.04.2018, rreth orës 12:20, në Gjakovë, në rrugën “...” pa autorizim ka poseduar 
dhe me qëllim shitje substancë psikotrope ose analoge të shpallura të rrezikshme në 
kundërshtim me nenin 9 dhe nenin 14 të Ligjit për barnat narkotike, substanca 
psikotrope dhe analoge, në atë mënyrë që ditën kritike i pandehuri pas bisedës 
telefonike është takuar me të pandehurin Sh.Gj, në afërsi të trafo stacionit “K” në rrugën 
“...”, ku i pandehuri A ishte me veturën e tij të markës “ ...” ngjyrë e kaltër, me targa të 
regjistrimit ..., nga aty së bashku kanë vazhduar rrugën në drejtim të rrugës së tranzitit 
“...”, ku i pandehuri Sh. pasi blenë substancën narkotike zbret nga automjeti i cili pasi 
është ndaluar nga policia dhe gjatë kontrollit fizik, në xhepin e pasmë të pantallonave 
të anës së djathtë ju është gjetur një paketim folje alumini e mbushur me substancë në 
formë të pluhurit, ngjyrë kafe e llojit heroinë, në sasi prej 0.16 gram.  
 
         Po ashtu gjykata duke u kujdesur zyrtarisht në bazë të nenit 257 te KPPRK-ës 
nuk ka gjetur ndonjë prove të pa pranueshme dhe gjithashtu është vërtetuar se i 
pandehuri e ka  kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit te fajësisë në bazë te nenit 248 
te KPPK-ës, ndërsa pranimi i fajësisë është bëre në mënyre vullnetare, me vetëdije të 
tij, andaj kjo gjykate ka ardhur në përfundim se në veprimet e të pandehurit janë formuar 
të gjitha elementet e figurës së veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja 
e paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 
paragraf 1 të KPRK-ës,  gjykata ka konstatuar se i pandehuri është përgjegjës i  veprës 
penale, ka qenë i vetëdijshëm për veprimet që i ka ndërmarrë, i ka dashur pasojat e 
shkaktuara me ato veprime, ka qenë përgjegjës në kohën e kryerjes  se veprës penale, 
andaj gjykata ka vendosur dhe të pandehurin e shpall fajtor për veprën penale, i ka 
shqiptuar dënimin  me gjobë dhe dënimin me kusht me burgim me urdher për mbikqyrje 
nga sherbimi sprovues si në dispozitiv te këtij aktgjykimi. 
 
           Gjykata në bazë të nenit 41 të KPK  ka vlerësuar se dënimi i shqiptuar është në 
përputhje me shkallen e përgjegjësisë penale të pandehurit, dhe rrezikshmërinë 
shoqërore të veprave penale, dhe ne këtë mënyrë do te ndikoj ne arritjen e qëllimit të 
dënimit, te parandaloi kryesin nga  kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë 
rehabilitimin e tij, të ndaloi persona tjerë nga kryerja e veprave penale, të shprehë 
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gjykimin shoqërorë për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit  për 
respektimin e  ligjit. 

 
           Gjykata në bazë të nenit 73 lidhur me nenin74 te KPK  me rastin e vendosjes 
lidhur me lartësinë e dënimit i ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe renduese, 
të cilat mund të ndikojnë në lartësinë dhe llojin e dënimit ndaj të pandehurit, andaj ne 
bazë të nenit 73 paragraf 3 nënparagraf 3.6 te KPK-së, si rrethane lehtesuese ka marre 
pranimin e fajesise, ndërsa si rrethanë renduese gjykata nuk e ka gjetur asnjë rrethanë. 
 
          Gjykata në bazë të nenin 46 par,3 të KPK-së, ka vendosur se nëse i dënuari nuk 
dëshiron apo nuk mundet ta paguaj gjobën gjykata mund ti zëvendësoi dënimin me 
gjobë në shumë prej 200 (dyqind) Euro, në dënim me burgim në kohëzgjatje prej 10 
(dhjetë) ditë, duke llogaritur një ditë burgim me 20 (njëzetë) Euro të gjobës. 
 

Në bazë të nenit 58  të KPK-ës gjykata të pandehurit i ka shqiptuar dënim me 
kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovës sepse gjykata ka konsideruar se 
integrimi i të pandehurit në shoqëri është më i lehtë dhe më i mirë përmes mbikëqyrjes 
nga shërbimi sprovës dhe e ka njoftuar të pandehurin se është i obliguar që të mbaj 
kontakte me  zyrtaret e shërbimit  sprovues, e në rast  se nuk mban kontakte me zyrtaret 
e shërbimit sprovues gjykata do te revokoi dënimin me kusht.  

 
Gjykata në bazë të nenit 273 par.5 të KPK-së, ka vendosur dhe e ka konfiskuar   

 substancën narkotike e llojit heroinë në peshë prej 0.16 gram të sekuestruar në bazë 
të dëftesës mbi konfiskimin e pronës me numër të rastit 2018-DHTN-313 e datës 
03.04.2018. 
     

 Gjykata në bazë të nenit 453 te KPPK e ka obliguar te pandehurin që 
gjykatës ti paguaj paushallin gjyqësorë në shumë prej 30 euro ne afat prej 15 ditesh 
nga dita kur ky aktgjykim te marr formen e prere, ndërsa për shpenzimet e procedurës 
gjykata do të vendos me aktvendim të veçante. 
 
 Gjykata në bazë të nenit 39 paragraf 3 nën paragraf 3.1 të ligjit nr.05/L-036 për 
kompensimin e viktimave e ka obliguar të pandehurin në emër të fondit për 
kompensimin e  viktimave të krimit të paguaj shumën 50 euro. 
                 Duke u bazuar në të lartcekurat u vendos  si në dispozitiv. 

GJYKATA THEMELORE  GJAKOVE 
PKR.nr.1/2020  te dt.07.02.2023 

Sekretarja juridike:       Kryetari i trupit gjykues: 
Nushe Kadrija                 Sulltan Dobraj 

 
 
KËSHILLA JURIDIKE : 
Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të 
kopjes së këtij aktgjykimi, drejtuar Gjykatës se Apelit në Prishtinëpërmes Gjykatës 
Themelore Gjakovë.  


