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Numri i lëndës: 2018:063838 

Datë: 27.11.2018 

Numri i dokumentit:     00178765 

 

PKR.nr. 61/18 

        

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE-Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë, me gjyqtarin  

Gëzim Pozhegu – kryetari i trupit gjykues, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Arbënore Basha, 

lidhur me çështjen penale kundër të akuzuarit E. K. nga Gjakova,  për shkak të veprës penale: 

posedimi i paautorizuar i substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 par.1 të KPRK-së, 

duke vendosur për pranimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë sipas propozimit të 

Prokurorisë Themelore – Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë PP/I.nr.70/2018 të 

datës 26.10.2018, në seancën e shqyrtimit gjyqësor publik të mbajtur në pranin e Prokurorit të 

shtetit të Prokurorisë Themelore –Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë Agron 

Matjani, të akuzuarit E. K. mbrojtësit avokat Xh. K. nga Gjakova,  publikisht me datë 

27.11.2018,  ka  shpall dhe ka përpiluar me datë 07.12.2018,  këtë : 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 I akuzuari E. K. nga Gjakova, i biri i R., nënës N., e gjinisë R., data e lindjes ... në 

Gjakovë, tani me banim në rr.  “....”., me nr. personal ...., ka të kryer shkollën  fillore, i papunë, 

i pamartuar, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 

ËSHTË   FAJTOR 

 

 

Sepse  me datën 17.10.2018 në orën 22:20 minuta , në Rr.”...” në Gjakovë nga Regjioni 

DHTN-Gjakovë, pas ndalimit të pandehurit E. K. nga Gjakova, iu është gjetur në trupin e tij 

një qese najloni e mbushur me substancë në formë bari e llojit Marihuanë në peshë rreth2.94 

gram, gjersa pas kontrollit dhe bastisjes së shtëpinë së tij tek i njëjti janë gjetur dhe sekuestruar 

edhe dy qese të tjera najloni, njëra e mbushur me substancë në formë bari narkotikë të llojit  

marihuanë në peshë prej 2.32 gram dhe tjera e mbushur me substancë në formë bari, narkotikë 
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të llojit marihuanë në peshë rreth 8.68 gram, të cilat janë i njëjtit i ka pas për përdorim personal 

dhe janë sekuestruar nga ana e Policisë.  

 

 

              - Me çka ka kryer veprën penale posedimi i paautorizuar i substancave 

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

 

 

                  Andaj,  Gjykata me aplikimin e neneve 6, 7, 17, 41, 43, 45,  46, 51, 73, 75 par.1 

pika 1.3 dhe nenit 76, 83,  nenit 275 par. 1 dhe 3 lidhur me nenin 62 par.2, nënpar.2.7 dhe 

lidhur me nenin 69 par.1 të KPRK-së  si dhe neneve  359 par.2, 365, 366, 450 të KPPK-së,  të 

akuzuarin e  : 

 

  GJ Y K O N 

 

DËNIM ME GJOBË NË SHUMË PREJ 150,00  €  (njëqindepesëdhjetë)  euro 

 

dhe 

 

DËNIM ME BURGIM NË KOHËZGJATJE PREJ  1 (NJË) VITI, në të cilin dënim do të 

llogaritet edhe koha e kaluar në masën e arrestit shtëpiak nga data 17.10.2018 gjer më 

16.11.2018, i cili dënim nuk do të ekzekutohet po qese i akuzuari në afatin e verifikimit prej 2 

(dy) viteve, nuk kryen vepër tjetër penale. 

  

Nëse dënimi me gjobë nuk paguhet në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, dënimi me gjobë shndërrohet në dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej shtatë  (7) ditësh, duke llogaritur 20,00 €  për një (1) ditë burgimi. 

 

Konform nenit 275 par. 3 lidhur me nenin 62 par.2, nënpar.2.7 dhe lidhur me nenin 69 par.1 të 

KPRK-së, shqiptohet dënimi plotësues konfiskimi i substancës narkotike të llojit marihuanë me 

peshë prej 14.94 gram, si objekte të  kryerjes së veprës penale. 

 

Në kuptim të nenit 450 parg.4 të KPPK-së, i akuzuari obligohet që të paguajë shpenzimet 

procedurale penale në shumë prej njëzetepesë euro (25) €, në emër të paushallit gjyqësor 

shumën njëzetepesë euro (25) € si dhe  shumën prej pesëdhjetë (50)  €  në emër të kompensimit 

të viktimave të krimit, konform neni 39 par.3, nënpar.3.2 të Ligjit për kompensimin e 

viktimave të krimit, të cilat shuma duhet paguar në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e 

aktgjykimit. 

  

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore – Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë, ka ngritur 

aktakuzën PP/I.nr. 70/2018 datë 12.11.2018, kundër të akuzuarit E. K. nga Gjakova, për shkak 

të veprës penale posedimi i paautorizuar i substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 

par. 1 të KPRK-së. 

Po ashtu Prokuroria Themelore DKR në Gjakovë ka parashtruar propozimin PP/I.nr. 

70/2018 datë 26.10.2018, me të cilën i ka propozuar kësaj Gjykate që këtë çështje ta zgjidhë 

me marrëveshje për pranimin e fajësisë.  



 Numri i lëndës: 2018:063838 
 Datë: 07.12.2018 
 Numri i dokumentit: 00178765 
 

3 (4)  

   
2
0
1
8
:0
6
6
6
7
9

 

 

Gjykata shqyrtimin gjyqësor për vendosjen mbi propozimin për pranimin e 

marrëveshjes për pranimin e fajësisë e ka mbajtur me datën 27.11.2018, ku kanë qenë prezentë  

Prokurori i shtetit Agron Matjani, i akuzuari dhe mbrojtësi i tij av. Xh. K. nga Gjakova. 

 

Gjykata gjatë seancës dëgjimore të shqyrtimit të marrëveshjes për pranimin e fajësisë 

ka dëgjuar të akuzuarin, mbrojtësin e tij si dhe përfaqësuesin e Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë DKR, prokurorin e shtetit Agron Matjanin. 

 

Prokurori i shtetit ka deklaruar se në tërësi ngelet pranë marrëveshjes me 

PP/I.nr.70/2018  datë  26.10.2018, e lidhur në mes prokurorit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, 

për të cilën lidhur me kushtet e llojet e dënimit është njoftuar gjykata, si dhe vet i akuzuari, 

andaj përveç kushteve të caktuara në këtë marrëveshje ne si prokurori nuk kemi çka të shtojmë 

dhe i propozojmë gjykatës që kjo marrëveshje të aprovohet dhe të jetë pjesë përbërëse e 

shkresave të lëndës. Duke u mbështetur në marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, si dhe 

kushteve të përcaktuara në te, i propozojë KTGJ që ndaj të akuzuarit E. K. të shqiptojë një 

dënim me gjobë në shumë prej 100 (njëqind) € deri në 150 (njëqindepesëdhjetë) € dhe dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj deri në 1 (një) vit, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari  nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale si dhe të konfiskohet 

substanca narkotike e llojit marihuanë me peshë prej 14.94 gram,  si objekt i kryerjes së veprës 

penale. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit E. K., av. Xh. K. nga Gjakova, ka deklaruar se: me rastin e 

shqiptimit të dënimit gjykata ti shqiptojë minimumin e dënimit të propozuar në marrëveshje 

mbi pranimin e fajësisë. 

  

I akuzuari E. K. ka deklaruara se e përkrah propozimin e mbrojtësit të tij, si dhe 

marrëveshjen e arritur me prokurorin. 

 

Gjykata pas dëgjimit të pretendimeve të prokurorit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, 

lidhur me marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë ka konstatuar se i akuzuari E. K., ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, ky pranim është bërë në baza vullnetare, pas 

konsultimeve të nevojshme me mbrojtësin e tij, i akuzuari nuk ka qenë i detyruar ose i 

shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranojë fajësinë, pranimi i fajësisë mbështetet në fakte dhe 

prova të cilat janë paraqitur në aktakuzë dhe janë pranuar edhe nga vet i akuzuari. Po ashtu 

gjykata ka vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë për hudhjen e aktakuzës, apo atë pushimit të 

procedurës penale të parapara nga neni 248 par.3 të KPPK-së. 

 

Gjykata gjendjen faktike të përshkruar në dispozitivin e këtij aktgjykimi e ka vërtetuar 

jo vetëm nga pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit por edhe nga provat që gjenden në 

shkresat e lëndës, e për të cilat prova mbrojtja nuk ka pasur kundërshtime, siç janë : raporti 

fillestar i incidentit me numër 2018-DHTN-948 datë 17.10.2018, raporti i oficerit G. K. me 

numër të rastit 2018-DHTN-965 datës 17.10.2018, dëftesa mbi konfiskimin e pronës me numër 

të rastit 2018-DHTN-948, raporti i oficerit L. B. me numër 2018-DHTN-948 datë 18.10.2018, 

CD-ja ekzaminimi  fillestar i telefonit Iphone 5C pronë e të akuzuarit E. K. e datës 17.10.2018, 

CD-ja me numër të rastit numër 2018-DHTN-948, raporti i analizës së narkotikëve nga hetuesi 

R. P. i datës 19.10.2018, si dhe foto dokumentacioni i bashkangjitur shkresave të lëndës. 

 

Andaj, Gjykata ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të 

gjitha elementet qenësore të përshkruara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka 
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vendosur që të pranojë fajësinë e të akuzuarit dhe të akuzuarin e shpallë fajtor dhe ta dënojë në 

bazë të ligjit.  

 

Gjatë seancës për caktimin e dënimit Prokurori i çështjes ka deklaruar se mbetet pranë 

dënimit të rekomanduar në marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë të paraparë në  faqen 1 dhe 2 

të marrëveshjes, ku është propozuar që dënimi për veprën penale të paraparë si në aktakuzë të 

jetë një dënim me gjobë në shumë prej 100 (njëqind) € deri në 150 (njëqindepesëdhjetë) € dhe 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj deri në 1 (një) vit, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari  nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale si dhe të konfiskohet 

substanca narkotike e llojit marihuanë me peshë prej 14.94 gram, të cekura në marrëveshje për 

pranimin e fajësisë. 

 

Gjykata duke vendosur mbi sanksionin penal juridik të propozuar në marrëveshje ka 

vlerësuar të gjitha rrethanat konform nenit 73,75 par.1 pika 1.3 dhe nenit 76 të KPRK-së që 

ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, ashtu që si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin gjeti 

pranimin e fajësisë nga ana e tij në të gjitha fazat e procedurës penale, pendimin e tij për 

veprën e kryer, qëndrimin e tij korrekt gjatë gjykimit, jo denueshmërinë e tij, andaj të njëjtit i 

ka shqiptuar dënimin në kuadër të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë duke shqiptuar dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej një (1) viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afat të 

verifikimit deri në dy (2) vite, nëse i akuzuari nuk do të kryej vepër tjetër penale si dhe dënim 

me gjobë në shumë prej njëqindepesëdhjetë (150) €uro, me shpresë dhe bindje se dënimi i 

shqiptuar do të arrijë qëllimin e dënimit  të paraparë me dispozitat e nenit 41 të KPK-së. 

 

Vendimi mbi konfiskimin e substancës narkotike në peshë prej 14.94 gram si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi  është në pajtim me nenin 275 par. 1 dhe 3 lidhur me nenin 62 

par.2, nënpar.2.7 si dhe lidhur me nenin 69 par.1 të KPRK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurës penale dhe në emër të paushallit gjyqësor bazohet 

në dispozitat e nenit 450 par.3 të KPPK-së. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 365 par.1 të KPPK-së është 

vendosur në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE – Departamenti për Krime të rënda në  Gjakovë, 

PKr.nr. 61/18, datë 27.11.2018 

 

 

Zyrtarja ligjore,                                                               Kryetari trupit gjykues-Gjyqtari, 

Arbënore Basha                                                                                   Gëzim Pozhegu 

 

 

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. 


