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                                                                                                                                                P. nr.729/17 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm , Gjyqtarja Ilirjana 

Hoti , me sekretaren juridike Flutur Nagavci, në çështjen penale kundër të akuzuarve A.V. dhe B.B.  , që 

të dy nga Gj. , për shkak të veprave penale posedim i paautorizuar i narkotikëve , substancave psikotrope 

ose analoge nga neni 275 par.1 të KPRK-ës , sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore -DP në Gjakovë, 

PP/II.nr.967/17 të datës 30.10.2017, në shqyrtimin fillestar  të mbajtur më datë 21.02..2018, në prani të 

Prokurorit te shtetit Ramiz Buzhala  si dhe të akuzuarve A.V. dhe B. B.  it ,te njëjtën ditë mori dhe 

publikisht shpalli këtë: 

 

                                                                 A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari A.V. , nga  Gj. ,Rr”A.I.   ”nr...., i lindur me dt. .... ,i biri i S.   dhe i nënës A..  e gjinisë 

A. , ka te kryer shkollën fillore , i pa punë , i gjendjes se dobët  ekonomike, shqiptar   ,shtetas i R. 

Kosovës , i martuar, at ë i 2 fëmijëve  ,me ID ...... 

 

I akuzuari B. B.  , nga  Gj. ,Rr”A.I. “ nr...., i lindur me dt. ... ,i biri i A.    dhe i nënës D.    e gjinisë 

B.   , analfabet , i pa punë  , i gjendjes se dobët  ekonomike, rom   ,shtetas i R. Kosovës , i martuar  atë i 3 

fëmijëve ,me ID .... 

. 

I.PJESA NDËSHKUESE 
 

I akuzuari B.B. , 
Ë s h t ë    f a j t o r: 

          Sepse:  

 

I. 

      -  me dt.11.02.2.017, rreth orës 19.30 ,në Gj. Rr.”B. C.”, saktësisht në lokalin për “S. P.”/ b. 

pronë e S. J. , pa autorizim posedon narkotik ,substanca psikotrope ose analoge  të shpallura  të 

rrezikshme në kundërshtim me nenin 9 dhe nenin 14 të Ligjit për barnat narkotik substanca psikotrope 

dhe prekusore nr.02/L-128 dhe atë të llojit heroin , në atë mënyrë që gjatë kontrollimit nga ana e policisë , 

njësitit DHTN –Gjakovë, në lokalin “S. P.” / B. , nën tepih janë gjetur tetë qese najloni  të mbushura me 

pluhur ngjyrë kafe të dyshuar narkotik në peshë rreth 7gram të cilat i vëren policia i lëshon nën tepi të 

lokalit ku nga ekzaminimi laboratorik i forenzikës me nr. AKF/2017-1011-2017-927 të pranuar me dt. 

16.06.2017 është konstatuar se dëshmia #1.deri  #8, kishte në posedim 4.05 gram substancë narkotike të 

llojit heroin në përzierje me (Paracetamol dhe Kafein). 

 

     -me çka ka kryer vepër penale posedim i paautorizuar i narkotikëve , substancave psikotrope 

ose analoge nga neni 275par.1 te KPRK-së 

 

       Andaj  Gjykata  në mbështetje te nenit 4,17,41,45, 46,73,74,75,76  dhe  nenit 275/1 të KPRK-së, dhe 

nenit 365 te   KPPK-së  te akuzuarit i  shqipton :  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                 DËNIM ME BURG 

 

        Dënim me burgim ne  kohëzgjatje prej 180 (njëqind e tetëdhjetë) ditëve  si dhe dënimin me gjobë 

ne shume prej  300(treqind ) euro , të cilën  dënim është i detyruar ta paguaj në afat prej 30 ditësh   pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcenim të përmbarimit me dhunë . 
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          Nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as me detyrim dhe në forma tjera të parapara sipas 

neni 46 të KPRK-së, atëherë i njëjti do t’i zëvendësohet me dënim burgimi, në kohëzgjatje prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh, duke llogaritur për çdo ditë burgu nga 20 (njëzet).-€ 

 

         Detyrohet i akuzuari  që  të paguaj shpenzimet procedurale të përcaktuara nga ana e gjykatës  dhe 

atë ne emër te paushallit gjyqësorë  shumën prej 20,oo.-€, në afat prej 15 ditësh, e krejt këtë pas 

plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi.  

 

            Gjykata bazuar ne nenin 275 par.3 të KPRK-ës lidhur me nenin 62 par.2 pika 2.7, të akuzuarit i 

shqipton masën e  : 

 

MARRJA E SENDEVE 
 

Konfiskohet substanca narkotike e llojit heroin në përzierje me Paracetamol (Acetaminofen) dhe 

Kafeinë  me peshë 4.05 gram , te sekuestruar me dt11.02.2017, e që  janë  objekt i kësaj vepre penale . 

sekuestruara. 

 

 II.PJESA  REFUZUESE  

 
Për të akuzuarin  A.V. : 

 

 

Ne baze te nenit 363/1 pika 1.1 dhe 1.2 te KPPK-së: 

 

REFUZOHET AKTAKUZA 

Sepse:  

            - me dt.23.04.2017, në kohë të pacaktuar në Gj., në Rr”A. I.” , i pandehuri A. V.,  pa autorizim 

posedon narkotik , substanca psikotrope ose analoge të shpallura të rrezikshme  në kundërshtim me nenin 

9 dhe nenin 14 të Ligjit për barnat narkotike, substanca psikotrope dhe prekusore nr.02/L-128 dhe atë të 

llojit heroin, në atë mënyrë që pas kontrollimit, bastisjes së shtëpisë  së të pandehurit nga ana e policisë 

njësiti DHTN-Gj. , në vitrinë në dhomën e gjumit janë gjetur një qese najloni i tejdukshëm i mbushur me 

pluhur ngjyrë kafe e dyshuar heroinë me peshë prej 1.5 gram dhe një qese najloni e tejdukshme e 

mbushur me pluhur ngjyrë kafe e dyshuar heroinë me peshë prej 0.6 gram , ku nga ekzaminimi 

laboratorik i forenzikës të pranuar me datë 14.06.2017 , është konstatuar se dëshmia #1 dhe dëshmia #2 

kishte në posedim 1.41 gram substancë narkotike të llojit heroinë në përzierje (Paracetamol dhe Kafein ) . 

 

    -me çka do te kishte  kryer veprën penale posedim i paautorizuar i narkotikëve , substancave 

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

 

     Për arsye se prokurori shtetit gjate shqyrtimit fillestar, ka heq dore nga aktakuza. 

 

     Shpenzimet e procedurës penale bien ne barrën e mjeteve buxhetore te gjykatës . 

 

A r s y e t i m 

 

          Prokuroria Themelore-DP në Gj. ,ka ngritë aktakuzën PP/II.nr.967/17 të dt.30.10.2017, kundër të 

akuzuarve A.V. dhe B. B., që të dy nga Gj.  për shkak të veprave penale posedim i paautorizuar i 

narkotikëve , substancave psikotrope ose analoge nga  neni 275 par.1 të KPRK-ës duke propozuar qe të 

akuzuari  të shpallen  fajtor dhe të dënohen sipas ligjit .  
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          Gjatë shqyrtimit fillestar të mbajtur me datë 21.02.2018, përfaqësuesi i PTH-së në Gjakovë , 

Prokurori Ramiz Buzhala  lexoi aktakuzën PP/II.nr. 967/17  të dt.30.10.2017,me ç ‘rast   deklaroi se  pas 

shikimit te shkresave te lendes është vërtetuar fakti se i pandehuri A. V. ,për veprën penale te përshkruar 

ne dispozitivin e II-të te aktakuzës i akuzuar nga PTH –DKR ne Gj.  me aktakuzën PP/I.nr.35/2017 te dt. 

20.06.2017, sipas te cilës aktakuzë është arritur  marrëveshja për pranimin e fajësisë me nr. 

PKR.nr.67/17, ne mes te prokurorit te çështjes Ali Uka, dhe nga GJTH ne Gjakovë DKR, me 

Aktgjykimin PKR.nr. 67/17 te dt.22.09.2017 ,i njëjti është shpallur fajtor dhe dënuar  me aktgjykim te 

formës se prerë ,andaj për arsyet e lartcekura tërhiqem nga ndjekja penale ndaj te pandehurit A. V. , për 

veprën penale posedim i paautorizuar i narkotikeve, substancave psikotrope apo analoge nga neni 275/1 

te KPRK-ës te peshkuar ne pikën e II-të te aktakuzës. Ndërsa për te akuzuarin B. B.  mbetet ne tërësi 

pranë aktakuzës sipas dispozitivit te I-rë  duke i propozuar gjykatës qe te njëjtin ta shpalle fajtor ,te 

dënohet sipas ligjit dhe te obligohet ne pagesën e shpenzimeve procedurale. 

 

I akuzuari B.B. , gjate shqyrtimit fillestar duke u deklaruar lidhur me fajësinë , thekson se e 

pranon ne tërësi fajësinë sipas aktakuzës me te cilën pandehet  duke i ditur edhe me pare pasojat e 

pranimit te fajësisë dhe atë ne mënyrë vullnetare dhe pa presion, shtojë se  jam penduar për veprën e  

kryer ,premtojë se një veprim i tillë nuk do te përsëritet me qene se tani jam ne vuajtje te dënimit për 

vepra tjera të kryera , andaj i propozoi gjykatës qe te marr parasysh rrethanat lehtësuese si pranimi i 

fajësisë , pendimin  dhe pranimi i  shprehur ne çdo fazë te procedurës ,gjendjen e varfër ekonomike ,te 

me shqiptojë një dënim me te butë. 

 

Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

 

        Në tërësi u vërtetua se i akuzuari B.B.  : me dt.11.02.2.017, rreth orës 19.30 në Gj., Rr.”B. C.”, 

saktësisht në lokalin për “S. P.”/B. pronë e S. J. , pa autorizim posedon narkotik ,substanca psikotrope 

ose analoge  të shpallura  të rrezikshme në kundërshtim me nenin 9 dhe nenin 14 të Ligjit për barnat 

narkotik substanca psikotrope dhe prekusore nr.02/L-128 dhe atë të llojit heroin , në atë mënyrë që gjatë 

kontrollimit nga ana e policisë , njësitit DHTN –Gj. , në lokalin “S. P.”/B.  , nën tepih janë gjetur tetë 

qese najloni  të mbushura me pluhur ngjyrë kafe të dyshuar narkotik në peshë rreth 7gram të cilat i vëren 

policia i lëshon nën tepi të lokalit ku nga ekzaminimi laboratorik i forenzikës me nr. AKF/2017-1011-

2017-927 të pranuar me dt. 16.06.2017 është konstatuar se dëshmia #1.deri  #8, kishte në posedim 4.05 

gram substancë narkotike të llojit heroin në përzierje me (paracetamol dhe kafein). 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i akuzuari i cili ne 

shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë ,për shkak te se cilës gjykata nuk ka administruar 

provat ,gjykata ka ardhur ne përfundim se pranimi i fajësisë nga i akuzuari është bere ne pajtim me nenin 

248 te KPPK-ës. Gjate pranimit te fajësisë gjyqtari i vetëm gjykues konstatojë se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e  pranimit te fajësisë ,pranimi është bere vullnetarisht  nga i akuzuari,  pranimi i 

fajësisë mbështetet ne faktet dhe provat qe i përmban aktakuza ,ne materialet e prezantuara nga prokurori 

i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje te qarte ligjore ose gabime 

faktike . 

 Gjykata nga te cekurat me lartë ka ardhur ne përfundim se ne veprimet e te akuzuarit formohen te 

gjitha elementet e veprës penale te përshkruara si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi dhe për këtë ka 

vendosur qe te akuzuarin ta shpalle fajtor dhe ta gjykojë ne bazë te ligjit ,me pare duke vërtetuar 

përgjegjësisë  penale juridike te tij. 

   

         Gjatë marrjes se vendimit mbi dënimin kundër te akuzuarit dhe llojit te tij ,gjykata vlerësojë te 

gjitha rrethanat lehtësuese dhe renduese te parapara nga neni 74 te KPRK-ës, te cilat ndikojnë ne llojin 

dhe lartësinë e dënimit .Gjykata nuk ka gjetur rrethana posaçërisht renduese përpos qe ka konstatuar qe 
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ndaj te akuzuarit   janë  zhvilluar  disa procedura penale  dhe  se  i   njëjti gjendet ne vuajtje te dënimit 

sipas Aktgjykimeve të plotfuqishëm të kësaj Gjykate P.nr.118/17 , P.nr. 86/17, etj  , ndërsa si rrethana 

lehtësuese ka marr parasysh rrethanat personale të akuzuarit se është i baba i 3 fëmijëve ,sjelljen e mire te 

akuzuarit gjatës shqyrtimit fillestar ,pranimi i fajësisë në çdo fazë të procedurës ,pendimi i shprehur në 

gjykatë ,premtimi se në të ardhmen nuk do të përsërisë vepra të tilla apo të ngjashme  ,i njëjti ishte 

konsumues i narkotikëve , gjendjen e varfër ekonomike  , e të cilat rrethana ndikuan qe gjykata duke 

pasur parasysh mënyrën e kryerjes se kësaj vepre penale ,rrezikshmërinë e saj  ka zbatuar dispozitat e 

zbutjes se dënimit nga neni 76 te KPRK-ës dhe te akuzuarit ia ka shqiptuar dënimin nën minimumin e 

përcaktuar ligjor dhe atë dënim me burgim ne kohëzgjatje prej 180 (njëqind e tetëdhjetë ) ditësh si dhe 

dënimin me gjobë ne shume prej 300 (treqind) euro,  me bindje se dënim është ne harmoni me peshën e 

veprës  penale ,shkallën e përgjegjësisë penale te akuzuarit dhe se gjykata është e bindur se me dënimin e 

shqiptuar ndaj te akuzuarit  do te arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 te KPRK-ës.  

 

      Vendimi që shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor bazohet ne dispozitën e nenit 

450par.1 dhe 2 nën par.2.6 te KPPK-së.  

 

II.PJESA  REFUZUESE 
 

       Pasi  prokurori gjate shqyrtimit gjyqësor është tërhequr nga ndjekja penale ndaj te akuzuarit A.V. , 

nga fakti se i pandehuri A. V.  ,për veprën penale te përshkruar ne dispozitivin e II-të te aktakuzës i 

akuzuar nga PTH –DKR ne Gj.  me aktakuzën PP/I.nr.35/2017 te dt. 20.06.2017, i njëjti është shpallur 

fajtor dhe dënuar  me aktgjykim te formës se prerë me Aktgjykimin PKR.nr. 67/17 te dt.22.09.2017 

,Gjykata bazuar ne nenin 363/1 nen par. 1.1 dhe 1.2te KPP-ës ,ka marr aktgjykim me te cilën e ka 

refuzuar akuzën për veprën penale te përshkruar ne pjesën refuzuese te dispozitivit te aktgjykimit. 

 

         Vendimi që shpenzimet e procedurës penale të bien ne barrën e mjeteve buxhetore, gjykata e morri 

ne mbështetje te nenit 453/4 te KPP-ës. 

 

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

               

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

P. nr.729/17  më datë 21.02.2018. 

 

 

 Sekretarja juridike,                    Gj y q t a r j a, 

           Flutur Nagavci                                 Ilirjana Hoti 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund te paraqitet ankesë, në afatin  
                                 prej 15 ditësh ,nga dita e marrjes se tij ne dorëzim ,Gjykatës së 

                         Apelit ne Prishtinë. Ankesa ne kopje te mjaftueshme i dorëzohet 

                         kësaj Gjykate. 

 

 


