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                                                                                                               PKR.nr.19/2019  
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 akuzuarve M. H.  Rr.  nga Gjakova, rruga “ M.  F. “ nr. ...,  te  akuzuarit  A. . 

B.  nga  Gjakova  rruga  “ F. A. “ nr. ..  për shkak te veprës penale  blerja,  posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikeve substancave psikotrope ose analoge nga 

neni  273 par  1  si bashke kryes   lidhur me nenin 31 te KPRK-se,   te  V. R. K. nga  Gjakova,  

rruga  “ I.  F. “ nr. 13  për shkak te veprës penale blerja,  posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa 

autorizuar e narkotikeve substancave psikotrope ose analoge nga neni 273 par  1  te KPRK-se,  

te  akuzuarit  L. Fla.Zh. nga  Gjakova,  rruga  “ N.T. “ banesa nr.  ... hyrja nr. .,   për shkak 

veprës penale posedim i pa  autorizuar  i narkotikeve  substanca  psikotrope  ose  analoge  nga 

neni  275  prg 2  lidhur me prg  1  te  KPRK-se,  dhe te  akuzuarave  Sh. E.  B. nga  Gjakova,  

rruga  “ S.“  hyrja  A  kati  .  p.nr.  dhe  i  akuzuari  Y.. A..  L. po ashtu nga  Gjakova,  rruga  “ 

S. “ lagja  O.  hyrja  nr. .   kati i .  pa nr.   për shkak te veprës penale  posedimi  i pa  autorizuar 

i narkotikeve substancave psikotrope ose analoge nga neni  273 par  2 lidhur me prg 1   te 

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

Krimeve të Rënda, PP/I.nr. 82/2018 të dt. 28.03.2019, pas mbajtjes se seancës se shqyrtimit për 

shqyrtimit e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, të mbajtur më dt. 15.04.2019 , në prani te   

Prokurorit te  Shtetit  Ali Uka,  te  akuzuarve M. Rr..  dhe  mbrojtësit te tij  av. E. B. i caktuar  

sipas  detyrës  zyrtare, i akuzuari A. B. se  bashku me  mbrojtësin e tij av. R. D. nga  Prishtina,  

i caktuar  sipas autorizimit,  i  akuzuari  V. K.  se  bashku me mbrojtësin av.  P. P. i caktuar 

sipas autorizimit, te akuzuarit  L. V.   dhe  mbrojtësi te tij av.  B. H. i caktuar  sipas  detyrës  

zyrtare,  i  akuzuari  Sh. B.  dhe  mbrojtëse se tij  av. B. K.  e  caktuar  sipas detyrës  zyrtare,  i  

akuzuari  Y.  L. se  bashku me mbrojtësin e  tij av. D. D.  i caktuar sipas  detyrës  zyrtare,  

muar  dhe  publikisht  me dt.  17.04.2019  shpalli , ndërsa  me dt.   23.04.2019  përpiloi këtë: 

 

                         A K T GJ Y K I M 
 

   Të akuzuarit:  
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 1.M. RR. nga i ati H.dhe ëma H. e lindura S., data e lindjes... ne Gjakove, ku dhe jeton 

ne rrugën “ M. F. ”  ose  “ B. P.“ nr....,   ka të kryer shkollën e mesme, me  profesion 

rrobaqepës,  i  pa martuar,  i gjendjes së dobët ekonomike,  me  numër  personal  1...Shqiptar, 

Shtetas i Republikës së Kosovës, ka qene ne paraburgim nga  data 08.12.2018  e gjere me  

31.01.2019,  nga kjo date 31.03.2019 gjendet   nen masën e  arrest shtëpiak.  

 

             2.A. B. nga i ati Q. dhe ëma H. e gjinisë S., i lindur data e lindjes... ne Gjakove,  ku 

dhe jeton, F. A.” nr.... ka të kryer shkollën fillore,  me  profesion  punëtor, i  pa martuar,  i 

gjendjes së mire ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës  ka qene ne  

paraburgim 08.12.2018  e gjere me  31.01.2019,  nga kjo date 31.03.2019 gjendet   ne masën e  

arrest shtëpiak.  

 

3. V. K.  nga i ati R. dhe ëma D.  e gjinisë D.  data e lindjes... ne Gjakove,  ku dhe jeton 

, “ I. F. ” nr....,  ka të kryer shkollën fillore,  me  profesion  instalues  i ujit, i  pa martuar,  i 

gjendjes së mire ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës  ka qene ne  

paraburgim 04.01.2019  e gjere me  08.03.2019,  ndërsa   nga kjo date 03.04.2019 gjendet   ne 

masën e  arrest shtëpiak.  

 

 4.L.ZH.nga i ati F.r dhe ëma S.e gjinisë K., data e lindjes... ne Gjakove,  ku dhe jeton , 

“ N.T.” banese  nr.  ..  hyrja  nr...  ka të kryer shkollën e mesme,  me  profesion  shofer  taksist, 

i  pa martuar,  i gjendjes së mire ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës . 

 

 5.SH. B. nga i ati  E.. dhe ëma D..  e gjinisë Z..., data e lindjes... ne Gjakove,  ku dhe 

jeton , “ S.” hyrja  .. kati  i ..  p.nr,  student  i fakultetit  i sigurime  “ P.B. ” , me  profesion 

instalues i ujit, i  pa martuar, i gjendjes së mire ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së 

Kosovës  ka qene ne ndalim   48 orë .  

 

 6.  Y. L.  nga i ati A.dhe ëma Sh.   e gjinisë B. , data e lindjes... ne Gjakove, ku dhe 

jeton , “ S. ”  lagja O.  hyrja .  kati  ..,  p.nr.  ka të kryer shkollën mesme,  me  profesion  frizer, 

i martuar, baba  i tre fëmijëve, i gjendjes së mesme  ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës 

së Kosovës me  numër  personale  .. gjendet  ne liri.  

 

 

  JANË  FAJTOR 

 

 

  Te   akuzuarit  M.  Rr.dhe  A. B. 

 

 Me kohe te pa caktuar  te  vitit  2018  e gjere me dt.  08.12.2018,  te  pandehurit ne 

bashke  kryerje  pa  autorizim  kane blere  me qellim shitje  substanca  narkotike  te cilat me 

Ligj,  janë shpallur si narkotike  ne atë mënyrë qe  Njësiti  për hetimit te trafikimit me 

narkotike ne Gjakove  duke  vepruar ne baze te  një urdhërese  verbale  t e  Prokurorit, e  njëjta  

urdhërese  është  konfirmuar nga  ana e Gjykatës  ...,  te dt. 08.12.2018,  ditën kritike  rreth orës  

17:00/h,  është  bërë  kontrolli dhe bastisja e shtëpisë së të pandehurit  

 

M. Rr.,  ne G. “ nr. 52   ,me  qrast te k  i  pandehuri  M. R.  kane gjetur dhe  sekuestruar 11  gr,  

substance  narkotike te  llojit  “ marihuana “  ndërsa  tek i pandehuri  A.. B.  janë gjetur dhe 

sekuestruar  165  gr  te  substancës narkotike te llojit “marihuana“ ashtu qe gjate zbatimit te 

masës së fshehte përgjimit te  telekomunikimeve te lëshuara  nga ana e Gjykatës  Themelore ne 

Gjakove  nen  PPr.Kr. nr. 69/2018 te dt.  04.12.2018, është provuar se te pandehurit kane shitur 
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substancë narkotike dhe atë personave   dëshmitarëve   A.  G.,  B. N., Q. L.,  E.  D.  dhe  A.  B.   

dhe atë  kryesisht  ne afërsi  te  objektit te  Universitetit te  Gjakovës ne  lagjen  Q. ,  ashtu qe 

ne baze te  ekzaminim te kryer  te substancës narkotike  e njëjta  ka dal qe te   jete  e llojit  “ 

marihuana “.  

 

-me çka ne bashke kryerje  kane kryer veprën penale, blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikeve  dhe substancave psikotrope ose 

analoge nga neni  273 par 1 lidhur me nenin  31  te KPRK-se. 

 

II.  I  akuzuari   V. K.  

 

Pa  autorizim  ka blere  substancë narkotike  me qellim  te shitjes  te  cilat me  Ligj  janë 

shpallur si narkotike  ne atë mënyrë  qe gjate zbatimit te  masës së  fshehte – përgjimit te  

telekomunikimeve te lëshuara  nga Gjykata  themelore ne Gjakovë,  nen  PPr.Kr.nr. 69/2018  te 

dt.   04.12.2018,  nga  ana  e  Njësitit  te  trafikimit me narkotike ne Gjakovë,  ditën kritike   me 

dt.  27.11.2018,  i pandehuri  V.  ka  kontaktuar me te pandehurin M.Rr.  dhe  atë  rreth orës  

21:25 min,  tek  shtëpia  e te pandehurit  M.  dhe aty është ndaluar nga ana e  policisë dhe gjate  

bastisjes dhe  kontrollit te tij  tek i njëjti  janë gjetur  dhe sekuestruar  rreth  30 gr  substancë 

narkotike e  llojit  marihuna , mirëpo duke   qene  se  ishte  nje rreth i gjere i personave te 

involvuar  ne shitblerjen e narkotikut  i pandehuri  V. është  leshur ne liri  ne mënyre qe ka  

vazhduar masat  e  fshehta  - përgjimit te  telekomunikimeve  dhe nga ana e  policisë është  

provuar s e i pandehuri V.   prape ka vazhduar me shitblerjen e substancës  narkotike,   ashtu qe  

i njëjti me dt.  27.11.2018,  me rastin e  bastisjen  dhe  kontrollit ne trupin e tij është  gjetur dhe 

sekuestruar  substanca narkotike e  llojit  marihuana  ne peshe prej  1.3 gr, 

 

- Me çka ka kryer  vepër penale  blerja,  posedimi,  shpërndarja dhe shitja  e pa  

autorizuar  e narkotikeve  substanca psikotrope dhe analoge nga neni  273  prg 

1  te  KPRK-se.  

 

I  akuzuari  L. Zh.  

 

Se me parë dhe  gjere me datën  27.11.2018,  ne Gjakovë  pa  autorizim  ka blere  

substancë  narkotike me ligj janë shpallur si narkotik, ne a të mënyrë që ditën kritike  Njësiti 

për Hetimin e  Trafikimit me Narkotik ne Gjakovë  gjate zbatimit  te masës së fshehte te 

hetimit, përgjimit  i  fshehte  telekomunikimeve  ne baze te urdhërese te lëshuar nga  Gjykata  

Themelore ne Gjakove, nen  PPr. Kr. nr.  69/2018,  ditën kritike rreth  orës  20:40 min,  e kane 

ndalur te pandehurin L.Zh.  ashtu qe pas  kontrollit dhe bastisjes se  tij tek i njëjti  janë gjetur  

dhe sekuestruar  dy  qese  najloni  te  mbushura  me substancë narkotike e  llojit marihuana ne  

peshe prej  4.2 gr,  si dhe  një  qese  najlonit  me substancë narkotike te  llojit  “ marihuana “ ne 

peshe prej  24.2 gr,  te cilat i ka blere   prej te pandehurit M. Rr.  dhe  A.  B. ,  ashtu qe i 

pandehuri  menjëherë është arrestuar nga  ana e  policisë.  

 

-me çka ka kryer vepër penale posedimi i pa autorizuar  i  narkotikeve  substanca  

psikotrope  ose  analoge nga neni  275 prg  1  te  KPRK-se. 

 

 Te  akuzuarit  Sh.  B.dhe  Y. L.  

 

 Pa  autorizim  kane  poseduar  substance narkotike te  llojit “ marihuana “ ne atë 

mënyrë qe  Njësiti  i hetimeve  për  narkotike  ne Gjakovë,  me dt.  08.12.2018,  duke  vepruar 

ne baze t e urdhrit  verbale te  kontrollit dhe bastisje  e te konfirmuar nga ana e Gjykatës  



 Numri i lëndës: 2018:069146 
 Datë: 25.07.2019 
 Numri i dokumentit: 00427932 
 

4 (12)  

   
2
0
1
9
:0
8
4
1
1
3

 

NRL/I.nr. 99/2018, te  njëjtën  ditën nga ana e Njësitit te  larte cekura janë bastisur  dhe  

kontrolluar  ku gjate  atij kontrolli tek i pandehuri Sh.B. dhe Y.L. është gjetur dhe sekuestruar 

substanca narkotike  e  llojit  marihuana ne peshe prej  3 gr,  te cilën  substance narkotike e 

kane blere  prej te pandehurit  M. Rr.  

 

-këso dore se cili veç e veç kane kryer  vepër penale posedimi i pa autorizuar  i  

narkotikeve  substanca  psikotrope  ose  analoge nga neni  275 prg  2  lidhur me  prg 1   te  

KPRK-se. 

 

Andaj Gjykata me aplikimin e neneve 6, 17, 41, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 73, 75, 76, 83 

para 1, nenit 273 par. 1 dhe nenin  275  prg 2  lidhur me 1 te KPRK-se  dhe neneve 359 

par. 2,  366,450,458  te KPPK-se  te akuzuarit i gjykon  me :  

 

      

   DENIMIN ME BURG  DHE DËNIMIN ME GJOBE  

 

 Te   akuzuarit   M. Rr.  për dispozitivin I te aktakuzës i shqipton  dënim me 

burgim ne  kohëzgjatje prej 10 (  dhjete  ) muajve  ne te cilën  dënim  do te  llogaritet  koha e 

kaluar ne paraburgim  nga dt.  08.12.2018,  gjere me dt.  31.01.2019,  dhe nga  kjo datë   gjere 

me  31.03.2019  Masa e  Arrestit  Shtëpiak,  si dhe  dënimin me  gjobe  ne shume prej  600 ( 

gjashte qind)€,  e  cila  gjobe  duhet te  paguhet ne afat  prej  15  ditëve nga  dita  e 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimit,  po qe  se  i  akuzuari  nuk e  paguan  dënimin me  gjobe 

brenda  afatit te  caktuar  i njëjti dënim zëvendësohet  me  dënim burgimit ne  kohëzgjatje  prej  

30 (tri dhjete)  dite,  duke  llogaritur  çdo dite burgimi shumen me nga  20 ( njëzet)€.  

 

 Te   akuzuarit   A. B.  për dispozitivin I te aktakuzës i shqipton  dënim me burgim ne  

kohëzgjatje prej 10 (  dhjete  ) muajve  ne te cilën  dënim  do te  llogaritet  koha e kaluar ne 

paraburgim  nga dt.  08.12.2018,  gjere me dt.  31.01.2019,  dhe nga  kjo datë   gjere me  

31.03.2019  Masa e  Arrestit  Shtëpiak,  si dhe  dënimin me  gjobe  ne shume prej  600 ( gjashte 

qind)€,  e  cila  gjobe  duhet te  paguhet ne afat  prej  15  ditëve nga  dita  e plotfuqishmërisë se 

këtij aktgjykimit,  po qe  se  i  akuzuari  nuk e  paguan  dënimin me  gjobe brenda  afatit te  

caktuar  i njëjti dënim zëvendësohet  me  dënim burgimit ne  kohëzgjatje  prej  30 (tri dhjete)  

dite,  duke  llogaritur  çdo dite burgimi shumen me nga  20 ( njëzet)€.  

 

  Të  akuzuarit Va.  K.  për dispozitivin II te  aktakuzës  ti shqiptohet  dënimi me 

burgim  ne kohëzgjatje prej  8 ( tete ) muajve, ne të  cilin dënim do te  llogaritet   koha e kaluar 

ne paraburgim nga dt. 04.01.2019  dhe  gjerë me dt.  08.03.2019, dhe nga  kjo date  gjere me 

dt.   03.04.2019  Masa  e Arrestit  Shtëpiak.  Si dhe  i shqiptohet  dënimi me gjobe  ne shume 

prej  500 ( pese qind)€, e cila   gjobe  duhet te paguhet ne afat  prej  15  ditëve nga   dita  e 

plotfuqishmërisë  se këtij aktgjykimit,  po qe  se  i  akuzuari  nuk e  paguan  dënimin me   

gjobe brenda  afatit te  caktuar   i njëjti dënim  zëvendësohet  me  dënim burgimit ne  

kohëzgjatje  prej  25 ( njëzet  e pese ) dite,  duke  llogaritur  çdo dite burgimi shumen me nga  

20 ( njëzet)€. 

 

 

    Te  akuzuarit   L. ZH.     i shqiptohet:  

 

                                                    DËNIMI ME  KUSHT 
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 Të  akuzuarit  L. Zh.për dispozitivin  III te  aktakuzës  i shqiptohet  dënimi  me  

burgim  ne kohëzgjatje prej   8  ( tete) muajve,  i cili dënim  nuk do te  ekzekutohet  po qe se  i  

akuzuari ne afat prej  1 ( një ) vite  nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale,  si dhe i shqiptohet 

dënimi me gjobe  ne shume prej  400 ( katër qind)€, e cila  gjobe  duhet te paguhet ne afat prej  

15 ditëve nga  dita  e  plotfuqishmërisë  së këtij aktgjykimi,  po qe  se  i  akuzuari  nuk e  

paguan  dënimin me  gjobe brenda  afatit te  caktuar   i njëjti dënim  zëvendësohet  me  dënim 

burgimit ne  kohëzgjatje  prej  20  ( njëzet )  dite,  duke  llogaritur  çdo dite burgimi shumen me 

nga  20 ( njëzet)€. 

 

           Te   akuzuarve   Sh.  B. dhe  Y.L. i shqiptohet  

 

          DENIMI ME GJOBE  

 

  Te   akuzuarit  Sh.  B.dhe Y.  L.   për dispozitivin IV  te  aktakuzës,  i shqiptohet  

dënimi me gjobe  ne shume me  nga   300  ( tre  qind )€,   e cila  gjobe  duhet   te  paguhet ne 

afat prej  15  ditëve nga  dita  e plotfuqishmërisë  se këtij aktgjykimit, po qe  se  te  akuzuarit  

nuk e  paguajnë  dënimin me gjobe brenda  afatit te caktuar  i njëjti dënim  zëvendësohet  me  

dënim burgimit ne  kohëzgjatje  prej 15 ( pesëmbëdhjetë ) dite, duke  llogaritur  çdo dite 

burgimi shumen me nga  20 ( njëzet)€. 

         

Te  akuzuarit  M. Rr.,  i  shqiptohet  dënimi  plotësuese  i  konfiskohet  substanca  

narkotike e  llojit  “marihuna” ne peshe prej  11 gr, 1 telefon  Samsung  me ngjyre te bardhe  

dhe te  holla  ne shume prej  85  €.  

 

Te akuzuarit  A. B.  i  konfiskohet  substanca narkotike e  llojit  “marihuana “ne  peshe 

te   prej  165  gr,  si dhe  i konfiskohet  automjeti  i tipit  Smart  me  tabela  te  regjistrimit   

658-KS-525, me numër sasish  V...,  viti  i prodhimit  2002,  si dhe   2  telefona   smart  te   

llojit   samsung me ngjyre  ari  dhe tjetri me ngjyre te  zeze, si dhe   te  holla ne shume prej  362 

€.  

 

Të akuzuarit 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  me nga  20( njëzet  

dhjete) €,  dhe ne emër  te  taksës për  kompozim te  viktimave  te krimit  te paguajnë  shumën 

me nga  50 ( pesë dhjete)€,  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. 82/2018 të dt.28.03.2019, kundër te  akuzuarve M.  Rr.,   te   akuzuarit  A. 

B.    për shkak te veprës penale  blerja,  posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e 

narkotikeve substancave psikotrope ose analoge nga neni  273 par  1  si bashke kryes   lidhur 

me nenin 31 te KPRK-se,   te akuzuarit  V.   K.   për shkak te veprës penale blerja,  posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikeve substancave psikotrope ose analoge nga 

neni  273 par  1  te KPRK-se,  t e  akuzuarit  L.  Zh.,  për shkak veprës penale posedim i pa  

autorizuar  i narkotikeve  substanca  psikotrope  ose  analoge  nga neni  275  prg 2  lidhur me 

prg  1  te  KPRK-se,   dhe te   akuzuarave   Sh. B. dhe Y. L.,  për shkak te veprës penale  

posedimi  i pa  autorizuar i narkotikeve substancave psikotrope ose analoge nga neni  273 par  

2 lidhur me prg 1   te KPRK-se, me propozim për caktimin e seancës për aprovimin e 

marrëveshjes për pranimin e fajësisë.  
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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 M.Rr. se bashku 

me mbrojtësit te tij av. E. B.  nga Gjakova, i caktuar sipas detyrës zyrtare ,   i  akuzuari  A.B.   

se  bashku me mbrojtësin av.  R. D.  nga Prishtina , i  caktuar  sipas  autorizimit,   i  akuzuari 

V.  K.  se  bashku me  mbrojtësin av. P. P.i  caktuar  sipas  autorizimit,  i  akuzuari L. Zh.   se 

bashku me mbrojtësin  av. B. H.,   i  akuzuari  Sh. B. se  bashku me av.  B. K.  si dhe  i   

akuzuari  Y.  L.  se  bashku me mbrojtësin av. D. D.  te   caktuar  sipas detyrës  zyrtare.  

 

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

ka dëgjuar te  akuzuarit, mbrojtësit  e tyre,  si dhe Prokurorinë e Shtetit  Ali Uka.    

  

Prokurori i shtetit Ali Uka ka deklaruar se ne tërësi ngel pranë marrëveshjes me nr. 

PP/I.nr. 82/2018, te  dt. 27.03.2010, e lidhur ne mes te Prokurorisë  së  Shtetit  te Prokurorisë 

Themelore ne Gjakove, - Departamenti për Krime te Renda, Ali Uka  dhe  te  akuzuarve  M.Rr.  

dhe mbrojtësit te tij, av. E. B.  te  akuzuarit  A.  B.dhe  mbrojtësit te tij  av.  R. D.,  si dhe te 

akuzuarit V. K.dhe  mbrojtësit te tij av. P. P. si dhe  marrëveshjen   PP/I.nr.  82/2018,  te dt.  

22.03.2019   e  lidhur  ne mes  Prokurorit te  shtetit Ali Uka  te   akuzuarit  L.  Zh.  dhe  

mbrojtësi te tij av. B. H.,  te  akuzuarve  Sh. B.dhe mbrojtëses  se  tij  av. B. K.  e dt.  

25.03.2019,  dhe te  akuzuarit   Y. L.   dhe  mbrojtësit te tij av.  D. D.,  për te cilat  marrëveshje  

lidhura me kushtet dhe llojin e dënimit është e njoftuar Gjykata si dhe vet të akuzuarit  dhe  

mbrojtësit te tyre,  Andaj përveç kushteve te caktuar ne këto marrëveshje  ne si Prokurori, nuk 

kemi çka te shtojmë dhe i propozojmë Gjykatës që këto  marrëveshje te aprovohet dhe te jete 

pjesë përbërës ne shkresat e lendes.  

 

Mbrojtësit i te akuzuarit  M.  Rr.   av.  E. B., ka deklaruar se:  sikurse  tha edhe  vete   

prokurorit i  çështjes  ne marrëveshje  për pranimin e  fajësisë është  arritur me vullnetin e plote 

te  mbrojturit  tim e ne  konsultime me  mua  si mbrojtës  te  tij,  andaj  mbrojtja mendon se  kjo 

Gjykate  duhet te  aprovoi ketë  marrëveshje  pasi qe  e njëjta është e  lidhur  komform  

dispozitave  ligjore  ku është parapare  minimumin dhe maksimumi  i lartësisë së dënimit, 

andaj  si te   tille  i propozojmë  Gjykatës që  të  aprovoi.  

I  akuzuari  M. Rr. ,  ka deklaruar se  ne tërësi është pajtuar  me marrëveshjen e arritur 

ne mes  te  Prokurorit te  shtetit  dhe mbrojtësit te  tij dhe se  kjo marrëveshje është arritur me  

vullnetin e plote  te tij.  

 

Mbrojtësit i te akuzuarit  A. B.   av, R. D.  ka deklaruar se: është  fakt  i pa  

kontestueshëm  s e  unë  ne marrëveshje  paraprake  me te mbrojturin tim  A.B.   kemi ushtruar  

kërkese  ne  Prokurori  për negocimin e marrëveshjes  për pranimin e  fajësisë e te  cilën 

kërkese   Prokurori  i  Çështjes  se  bashku me Kryeprokurorin e  kanë  akceptua  dhe  ne  zyrën 

e  Prokurorit te shtetit para  nënshkrimit te  marrëveshjes për pranimin e  fajësisë  i mbrojturi 

im ne mënyre  detale  i kam  shpjeguar  për te gjitha  favoret dhe pasojat e pranimit te  fajësisë 

dhe  i njëjti me  vullnete te plote pa  kurrë far  premtimi  ne  si mbrojtje ngelin pranë   

marrëveshjes  dhe kërkojmë  nga Gjykata  qe te njëjtën te  aprovoi. 

 

I  akuzuari  A. B.  ka deklaruar se  ne tërësi është pajtuar  me marrëveshjen e arritur ne 

mes  te  Prokurorit te  shtetit  dhe mbrojtësit te  tij dhe se  kjo marrëveshje është arritur me  

vullnetin e plote  te tij. 

 

Mbrojtësit i te akuzuarit  V. K.  av, P.P.  ka deklaruar se: ne  konsultim me te  

mbrojturin e tij te  cilit me parë  i kam shpjeguar  për favoret e pranimit te  fajësisë  si dhe  
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pranimi  i fajësisë është bere ne mënyrë  vullnetare  dhe aktakuza mbështet ne prova te 

propozuara ne aktakuze dhe i mbrojturi  qe nga   fillimi i procedurës së tij e gjere ne arritjen e 

marrëveshjes  e  pranimit te   fajësisë  ka pranuar veprën  penale  për te cilën  akuzohet ne 

aktakuzë  andaj  i ka propozuar  Kryetarit te  Trupit Gjykues  te njëjtën marrëveshje e aprovoi.  

 

I  akuzuari  V.  K.    ka deklaruar se  ne tërësi është pajtuar  me marrëveshjen e arritur 

ne mes  te  Prokurorit te  shtetit  dhe mbrojtësit te  tij dhe se  kjo marrëveshje është arritur me  

vullnetin e plote  te tij. 

 

Mbrojtësit i te akuzuarit  L. Zh.   av, B. H.   ka deklaruar se:   unë  si mbrojtës  me te  

mbrojturin tim  jam konsultuar  mjaftueshëm   dhe  i njëjti ka vendosur te  beje  pranimin e  

fajësisë, pranimi i fajësisë  është bere ne mënyre   vullnetare  pa presion dhe se  aktakuza  

mbështet ne prova te siguruar  nga ana e  prokurorisë e te   propozuara ne aktakuzë,  andaj  i ka 

propozuar Gjykatës  qe e  njëjta marrëveshje te  aprovoi.  

 

I  akuzuari  L. Zh.  ka deklaruar se  ne tërësi është pajtuar  me marrëveshjen e arritur ne 

mes  te  Prokurorit te  shtetit  dhe mbrojtësit te  tij dhe se  kjo marrëveshje është arritur me  

vullnetin e plote  te tij. 

 

Mbrojtësja  e  te akuzuarit Sh. B. av, B. K.  ka deklaruar se:   me te  mbrojturin tim  

janë   konsultuar  mjaftueshëm  i kam shpjeguar   për te gjitha  benifitet  e pranimit te  fajësisë  

dhe pasojat  e saja   dhe  i njëjti  ka pranuar  fajin  dhe  ka  pranuar  qe t e  hyjnë ne negociata  

për negocimin e marrëveshjes për pranimin e  fajësisë dhe  unë  kërkese  e  kam  parashtruar  

prokurorit  edhe me  Prokurorinë e  Çështjes kemi lidhur marrëveshje  ku i mbrojturi im ka 

pranuar  fajësinë  pa asnjë  lloj presioni dhe me  vullnetin e tij te plote dhe  e njëjta  

marrëveshje  është arritur  komform  dispozitave te nënti  248 te  KPPK-se,  dhe  i ka 

propozuar Gjykatës  qe te njëjtën te  aprovoi.  

 

I  akuzuari  Sh.  B. i   ka deklaruar se  ne tërësi është pajtuar  me marrëveshjen e arritur 

ne mes  te  Prokurorit te  shtetit  dhe mbrojtësit te  tij dhe se  kjo marrëveshje është arritur me  

vullnetin e plote  te tij. 

 

Mbrojtësit i te akuzuarit  Y. L.   av, D. D.  ka deklaruar se: unë  si mbrojtës  kam 

parashtruar kerkesë për negocimin e  marrëveshjes mbi pranimin e  fajësisë dhe e  njëjta  

marrëveshje  është  arritur  me  Prokurorinë e  Çeshtjes  paraprakisht te mbrojturit tim   

 

i kam shpjeguar  ti  gjitha  favoret  e  pranimit  te fajësie  dhe  i njëjti pa presion  me dhe  

vullnet  ka pranuar   fajësinë,  andaj   i propozoi  Gjykatës  qe te njëjtën marrëveshje te  

aprovoi,  pasi që është   lidhur  komform dispozitave  ligjore.  

 

I  akuzuari  Y. L.  ka deklaruar se  ne tërësi është pajtuar  me marrëveshjen e arritur ne 

mes  te  Prokurorit te  shtetit  dhe mbrojtësit te  tij dhe se  kjo marrëveshje është arritur me  

vullnetin e plote  te tij. 

 

 Gjykata pas dëgjimit te pretendimeve te Prokurorit te akuzuarve  dhe   mbrojtësve  te 

tyre , lidhur me  marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë  ka konstatuar se  te  akuzuarit  M. Rr.,  

A. B.,  V.  K.,  L.  Zh.,  Sh.B.,  dhe   Y. L. , kanë  kuptuar natyrën dhe pasojat te pranimit te 

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

e tyre, të akuzuarit nuk ka qene të detyruar ose të shtrënguar ne asnjë mënyrë që te pranoi  

fajësinë, pranimi i fajësisë mbështet ne fakte dhe prova te cilat janë paraqitur ne aktakuzë, dhe 
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janë pranuar dhe nga vete të akuzuarit. 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 dispozitivet e këtij aktgjykimi  i ka vërtetuar 

jo vetëm nga pranimi i fajësisë nga ana e te  akuzuarve   si dhe  nga provat qe gjenden ne 

shkresat e lëndës, dhe atë     raporti  i shkurtër  me numër  2018-  DHTN- 1166,   te dt.   

30.12.2018,  i përpiluar nga   oficeri  policore  L.  B.  ,  nga  raporti  i oficerit   te dt.  

08.12.2018,  vërtetimi mbi bastisjen,  shiqimin ne dëftesën ne  konfiskimin e pronës,  i dt. 

09.12.2018, dëftesa mbi konfiskimin e pronës, dt.  08.12.2018,  vërtetimi  për bastisjen e 

shtëpisë,  dëftesën e   konfiskimin e pronës  lista e  dëshmive me numër te njëjtë te dt.  

27.11.2018, i dëftesës  mbi  konfiskimin e pronës me nr.  dhe date  te  njëjtë,   i listës  se  

dëshmive,  me nr. te  njëjtë  i datës  27.11.2018,  foto albumi  i vendit te ngjarjes  dhe  fotove  

te  substancës  narkotike  transkripteve  nga  masat  e  fshehta  përgjim i telekomunikimeve,  

vëzhgim me  video – audio,  hyrje  dalje  telefonike  dhe  mesazheve,  i raportit te shkurtër  me 

nr.  2018-DHTN-1166 i dt. 08.12.2018,  raporti  mbi  ekzaminimin e  substancës   narkotike   te 

përpiluar  nga Agjencia e  Kosovës  për Forenzike  në Prishtinë me  nr.  AKF /2018-

3594/2018-3515 me dt.  04.01.2019,  e  cila  ka  rezultuar  te jete e  llojit  marihuana  si dhe 

provave  tjera  materiale  bashkangjitur   kallëzimit penale.  

 

 Andaj, Gjykata ka ardhur ne përfundim se ne veprimet e të akuzuarve te par dyte dhe 

tret ekzistojnë të gjitha elemente  qenësore te veprës penale  të përshkruar si ne dispozitiv I  

dhe  II,  te këtij aktgjykimi, ndërsa  ne veprimet e te   akuzuarit  katër, pestë dhe  gjashte te  

gjitha  elemente  qenësore   te veprës penale  si ne  dispozitivin e  III dhe IV,  te  këtij 

aktgjykimi,  dhe përket ka vendosur qe te pranoi fajësinë e të  akuzuarve   dhe te  akuzuarit te 

shpalli fajtore dhe te dënoi ne baze te Ligjit. 

 

Gjate seancës për caktimin e dënimit Prokurorit te  Shtetit të Prokurorisë Themelore ne 

Gjakove, - Departamenti për Krime te Renda, Prokurori  i  Shtetit Ali Uka  deklaron se,   me  

te  akuzuarit  dhe  mbrojtësit e tyre  pas parashtrimit te  kërkesës për  negocimin e marrëveshjes  

mbi pranimin e  fajësisë  me  te   akuzuarit dhe  mbrojtësit e  tyre kemi arritur marrëveshje me 

pranimin e  fajësisë  dhe  për te  akuzuarin e  parë  M. Rr.  është arritur  marrëveshja qe   te 

njëjtit   për vepër penale  blerja, posedimi,  shpërndarja dhe  shitja  e pa  autorizuar  e 

narkotikeve  substancave  psikotrope dhe analoge  nga neni  273  prg 1  te  KPRK-se,  ti 

shqiptohet  dënimi  me burgim   prej  6  ( gjashte )  muaj deri ne  1  ( një ) vit  si dhe dënimi me 

gjobe prej  300 ( tre  qind )€  deri  600 (  gjashte   qind )€  si dhe ti   shqiptohet dënimi  

proteuse  ti  konfiskohet  substanca   narkotike e  llojit  marihuna ne peshë prej  11 gr,   si dhe  

një telefon  Samsung  me ngjyre te bardhe  dhe te  holla ne shume prej  85 ( tete dhjete  e pese 

)€,  

 

Te    akuzuarit   A.B.   ti  shqiptohet  dënimi me burgim  prej 6  ( gjashte ) muajve  deri 

ne 1 ( një)  vit  si dhe  dënim me  gjobe  nga   300 (  tre  qind )€  deri  600 ( gjashtë  qind )€,  si 

dhe   ti shqiptohet  dënimi  plotësues  ti  konfiskohet  substanca narkotike  e llojit  marihuna  ne 

peshë prej  165 gr,   te  konfiskohet  automjeti  i tipit  Smart  me  tabela te regjistrimit   658-

KS-525, me numër  sashisë   V.... viti  i  prodhimit  2002  me ngjyre  hiri  metalike,   po  ashtu  

dhe  dy  telefona  Smart  te   llojit  Samsung   njeri me ngjyre  ari  dhe tjetri me ngjyre te  zeze, 

dhe te  holla ne shume prej  362  €.   

 

  Te  akuzuarit  V. K.   ti shqiptohet  dënimi me burgim prej  6 ( gjashte  ) muajve  deri 

ne  10 ( dhjet ) muaj,  si dhe dënimi me gjobe  prej  300 ( tre qind)€  deri  500( pese qind ) €  si 
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dhe te   shqiptohet  dënimi  plotësues ti  konfiskohet substanca narkotike e  llojit  marihuana ne  

peshe  prej  30 gr.  

 

Te  akuzuarit  L. Zh.   për  shkak veprës penale  nga neni  275  prg  1 te  KPRK-se,   ti 

shqiptohet dënimi me burgim prej 4 ( katër ) deri  ne  8  ( tete ) muaj,   i cili dënim  nuk  do ti 

ekzekutohet  po qe se  i  akuzuari ne  afat prej  1  ( një ) viti  nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale, si dhe  ti shqiptohet  dënimi me gjobe prej  200 ( dy  qind ) €  deri ne  400 ( katër   qind 

)€.  

 

Te  akuzuarit  Shp.  B. për shkak te veprës penale  nga neni  275  prg  2 lidhur me  prg 

1    te  KPRK-se,  ti shqiptohet  dënimi me  gjobe  ne  shume  prej  200 ( dy qind ) €  deri ne  

300 ( tre qind ) €.  

 

Te  akuzuarit  Y.L.  për shkak veprës penale nga  neni  275 prg  2  lidhur  me  prg 1   te  

KPRK-se,   te  shqiptohet  dënimi me  gjobe   ne  shume  prej   200 (  dy  qind  ) €  deri  300 (  

tre qind )€.  

 

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 M.  R.   av. E. B. ka  deklaruar  se  e përkrah dënimin e  

caktuar  me marrëveshje mbi pranimin e  fajësisë  dhe  i ka propozuar  Kryetarit te  Trupit 

Gjykuese qe  mundësisht te  shqiptoi  dënimin minimale ne kuadër te marrëveshjes  duke marrë 

parasysh rrethanat  lehtësuese,   ti  shqiptoi dënimin e  parapare ne  minimumin e  marrëveshjes  

nga  këto arsye  dhe atë  qëndrimin  korrekt  t e te  akuzuarit ne te  

 

gjitha fazat e procedurës  jo denueshmerin  andaj  te gjitha këto rrethana  qe  i citova me lart  te 

mbrojturit  tim  ti shqiptohet  dënimi minimale ne kohëzgjatje prej  6 (  gjashte ) muajve,  dhe 

nëse  i shqiptohet ky dënimi dhe pjesa  e mbetur e dënimit  ti  zëvendësohet me gjobe. 

 

I akuzuari  M.R.  ka  deklaruar  se  e përkrah deklarimin e mbrojtësit te tij.  

 

Mbrojtësi i te   akuzuarit  A.B.  av. R. D.,  ka deklaruar  se  përkrah dënimet  e  

parapara ne  kuadër te marrëveshjes për pranimin e  fajësisë  dhe  i propozon Gjykatës   qe  

mundësisht  ti  shqiptohet  dënimi minimale ne kuadër te marrëveshjes  e  kjo arsyetohet me 

qëndrimin korrektë e te  mbrojturit tim i  njëjti pas këtij rasti ka braktisur me përdorimin e 

substancës narkotike, është mbajtës  i vetëm i familjes, dhe  mundësisht nëse  

 

Gjykata i shqipton dënimin minimale  ne  kohëzgjatje  prej  6  (gjashte  ) muajve,   ky dënim  te   

zëvendësohet me dënim me gjobe.  

 

I  akuzuari  A.B. , ka deklaruar  se  e përkrah deklarimin e mbrojtësit te tij.  

 

Mbrojtësi i te   akuzuarit  V. K.   av.   P. P. ka deklaruar  se   i përkrah dënimin e  

përcaktuar   kuadër te marrëveshjes  mbi pranimin e  fajësisë,   dhe  i propozon Gjykatës  që ti 

shqiptohet dënimi minimale ne kuadër te marrëveshjes  duke  patur parasysh  sjelljen korrekte 

te  te mbrojturit tim, andaj  me  dënimin minimale  do te  arrihet qëllimi i dënimit. 

 

I  akuzuari  V. K. , ka deklaruar  se  e përkrah deklarimin e mbrojtësit te tij.  



 Numri i lëndës: 2018:069146 
 Datë: 25.07.2019 
 Numri i dokumentit: 00427932 
 

10 (12)  

   
2
0
1
9
:0
8
4
1
1
3

 

 

Mbrojtësi i te   akuzuarit  Le. Zh.  av. B. H., ka deklaruar  se   i përkrah dënimin e  

përcaktuar   kuadër te marrëveshjes  mbi pranimin e  fajësisë,   dhe  i propozon Gjykatës  që ti 

shqiptohet dënimi minimale ne kuadër te marrëveshjes  duke  patur parasysh  sjelljen korrekte 

te  te mbrojturit tim, andaj  me  dënimin minimale  do te  arrihet qëllimi i dënimit. 

 

I  akuzuari  L.Zh.  , ka deklaruar  se  e përkrah deklarimin e mbrojtësit te tij.  

 

Mbrojtësja e  te   akuzuarit Sh. B.   av. B. K., ka deklaruar  se   i përkrah dënimin e  

përcaktuar  kuadër te marrëveshjes  mbi pranimin e  fajësisë,   dhe  i propozon Gjykatës  që ti 

shqiptohet dënimi minimale ne kuadër te marrëveshjes  duke  patur parasysh  sjelljen korrekte 

te  te mbrojturit tim, andaj  me  dënimin minimale  do te  arrihet qëllimi i dënimit. 

 

I  akuzuari  Sh.  B. , ka deklaruar  se  e përkrah deklarimin e mbrojtëses se  tij.  

 

Mbrojtësi i te   akuzuarit  Y. L.  av. D. D. , ka deklaruar  se   i përkrah dënimin e  

përcaktuar   kuadër te marrëveshjes  mbi pranimin e  fajësisë,   dhe  i propozon Gjykatës  që ti 

shqiptohet dënimi minimale ne kuadër te marrëveshjes  duke  patur parasysh  sjelljen korrekte 

te  te mbrojturit tim, andaj  me  dënimin minimale  do te  arrihet qëllimi i dënimit. 

 

I  akuzuari  Y.L. , ka deklaruar  se  e përkrah deklarimin e mbrojtësit te tij.  

 

Kryetari  i Trupit  Gjykuese  me rastin e shqiptimit te  dënimeve  ka vlerësuar  se  duhet 

te  aprovohet  rekomandimi  i paraqitur ne marrëveshjen mbi pranimin e  fajësisë,  ashtu qe t e   

akuzuarve M. Rr.,  A. B. ,  i ka shqiptuar  dënime me burgim ne  kohëzgjatje prej  10 ( dhjete ) 

muaj, dhe dënim me gjobe  ne shume prej  600 (  gjashtë qind)€,  ndërsa  te  akuzuarit  V.K.  

dënim  burgim ne kohëzgjatje prej   8 (  tete) muaj,  dhe  dënim me gjobe ne shume prej  500 ( 

pese qind) €, ndërsa    te   akuzuarve  L. Zh. ,   dënimi   burgimit te  kushtëzuar,    8 ( tete ) 

muaj  për  1 ( një )  vit,   si dhe dënim me  gjobe  ne  shume  prej  400  ( katër  qind)€, ndërsa  

te  akuzuarve  Sh.B.dhe  Y.L. , i ka  shqiptuar dënimin me  gjobe ne shume prej 300 ( tre  

qind)€,  nga  se  ka vlerësuar  se  duke  i marrë  për baze te gjitha rrethanat  si rrethana  

lehtësues  dhe renduese   qe  ndikojnë ne  llojin dhe lartësinë e dënimit e te  parashikuara ne 

nenin 73  dhe  76  te  KPPK-se,  kështu qe  si rrethane  posaçërisht  lehtësuese  mbi baze  e të  

cilës  kryetari  i Trupit Gjykuese  është  zbutur  dënimet ndaj te pandehurve duke shqiptuar  

nen minimumin e  posaçëm,  është  fakte  se  te pandehurit kane arritur marrëveshje  për  

pranimin e  fajësisë ne  prokurorinë  Themelore ne Gjakove,  te  njëjtit  kane bashkëpunuar  me  

Prokurorinë e  Shtetit , te  njëjti janë penduar  për veprat  e kryera  dhe  ka premtuar  qe ne te  

ardhëm nuk do te kryejnë vepra te tilla  apo te  ngjashme penale,  andaj Gjykata te njëjtëve  u 

ka shqiptuar  dënime ne kuadër te marrëveshjes  mbi pranimin e  fajësisë  dhe dënimet  e 

shqiptuara janë ne harmoni ne peshën e vepra penale dhe shkallen e përgjegjësisë penale  dhe 

se  Gjykata është e  bindur  se me dënimet  e shqiptuara  do te  arrihet  qëllimi i dënimit  i 

parapare me dispozitat e nënti 41  te KPPK-se,  i cili  konsiston  ne  parandalimin e  te 

pandehurve  nga kryerja  e vepra penale   dhe te  shpreh Gjykimin shoqërore  për vepra te 

kryera.  

 

 Vendimi mbi konfiskimin e substancës narkotike, automjetit  te  hollave   dhe 

telefonave   bazohet ne  dispozitat e nënti 69 lidhur me nenin  273 prg 5  te KPRK-se,   dhe te  

njëjtat  do te  dorëzohen  ne  Agjensionin për  administrimin e  pasurisë së sekuestruar  ose te  

konfiskuar   si Organ  Kompetent,   për  administrimin e  pasurisë,  se  konfiskuar   e  cila është 

rezultat  i veprës penale.   



 Numri i lëndës: 2018:069146 
 Datë: 25.07.2019 
 Numri i dokumentit: 00427932 
 

11 (12)  

   
2
0
1
9
:0
8
4
1
1
3

 

 

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

bazohet ne dispozitat e nenit 450 par 3 te KPPK-se, ndërsa   lidhur me taksen  për  kompozimin 

e  viktimave  te krimit  është vendosur ne  baze te nënti  39  prg 3   nen  prg  3.2   te  Ligjit  për  

kompozimin e  krimit. 

 

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. 19/2019,  te dt.   23.04.2019. 

 

         Sekretare Juridike:                          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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