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Numri i lëndës: 2019:083134 

Datë: 20.05.2019 

Numri i dokumentit:     00320361 

 

DKR. P.nr.25/2019 

 

                                         NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE – Departamenti për Krime të Renda në Pejë,  Kryetari i trupit 

gjykues-Gjyqtari Sylë Lokaj me pjesëmarrjen e sekretares juridike Binake Mulliqi , sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore – Departamenti për Krime të Rënda në Pejë , PP.I nr. 

05/2019, dt.25.03.2019 kundër të akuzuarve B H dhe S H secili veç e veç e për vepër penale 

posedimi i paautorizuar e narkotikeve , substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 par 1 

lidhur me nenin 281 par 1 nen par 1.7 te KPRK-së, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar në 

prezencën e Prokurorit të Shtetit – Hagji Sinanaj,të akuzuarit B H mbrojtësit Av, Shaban 

Gashi, të akuzuarit S H  mbrojtësit Av.Lulzim Balaj me dt.20.05.2019, ka  marrë dhe 

publikisht shpalli  këtë : 

 

                                                  A K T G J Y K I M 

 

 Të akuzuarit :  

 

1.B H i biri i SH dhe D e gjinsë M,  i lindur me dt. ... në S RF. GJ  me banim në Rr.”.. ... “ në 

fsh. G K.Istog ka te kryer shkollën fillore i pa punë , i pa martuar,  i gjendjes se dobët 

ekonomike , i nacionalitetit Ashkali Shtetas i Republikës se Kosovës , i pagjykuar më partë, 

ndodhet në liri. 

 

2. S  H i biri i SH dhe D e gjinsë M,  i lindur me dt. ...  në W  RF. Gjermanisë  me banim në 

Rr.”... “ në fsh. G K.Istog ka te kryer shkollën fillore i pa punë , i martuar baba i një fëmije  i 

gjendjes se dobët ekonomike , i nacionalitetit Ashkali Shtetas i Republikës se Kosovës , i 

pagjykuar më partë, ndodhet në liri. 

 

                                                                                                                    

                                              JANË FAJTORË 

 

1.I akuzuari B H: 

Për shkak se : 

Me dt.09.11.2018 rethe orës 15, 25, ne rr. “ .. “ ne Istog , e pikërisht e  ne shëtitoren prapa 

Gjimnazit !” ...“ , pa autorizim posedon substancë narkotike te lloit marihuan , ne atë mënyrë 

qe pas një kontrolli sipërfaqësor , i ndërmarrë sipas planit operativ te Policisë “ Stop drogave 

ne shkolla “, ne gjepin e majtë te brendshëm te gjaketes  i është gjetur dhe i është konfiskua 

substanca narkotike  ne peshë  bruto 1.6 gram , ndërsa  pas kontrollit te zbatuar ne shtëpinë e ti,  
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ne dhomë i është gjetur edhe një substancë narkotike  me peshë prej 1.5 gram ,  e ne total prej 

3.1 gram, e cila substance pas ekzaminimit ka rezultuar që është lloit marihuan. 

 

-me çka ka kryer vepër penale posedimi i paautorizuar e narkotikeve , substancave 

psikotrope ose analoge nga nenin 275 par 1 lidhur me nenin 281 par 1 nën par 1.7 të 

KPK-së. 

 

2. I akuzuari S H: 

Për shkak se : 

Me dt.09.11.2018 rethe orës 15, 25, ne rr. “ ... “ ne Istog , e pikërisht e  ne shëtitoren prapa 

Gjimnazit !” .. “ , pa autorizim posedon substancë narkotike te lloit marihuan , ne atë mënyrë 

qe pas një kontrolli sipërfaqësor , i ndërmarrë sipas planit operativ te Policisë “ Stop drogave 

ne shkolla “, ne gjepin e majtë te brendshëm te gjaketes  i është gjetur dhe i është konfiskua një 

qese e vogël dhe një cigare mbështjellë me substancë narkotike ne peshë  bruto 6.0 gram  e cila 

substance pas ekzaminimit ka rezultuar që është e  lloit marihuan. 

 

-me çka ka kryer vepër penale posedimi i paautorizuar e narkotikeve , substancave 

psikotrope ose analoge nga nenin 275 par 1 lidhur me nenin 281 par 1 nën par 1.7 të 

KPK-së. 

 

Për ketë Gjykata, në kuptim të neneve 2, 7,17 par.1 , 41, ,46, 49 par.1 pika 1.1, 50,51, 52 par 2 

dhe 3, nenit  62 par.2 , pika 2.7, 69,74,75 par.1 pika 1.2, 76 par.1, pika 1.3, nenit 275 par 1 

lidhur me nenin 281 par 1 pika 1.7 të KPRK-së, nenit 248 par.1 dhe 4 dhe neneve 365, 366 , 

367 par.3, 368, 450 të KPRK-së, të akuzuarit i gjykon : 

 

                                               G J Y K O N 

 

1.Të akuzuarin B H: 

 

-me dënim  burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një)  viti  

 

-dënim gjobe në të holla në shumë prej 200 ( dyqindë) euro. 

 

Dënimi me burg, fare nuk ka për tu ekzekutua, me kushtë që i akuzuari në afat prej 2 (dy) vite , 

nuk do të kryen vepër të re penale.  

 

Dënimi me gjobë duhet të ekzekutohet në afatë prej 15 ditësh e nëse i akuzuari nuk e 

ekzekuton apo refuzon ekzekutimin, dënimi me gjobë zëvendësohet me burgim e duke u 

llogaritur 20 euro për çdo ditë burgu. 

 

Dënim plotësues : 

 

-i konfiskohet substanca narkotike e llojit ”marihuan” me peshë te përgjithshme prej 3.1 gramë, 

e cila substancë pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykim ka për të asgjësua. 

 

I akuzuari detyrohet që gjykatës në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30 euro si dhe në 

emër të kompensimit viktimave të krimit  shumën prej 50 euro. 

 

Te gjitha këto ne afat prej 15 ditësh , pasi qe aktgjykimi te merre formën e prerë. 
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2. Të akuzuarin S H: 

 

-me dënim  burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një)  viti  

 

-dënim gjobe në të holla në shumë prej 200 ( dyqindë) euro. 

 

Dënimi me burg, fare nuk ka për tu ekzekutua, me kusht që i akuzuari në afat prej 2 (dy) vite 

,nuk do të kryen vepër të re penale.  

 

Dënimi me gjobë duhet të ekzekutohet në afate prej 15 ditësh e nëse i akuzuari nuk e 

ekzekuton apo refuzon ekzekutimin, dënimi me gjobë zëvendësohet me burgim duke u 

llogaritur 20 euro për çdo ditë burgu. 

 

Dënim plotësues : 

 

-i konfiskohet substanca narkotike e llojit ”marihuan” me peshë te përgjithshme prej 6.0 gramë, 

e cila substancë pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykim ka për të asgjësua. 

 

I akuzuari detyrohet që gjykatës në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30 euro si dhe në 

emër të kompensimit viktimave të krimit  shumën prej 50 euro. 

 

Te gjitha këto ne afat prej 15 ditësh , pasi qe aktgjykimi te merre formën e prerë. 

 

  

                                                          A  r s y e t i m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

1.Aktakuza: 

Prokuroria Themelore – Departamenti për Krime të Rënda në Pejë, me aktakuzën PP.I nr. 
05/2019, dt.25.03.2019 i ka akuzua të akuzuarit B H dhe S H secilin veç e veç,  për vepër 
penale posedimi i paautorizuar e narkotikeve , substancave psikotrope ose analoge nga neni 
275 par 1 lidhur me nenin 281 par 1 nen par 1.7 te KPRK-së 
 

Në shqyrtim kryesorë Prokurori i Shtetit Hagji Sinanaj ka mbetë në tërësi pranë aktakuzës  

kualifikimit  juridik për veprën  penale . 

 

I akuzuari B  H, në shqyrtimin fillestar e ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën 
akuzohet. 
 
Mbrojtësi I te akuzuarit Av, Shaban Gashi tha : I mbrojturi I im e ka pranua fajësinë pa presion 
nga askush, e pas këshillave te mjaftueshme, andaj I propozoj gjykatës qe  te ja pranoj 
fajësinë . 
 
I akuzuari S H  në shqyrtimin fillestar e ka pranua fajësinë  për veprën penale për te cilën  
akuzohet.  
 
Mbrojtësi  AV. Lulzim Balaj tha : I mbrojturi I im e ka pranuar fajësinë pa presion, e pasi qe ai 
ka pasur këshilla te mjaftueshme nga mbrojtja, andaj I propozoj gjykatës te ja pranoj fajësinë.  
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Prokurori I shtetit Haxhi Sinanja tha: pajtohem me pranimin  fajësisë nga ana e te akuzuarve ,  
ata e kanë pranua fajësinë  pa presion, e pas këshillave  te mjaftueshëm, pranimi i fajësisë e 
ka mbështetjen ne provat e aktakuzës . 
 

Meqenëse të akuzuarit secili veç e veç e kanë pranua  fajësinë për veprat penale për te cilat 

akuzohen, Prokurori i shtetit është pajtuar me pranimin e fajësisë, Kryetari i Trupit Gjykues, 

është bind se të akuzuarit i kan kuptua natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, ata fajësinë e 

kanë pranua vullnetarishtë pa presion nga askush, pranimi i fajësisë është i bazuar ne provat në 

shkresa te lendes dhe ate: Raporti dt 09.11.2018 për konfiskimin e narkotikut si dhe nga 

ekspertiza forenzike . Aktakuza nuk përmban asnjë nga shkeljet e qarta ligjore. Për këtë gjykata 

ka gjetë se janë plotësuar kërkesat e parapara me nenet 248 par 1 te KPRK-së ,ashtu qe ne 

kuptim te nenit 248 par 4 te KPRK-së , e ka pranua  pranimin e fajësisë nga ana e te akuzuarve 

për secilin veç e veç dhe ka vërtetua se të akuzuarit secilin veç e veç  ditën , kohen, vendin , 

dhe mënyrën e përshkruar ne dispozitiv te këtij aktgjykimi  kanë kryer veprën penale posedimi, 

i paautorizuar i narkotikeve ,substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 par 1.lidhur me 

nenin 281 par.1 pika 1.7 te KPRK-së, e për këtë gjykata te akuzuarit i gjenë fajtor dhe penalisht 

përgjegjës.  

 

Prokurori i shtetit  Hagji Sinanaj  lidhur për dënimin për te akuzuarin tha: meqenëse te 

akuzuarit e kanë pranua fajësinë , pranimin e fajësisë , e ka mbështetjen ne provat e akuzës , 

nuk ka dyshim se ata i  kanë krye veprat penale. I propozoj gjykatës qe të akuzuarit ti  shpall 

fajtorë , ti gjykoj sipas ligjit dhe ti detyroj ne kompensimin e shpenzimeve te procedurës 

penale.  Njëherit të ju shqiptohet edhe dënimi plotësues konfiskimi i narkotikut lëndorë .  

 

 Mbrojtësi I te akuzuarit B H Av. Shaban Gashi lidhur për dënimin tha : Me qen se I mbrojturi I 
im  e ka pranuar fajësinë , mbrojtës I mbetet qe gjykatës te ja përkujtoj rrethanat lehtësuese  
me rastin e vendosjes mbi dënimin dhe atë  faktin se I mbrojturi I im ne te gjitha fazat e 
procedurës e ka pranuar fajësinë  , ka qfaq pendim te thellë,  ai asnjëherë me par nuk ka qen  
kryesi ndonjë veprën penale . Andaj I propozoj gjykatës që  me rastin e vendosjes mbi dënim 
ti shqiptoj një dënim sa më te butë dhe mundësisht e te kushtëzuar . 
 
I akuzuari B H    lidhur për  dënimin tha :Ne tersi I bashkëngjitëm propozimit te dhen nga 
mbrojtja  e ndije veten fajtor jam I penduar . 
 
Mbrojtësi I te akuzuarit S H  Av. Lulzim Balaj lidhur për dënimin tha: Me qen se I mbrojturi i  
im e ka pranua fajësinë, nuk ka dyshim se ai e ka krye veprën penale për te cilën akuzohet. Ai  
fajësinë e ka pranua ne te gjitha fazat e procedurës është I penduar  , me parë nuk ka qen I 
gjykuar për ndonjë vepër penale është mbajtës I familjes , konsideroj se këto janë rrethana 
lehtësuese , andaj I propozoj gjykatës që me rastin e vendosjes mbi dënim ti shqyrtoj një 
dënim sa me te but . 
 
I akuzuari S H  lidhur për dënimin tha : E ndije veten fajtor jam I penduar , ne tersi I 
bashkëngjitëm  propozimeve te dhen nga mbrojtja . 
 
Para se te vendosë mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, Gjykata i ka vlerësuar propozimet e 

palëve ne procedurë dhe nga te dhënat tjera, për të akuzuarit për secilin veç e veç,  rrethana 

renduese nuk ka gjetë. Ndërsa si rrethana lehtësuese  janë marr mosha e tyre relativisht e re,  

gjendja tejet te dobët ekonomike,   faktin se ata në të gjitha fazat e procedurës  e kanë pranua 

fajësinë për veprën penale për te cilën akuzohen.  
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Duke pasur parasysh edhe këto rrethana, gjykata duke aplikua dispozitat për zbutjen e dënimit, 

brenda kufijve te lejuar paraparë me nenin 75 par 1 pika 1.2 e lidhur me nenin 76 par. 1 pika 

1.3 e KPK-së te akuzuarit secilin veç e veç i ka gjykua si ne dispozitiv të aktgjykimit.  

 

Vendimi për dënimin plotësues , është i bazuar ne nenin 62 par 2 pika  2.6  lidhur me nenin 68 

dhe 69 par.1 te KPK-së.,  

 

Duke i vlerësua kështu  të gjitha rrethanat lehtësuese dhe ato renduese , gjykata ka ardhë ne 
përfundim se  dënimi shqiptuar është ne proporcion me shkallen e përgjegjësisë penale të te 
akuzuarit, rrezikshmërinë shoqërore te veprave penale te kryera dhe me intensitetin e 
pasojës se shkaktuar,  e duke qen të sigurt se dënimi i shqiptuara është i baras-peshuara dhe 
do te jenë ne funksion të arritjes së qëllimit të dënimit , si preventiv për pengimin e te 
akuzuarit , por edhe te personave tjerë, nga kryerja  e veprave penale dhe se fundi, një dënim 
i tillë do te ndikoj ne risocializimin dhe riedukimin e te akuzuarit. 
 

Vendimin qe të akuzuarit t’ia kompensoj gjykatës shpenzimet e procedurës ne formë te 

paushallit është i bazuar ne nenin 450 par 2 pika 6 te KPRK-së, ndërkaq vendimi qe të 

akuzuarit  te detyrohen qe ne emër te kompensimit të viktimave te krimit, është i bazuar ne 

numrin 39 par 3 pika 3.1 dhe 3.2 , ligji për kompensimin e viktimave te krimit Nr. 05/L – 036, 

me bindje se të akuzuarit i kanë kushtet për përmbarim. 

 

Nga sa u tha me lartë , u vendosë si ne dispozitivë te këtij aktgjykimi.  

 

U VENDOS NE GJYKTEN THEMELORE – Departamenti për krime te Rënda ne Pejë, 

me dt.20.05.2019.  

DKR.P. nr.25/2019 

 

 

Sekretarja Juridike                                                          Kryetari i Trupit Gjykues- Gjyqtari  

Binake Mulliqi                                                                               Sylë Lokaj  

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij Aktgjykimi është e  

lejuar ankesa me afat prej 15 ditësh  

pas marrjes ,gjykatës se apelit në 

Prishtinë e përmes kësaj Gjykate  

 

 


