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P nr. 15/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA, 
sipas Kryetares së Trupit Gjykues – Gjyqtares Lumturije Muhaxheri, me pjesëmarrjen e 

sekretares juridike Shpresa Kërnja, në lëndën penale kundër të akuzuarit G.Gj, nga D, Rrethi L 

- R e Sh për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve dhe substancave psiko trope dhe analoge nga neni 273 par.2 të KPRK-së, duke 

vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë –Departamenti për Krime të 

Rënda, PP.nr.23/17 të dt. 13.02.2017, pas mbajtës së seancës publike për shqyrtimin e 

Marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë dhe sanksionit penal juridik me dt. 20.02.2017, në 

praninë e Prokurorit te Shtetit – Haxhi Sinanaj, të akuzuarit G.Gj dhe mbrojtësit te tij av. Sh. 

G. nga Peja, sipas detyrës zyrtare, me dt. 20.04.2017 mori dhe me dt. 21.04.2017 përpiloj këtë:  
 

 

A K T GJ Y K I M  
 

I akuzuari G.Gj, i lindur me ...., në fsh.D Rrethi L, R e Sh, ku dhe ka vendbanim të 

përhershëm, i biri i N dhe nënës F, e gjinisë R, i ...., ka te kryer shkollën ...., Shqiptar, Shtetas i 

Republikës së Shqipërisë, gjendet nën masën e paraburgimit nga dt. 31.01.2017, më parë kinse 

i padënuar. 
 

 

ËSHTË FAJTOR 
 

Për shkak se: 
 

Me dt.31.01.2017, rreth orës 20:30, në pikën kufitare Kullë – Rozhajë, ka poseduar me qëllim 

shitje substancë narkotike të llojit “Marihuan” në sasi prej 6 kg e 356 gramë e vendosur në 11 

qese, në atë mënyrë që natën kritike pas bastisjes që i është bërë automjetit të dyshuarit të tipit 

“Mercedes” model B200 CDI, ngjyrë gri, viti i prodhimit 2008, me targa të regjistrimit: AA 

817  PL, me numër të shasisë: WDD2452081J274132, nga ana e hetuesve policorë dhe atyre 

doganor, pikërisht në bagazhin e tij prapa ulëses te goma rezervë kanë gjetur substancën në 

fjalë e të cilën substancë i pandehuri e kishte pasur për qëllim ta dërgojë në shtetin e Italisë, në 

qytetin e Milanos. 
 

- me çka ka kryer vepër penale blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje e paautorizuar e 

narkotikëve, substancave psiko-trope dhe analoge nga neni 273 par.2 të KPRK-së. 

 

 

 

      

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE  PEJË 

OSNOVNI SUD PEĆ – BASIC COURT  PEJA 
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Gjykata në kuptim të nenit 7, 45, 46, 47, 62, par.1 dhe 2 pika 2.7, 73, 75, nenit 83, nenit 273 

par.2 të KPK, nenit 359, 365, 367 par.1 pika 1.1 lidhur me par.3, 233, 247, 248 të KPPRK-së, 

të akuzuarin e, 
 

 

GJ Y K O N  

 

Me DËNIM ME BURG në kohëzgjatje prej 20 (njëzetë) muaj, në të cilin dënim do ti llogaritet 

edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 31/01/2017 e tutje. 

 

DËNIM ME GJOBË në shumë prej 200 €  (dyqind euro), të cilin dënim i akuzuari duhet ta 

paguaj në afat prej 90 (nëntëdhjetëditësh), e në rast të mospagimit të dënimit i njëjti do të 

zëvendësohet me dënim me burg në kohëzgjatje prej 10 (dhjetëditësh),  ku një ditë burgu i 

llogaritet 20 € (njëzeteuro). 
 

I akuzuari obligohet që Gjykatës në emër të paushallit gjyqësor ti paguaj shumën prej 100 € 

(njëqind euro). 

 

Ndaj të akuzuarit shqiptohet DËNIM PLOTËSUES konfiskimi i marihuanës në sasi prej 6 kg 

e 356 gram e vendosur në 11 qese, dhe urdhërohet shkatërrimi i tij, pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit, numri i rastit në polici 2017-YWK-002 të dt.31.01.2017. 

 

Konfiskimi i automjetit të tipit “Mercedes”, model: B200 CDI, ngjyrë gri, viti i prodhimit 

2008, me targa të regjistrimit: AA 817  PL, me numër të shasisë: WDD2452081J274132 i cili 

automjet pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit do ti dorëzohet Agjensionit  për administrim të 

pasurive të konfiskuara, i cili do ta bëj shitjen, ndërsa mjetet e fituara nga shitja do të derdhen 

në buxhetin e Kosovës. 

 

Konfiskimi i kartëmonedhave në vlerë prej 1 x 100 euro me numër serik N23145954915, 

kartëmonedha në vlerë 1 x100 euro me numër serik N26074499979, kartëmonedha me vlerë 1 

x 100 euro me numër serik S19643888653, kartëmonedha me vlerë 1 x 50 me numër serik 

X34109461181, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit do ti dorëzohet Agjensionit për 

administrim të pasurive të konfiskuara, të cilat do të derdhen në buxhetin e Kosovës. 

 

Të akuzuarit pas shpalljes së aktgjykimit i vazhdohet paraburgimi deri në plotfuqishmërinë e 

aktgjykimit, por jo me gjatë se koha e dënimit të shqiptuar me aktgjykim. 

 
 

A r s y e t i  m  
 

Prokuroria Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritë aktakuzë, 

PP.nr.23/17 të dt.13.02.2017, kundër të akuzuarit G.Gj, nga D, Rrethi L - R e Sh për shkak të 

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

substancave psiko-trope dhe analoge nga neni 273 par.2 të KPRK-së. 

 

Me te njëjtin akt Prokurori i shtetit Haxhi Sinanaj, i propozoj Gjykatës që këtë çështje ta zgjedh 

me Marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë të arritur me dt. 13.02.2017, në mes të Prokurorit të 

Shtetit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij av. Sh.G. sipas detyrës zyrtare, si dhe Gjykata ti ketë 

parasysh të gjitha propozimet tjera, konform nenit 278 par.2 të KPRK-së, për sa i përket 

vendimit mbi dënim i propozoj Gjykatës që ti shqiptoj dënim në suazat e Marrëveshjes dhe si 

rrethanë lehtësuese të merret pranimi i  fajësisë.  
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Nga kjo marrëveshje rezulton se i akuzuari e ka pranuar fajësinë dhe është pajtuar që sipas 

marrëveshjes për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve nga neni 273 par.2 e lidhur me par.3 të KPRK-së, ti shqiptohet dënim me burg 20 

– 25 muaj dhe dënim me gjobë 150 – 200 euro. 

 

Ti shqiptohet dënimi plotësues i konfiskimit: konfiskimi i marihuanës në sasi prej 6 kg e 356 

gram e vendosur në 11 qese.  

 

Konfiskimi i automjetit të tipit “Mercedes”, model: B200 CDI, ngjyrë gri, viti i prodhimit 

2008, me targa të regjistrimit: AA 817  PL, me numër të shasisë: WDD2452081J274132   

 

Konfiskimi i kartëmonedhave në vlerë prej 1 x 100 euro me numër serik N23145954915, 

kartëmonedha në vlerë 1 x100 euro me numër serik N26074499979, kartëmonedha me vlerë 1 

x 100 euro me numër serik S19643888653, kartëmonedha me vlerë 1 x 50 me numër serik 

X34109461181,  

 

Prokurori i Shtetit – Haxhi Sinanaj, e ka njoftuar Gjykatën për marrjen e pëlqimit nga ana e 

Kryeprokurorit për lidhjen e Marrëveshjes për pranimin e fajësisë, duke hequr dorë nga 

administrimi i provave të propozuara në aktakuzë. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit sipas detyrës zyrtare av. Sh. G.i deklaroi se i mbrojturi i tij me vet 

dëshirë dhe vullnet e ka nënshkruar marrëveshjen, pasi që i ka kuptuar të mirat dhe pasojat që 

dalin nga kjo Marrëveshje, duke hequr dorë nga administrimi i provave në të cilat mbështetet 

aktakuza. Në lidhje me këtë marrëveshje, ai i propozoj Gjykatës që ndaj të mbrojturit të tij të 

shqiptohet dënimi në suaza të marrëveshjes gjegjësisht minimumi dhe njëherit ti ndërpritet 

masa e paraburgimit deri në plotfuqishmëri e këtë duke u bazuar në raportet e mira që i kemi 

me shtetin e Shqipërisë. 
 
 

İ akuzuari G.Gj, ka deklaruar se në këtë drejtim pajtohet me fjalën e mbrojtësit dhe i premton 

Gjykatës që në të ardhmen nuk do të përsërisë veprime të tilla, gjithashtu që është penduar për 

veprimet e tij. 

 

Me rastin e shqyrtimit të Marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, në seancën e mbajtur me 

dt.20.04.2017, i akuzuari para Gjykatës plotësisht dhe pa mëdyshje ka deklaruar se e ndien 

veten fajtor për veprën penale që i vihet në barrë sipas aktakuzës, ashtu që i pandehuri ka kryer 

veprën penale në mënyrën, vendin dhe kohën e përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës. I 

akuzuari ka deklaruar që në kohën e lidhjes së Marrëveshjes për pranimin e fajësisë mbi të nuk 

është ushtruar kurrfarë presioni, i njëjti në mënyrë të vetëdijshme dhe me vullnetin e tij të lirë 

dhe pas konsultimit  paraprak me mbrojtësin e tij, e ka lidhur marrëveshjen dhe ka deklaruar se 

e pranon fajësinë për veprën penale që i vihet në barrë. Nga të lartë cekurat, por edhe në 

pamjen dhe sjelljet e të pandehurit në seancën e shqyrtimit të marrëveshjes, Gjykata krijoj 

bindje se nuk ka asnjë dyshim përkitazi me shprehjen e vullnetit të lirë për lidhjen e 

marrëveshjes. 

 

Përveç kësaj i akuzuari lidhur me fajësinë ka biseduar me Prokurorin e Shtetit, në prezencë të 

mbrojtësit të tij dhe i njëjti ka pasur mbrojtje adekuate juridike. 

 

I akuzuari edhe para Gjykatës pa mëdyshje vërtetoi se është njoftuar me të gjitha pasojat e 

lidhjes së marrëveshjes të cilat pasoja juridike i’u bënë të ditura edhe nga Gjykata. 
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Andaj gjykata vlerësoi se i akuzuari ka kuptuar pasojat e aprovimit të Marrëveshjes mbi 

pranimin e fajësisë dhe se e humb të drejtën për një gjykim të drejtë. 

 

Që i akuzuari është fajtor për veprimet e tij të kryera në drejtim të  veprës  penale që i vihet në 

barrë e të cilën vepër e pranon, sipas vlerësimit të Gjykatës rrjedh jo vetëm nga vet pranimi i 

fajësisë nga ana e tij por edhe nga provat e prezantuara nga ana e Prokurorit te Shtetit e për të 

cilat mbrojtësi nuk kishte kundërshtime. Këtë vlerësim të pranimit te fajësisë, Gjykata e bazon 

ne dokumentacionin që është pjesë përbërëse e shkresave të lëndës, të cilat prova janë në 

pajtueshmëri në mes veti në pikëpamje të fakteve vendimtare dhe me asgjë nuk vihen në 

dyshim. 

 

Gjykata pasi konstatoi qe i akuzuari ishte kompetent të merrte vendimin e vet pranimit të 

fajësisë, që i akuzuari i kupton të drejtat dhe pasojat, që i njëjti ka vepruar në mënyrë të 

vullnetshme dhe se vendimet e tij i ka marrë me këshillën paraprake të mbrojtësit të tij, se i 

akuzuari nuk ka qenë i kërcënuar apo i shtyrë në asnjë mënyrë që ta pranoj fajësinë, se nuk 

ekziston asnjë nga rrethanat për hedhje të aktakuzës në kuptim të nenit 248 të KPPRK-së, dhe 

se ka fakte të mjaftueshme për ta mbështetur vendimin mbi aprovimin e Marrëveshjes mbi 

pranimin e fajësisë. Andaj nga te gjitha këto konstatime të cekura më lartë në mbështetje të 

dispozitave përkatëse ligjore, Gjykata pasi që vlerësoi se janë plotësuar kushtet e parapara me 

dispozita ligjore, ka vendosur që ta aprovoj Marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë për veprat  

penale që i vihen në barrë të akuzuarit dhe kualifikimit juridik të tyre. I akuzuari veproi me 

dashje duke qenë i vetëdijshëm për rëndësinë e veprimeve të tij dhe duke e dëshiruar 

shkaktimin e pasojës të cilën edhe e realizoi, andaj Gjykata të njëjtin e gjeti fajtor dhe penalisht 

përgjegjës për veprën penale që i vihet në barrë. 

 

Gjykata për vendimin mbi dënim ka vendosur pasi që i ka vlerësuar të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese, në kuptim të nenit 73 par.1 të KPRK-së. Kështu si rrethana lehtësuese 

për të akuzuarin, Gjykata ka vlerësuar faktin se i njëjti më parë kishte pasur sjellje korrekte dhe 

nuk kishin rënë asnjëherë në konflikt me ligjin, dhe sjelljen e tij korrekte gjatë seancës së 

shqyrtimit të Marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, pendimin e thellë të tij, duke i premtuar  

Gjykatës se në të ardhmen një gjë te tillë më nuk do ta përsërisë, rrethana te cilat kjo Gjykatë i 

ka pranuar si rrethana favorizuese për të. Si rrethanë tjetër lehtësuese, për të akuzuarin Gjykata 

murr për bazë Marrëveshjen mbi pranim e fajësisë e lidhur në mes të akuzuarit, mbrojtësit dhe 

Prokurorit të Shtetit ku i akuzuari ka pranuar fajësinë për veprën penale që i vihet në barrë para 

ngritjes së aktakuzës,  gjë që dëshmoi gatishmëri për bashkëpunim me organin e akuzës dhe 

me Gjykatën dhe kjo sipas vlerësimit të Gjykatës paraqet pendim të sinqertë dhe fillim të 

procesit të rehabilitimit të tij, andaj  në prezencën e këtyre rrethanave lehtësuese, dhe në 

mungesë të ndonjë rrethane rënduese, të akuzuarit i shqiptoi dënimin si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi me të cilën do të arrihet edhe qëllimi i dënimit. 

 

Duke i vlerësuar kështu te gjitha rrethanat e parashikuara me nenin 73 par.1 të KPRK-së, 

Gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi i shqiptuar të akuzuarit është në përputhje me 

shkallen e përgjegjësisë penale të tij dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të mbrojtura të 

shoqërisë. Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do te shërbej për arritjen e 

qëllimit të dënimit në pengimin e të akuzuarit në kryerjen e veprave penale në të ardhmen por 

ai do të ndikoj edhe si preventivë gjenerale për personat tjerë që të përmbahen nga kryerja e 

veprave penale në përputhje me nenin 41 të KPRK-së . 

 

Vendimi që të akuzuarit në dënimin e shqiptuar i është llogaritur edhe koha e kaluar në 

paraburgim u mur në kuptim të nenit 83 të KPK-së. 
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Vendimi për konfiskimin dhe asgjësimin e mariuhanes, si dhe konfiskimin e automjetit dhe 

kartëmonedhave të përshkruara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi me te cilën i akuzuar është 

shërbyer për kryerjen e veprës penale, është marr ne kuptim te nenit 62  par.1. pika 1.7 te 

KPRK-se. 

 

Duke u bazuar ne nenin 450 par 2 pika 2.6 te KPPRK-së, Gjykata ka vendosur që të akuzuarin 

ta obligoj në pagimin e paushallit gjyqësorë. 

 

Ne këtë aktgjykim nuk do të jepen arsyet lidhur me vazhdimin e paraburgimit kundër te 

akuzuarit, pasi ato janë dhëne ne një aktvendim te veçantë i cili është marre ne përputhje me 

ligjin me nenin 367 te KPPRK-se dhe i është dorëzuar palëve me te drejte ankese me një here 

pas marrjes se tij. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 365 dhe neneve 233, 247, 248 të 

KPPRK-së, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Duke u bazuar në nenin 368 par.2 të KPPRK-së, Gjykata palët në procedurë i njoftoi me 

paralajmërimet që shoqërojnë aktgjykimin. 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË - DEPARTAMENTI PËR KRIME  TË RËNDA,   

P .nr. 15/17 të dt.20.04.2017, përpiluar me dt. 21.04.2017 

 

Sekretarja Juridike                   Kryetarja e Trupit Gjykues 

Shpresa Kërnja                         Lumturije Muhaxheri  

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër  këtij  aktgjykimi, është  e  lejuar Ankesa  

ne afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes, Gjykatës  

se Apelit ne Prishtinë, e  përmes  kësaj  Gjykate.  


