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Numri i lëndës: 2020:162942 

Datë: 31.12.2020 

Numri i dokumentit:     01386004 

 

 

PKR.nr.267/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti për krime të rënda, me Kryetaren e 

trupit gjykues Violeta Husaj Rugova, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Fitore Bojku,  në 

çështjen penale ndaj të akuzuarve: B. H., E. K., I. Sh., M. K. nga ......, për shkak të veprës 

penale kultivimi i bimës se hashashit shkurres se kokainës ose bimëve  te kanabisit nga neni 

272 par. 1 lidhur me nenin 31 te KPRK-se,  të akuzuarit I. Sh. dhe E. K. secili veç e veç edhe 

për vepër penale  mbajtja ne pronësi kontroll ose posedim te pa autorizuar  te armeve nga neni 

366 par 1 te KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë-

Departamenti për krime të rënda PP/II Nr. 134/20 te dt.23.11.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar në prezencë të Prokurores së shtetit Sahide Gashi të akuzuarit B. H. dhe mbrojtësit të 

tij sipas autorizimit av. Muharrem Hoti dhe Gëzim Baloku që të dy nga ......, E. K. dhe 

mbrojtësja e tij sipas autorizimit avokatja Merita Binakaj, nga ......i, I. Sh. dhe mbrojtësi i tij 

sipas autorizimit av. Arben Kelmendi nga ......, M. K. dhe mbrojtësi i tij sipas detyrës zyrtar 

av.Taulant Broqi nga ......, me datë 11.12.2012 mori dhe shpalli si dhe me datë 31.12.2020 

përpiloi këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të akuzuarit: 

 

1. B. H., i biri i S. dhe nënës B., e gjinisë B., i lindur me datë ........., në  fshatin ......, Komuna 

........., me banim ne ......  rruga “ ........... nr. 2,   ka të kryer shkollën e mesme, i  martuar 

baba i 3 fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, i identifikuar në bazë të letërnjoftimit me 

nr. ...............,  me numër të telefonit  .............,  shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, 

gjendet në paraburgim. 

 

2. E. K., i biri i N. dhe nënës Gj., e gjinisë D., i lindur me datë ............, ne ........., ku edhe 

banon në rrugën “..............” , ka te kryer shkollën e mesme, i martuar, baba i 2 fëmijëve, i 

gjendjes se dobët ekonomike, i identifikuar ne baze te letërnjoftimit me nr. ............ me nr 

tel ............., shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, gjendet në paraburgim 

 

3. I. Sh., i biri i  A. dhe nënës  Gj.  e gjinisë  M., i lindur me datë  .............  ne ........, me 

banim në fsh ......  K-...... rr “...............” pa nr. , ka te kryer shkollën e mesme, i ve, i 

gjendjes se dobët ekonomike, i identifikuar ne baze te letërnjoftimit me nr. .............. me nr. 

tel  ................, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, gjendet në paraburgim 
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4.  M. K.  i biri i  I. dhe nënës  N. e gjinisë  H., i lindur me datë  ............  ne .........., rr 

“................” nr. 4, ka te kryer shkollën fillore, i martuar, baba i 4 fëmijëve, i gjendjes se 

dobët ekonomike, i identifikuar ne baze te letërnjoftimit me nr....................  me nr. tel 

................., shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, gjendet në paraburgim. 

 

JANË FAJTORË  

 

Për shkak se: 

 

1. Më pare e gjerë me dt. 26.08.2020  rreth orës 07:00 në  ......, në kilometrin e tretë,  

mbi ......e ......it, në krahun e majtë,  në vendin e quajtur `...... -pronë shtetërore, në marrëveshje 

me njëri tjetrin pa autorizim kanë kultivuar bimë kanabisi,  në atë mënyre qe pasi kishin 

përgatitur terrenin duke hekur drenje e shkurre, hapur gropa dhe sjella ujin nga burimi me 

gypa, i pandehuri I., B., e E., farat e kanabisit që i kishin siguruar më herët i mbjellin, nga të 

cilat mbijnë mbi 216 bimë të llojit ......., me ç `rast i pandehuri B. është ai i cili edhe i udhëzon 

të tjerët lidhur me kultivimin e tyre, përderisa që të gjithë merren aktivisht në këtë, duke 

përfshirë edhe të pandehurin M., kryesisht duke ujitur e plehëruar të njëjtat, me ç`rast hetohen 

nga Njësiti për luftimin e Trafikimit me Narkotik të cilët i përcjellin për disa muaj rresht dhe 

kur po bëheshin gati t`i vjelin të njëjtat, arrestohen dhe pas ekzaminimit të bimëve në fjalë, 

është konstatuar se kemi të bëjmë me substancë narkotike të llojit Marihuanë 

 

             -me çka si bashke kryes kanë kryer vepër penale -Kultivimi i bimës së hashashit, 

shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit nga neni 272, par.1,  lidhur me nenin 31 te 

KPRK-së. 

 

I pandehuri I. SH. 

 

2. Më pare e gjerë me dt. 26.08.2020  rreth orës 07:00 në  ......, në  kundërshtim me nenin 

5 par.1 të Ligjit Për Armë (Ligji Nr.05/L-022), ka mbajtur në pronësi dhe kontroll armën dhe 

atë: një Revole ... prodhim ... me, një karikatorë  me nr. serik ......, me 7 fishekë kalibrit 

7.62x35 mm, ne atë mënyre qe pas arrestimit lidhur me kultivimin e bimëve të kanabisit,  gjatë 

bastisjes dhe kontrollit te shtëpisë së të njejtit policia gjejnë dhe sekuestrojnë armën e në fjalë, 

për të cilën është konstatuar se nuk ka Leje nga organet kompetente.  

 

-me çka ka kryer vepër penale vepër penale mbajta ne pronësi, kontroll, ose posedim te pa 

autorizuar te armëve nga neni 366 par. 1 te KPK-së. 

 

I pandehuri M. K. 

 

3. Më pare e gjerë me dt. 26.08.2020  rreth orës 07:00 ne  ......, në  kundërshtim me nenin 5 

par.1 të Ligjit Për Armë (Ligji Nr.05/L-022), ka mbajtur në pronësi dhe kontroll armën dhe atë: 

një Revole e llojit ......me nr serik ..... dhe 5 fishekë kalibrit 7.65 mm, një pushkë .....me 5 

fishekë kalibrit 7.62x39 mm,  ne atë mënyre qe pas arrestimit lidhur me kultivimin e bimëve të 

kanabisit,  gjatë bastisjes dhe kontrollit te shtëpisë së të njëjtit policia gjejnë dhe sekuestrojnë 

armën e në fjalë, për të cilën është konstatuar se nuk ka Leje nga organet kompetente.  

 

          -me çka ka kryer vepër penale vepër penale mbajta ne pronësi, kontroll, ose posedim te 

pa autorizuar te armëve nga neni 366 par. 1 te KPK-së 
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Andaj gjykata duke u bazuar në nenin, 7, 38, 39,40, 42, 69,70  të KPRK-së, dhe nenit 272 par. 

1 dhe 3 lidhur me nenin 31, 366 par.1 dhe 3  te KPRK-së, e lidhur me nenin 365 të KPPRK-së 

të akuzuarit: 

 

I GJYKON 

 

 Te akuzuarit  B. H. 

 

 

I përcaktohet dënim me burg ne kohe zgjatje prej 1 (një) vit e  6 (gjashtë) muaj burgim dënim 

ky që do të ekzekutohet ne afat prej 15(pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.  

 

Ne dënimin e shqiptuar i llogaritet koha e kaluar ne paraburgim nga dt. 26.08.2020 e gjer me 

dt.ll.12.2020.  

 

Te akuzuarit i është ndërprerë paraburgimit me dt.11.12.2020 dhe i njëjti mbrohet në liri. 

 

I akuzuari obligohet qe ti paguaj gjykatës ne emër te shpenzimeve te procedurës penale shumen 

prej 50 €(pesëdhjetë euro), në emër të paushallit gjyqësor shumen prej 50 €(pesëdhjetë euro)  

dhe shumen prej 50 €(pesëdhjetë euro) ne emër te kompensimit për viktimat e krimit, ne afat 

prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.  

 

Te akuzuarit E. K. 

 

I përcaktohet  dënim me burg ne kohëzgjatje prej 1(një) vit e 3 (tre)  muaj dënim ky që do të 

ekzekutohet ne afat prej 15(pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Ne dënimin e përcaktuar me burg i llogaritet koha e kaluar ne paraburgim nga dt. 26.08.2020 e 

gjer me dt.ll.12.2020.  

 

Te akuzuarit i është ndërprerë paraburgimit me dt.11.12.2020 dhe i njëjti mbrohet në liri. 

 

I akuzuari obligohet qe ti paguaj gjykatës ne emër te shpenzimeve te procedurës penale shumen 

prej 50 €(pesëdhjetë euro), në emër të paushallit gjyqësor shumen prej 50 €(pesëdhjetë euro)  

dhe shumen prej 50 €(pesëdhjetë euro) ne emër te kompensimit për viktimat e krimit, ne afat 

prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.   

 

Te akuzuarit I. Sh. 

 

Për veprën e parë penale i përcaktohet dënim me burgim ne kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 3 (tre) 

muaj dënim. 

 

Ne dënimin e përcaktuar me burg i llogaritet koha e kaluar ne paraburgim nga dt. 26.08.2020 e 

gjer me sot dt.ll.12.2020.  

 

 

Për veprën e dytë penale i përcaktohet  dënimi me gjobe ne shumen prej 1200€ (njëmijë e 

dyqind  euro).  
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Këto dënime do të ekzekutohen ne afat prej 15(pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi 

 

Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobe te cekur si me larte brenda afatit te caktuar, 

atëherë dënimi me gjobe do ti shndërrohet ne dënim me burg ku një dite burg do ti llogaritet 20 

euro.  

 

Te akuzuarit i është ndërprerë paraburgimit me dt.11.12.2020 dhe i njëjti mbrohet në liri. 

 

I akuzuari obligohet qe ti paguaj gjykatës ne emër te shpenzimeve te procedurës penale shumen 

prej 50 €(pesëdhjetë euro), në emër të paushallit gjyqësor shumen prej 50 €(pesëdhjetë euro)  

dhe shumen prej 50 €(pesëdhjetë euro) ne emër te kompensimit për viktimat e krimit, ne afat 

prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.   

 

Te akuzuarit M. K. 

  

Për veprën e parë penale i përcaktohet dënim me burgim ne kohëzgjatje prej 1 (një)vit e 3 (tre) 

muaj. 

 Ne dënimin e përcaktuar me burg i llogaritet koha e kaluar ne paraburgim nga dt. 26.08.2020 e 

gjer me  dt.ll.12.2020.  

Për veprën e dytë penale i përcaktohet   dënim me gjobë ne shumen prej 1200€ (njëmijë e 

dyqind  euro).  

Këto dënime do të ekzekutohet ne afat prej 15(pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobe te cekur si me larte brenda afatit te caktuar, 

atëherë dënimi me gjobe do ti shndërrohet ne dënim me burg ku një dite burg do ti llogaritet 20 

euro.  

 

Te akuzuarit i është ndërprerë paraburgimit me dt.11.12.2020 dhe i njëjti mbrohet në liri. 

 

I akuzuari obligohet qe ti paguaj gjykatës ne emër te shpenzimeve te procedurës penale shumen 

prej 50 €(pesëdhjetë euro), në emër të paushallit gjyqësor shumen prej 50 €(pesëdhjetë euro)  

dhe shumen prej 50 €(pesëdhjetë euro) ne emër te kompensimit për viktimat e krimit, ne afat 

prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.  

 

Të  akuzuarve u KONFISKOHEN Bimët narkotike te llojit ....... nga 216 bime, te 

sekuestruara dhe gjenden ne Zingjirin e Ruajtjes ne NH-ITNc ne Peje me nr. te rastit 2020-

NJHTN-408, te dt. 26.08.2020.  

 

Te akuzuarit I. Sh. i konfiskohet Një Revole ... prodhim ... me, një karikatorë me nr. 

serik ......, me 7 fishekë kalibrit 7.62x35 mm,e sekuestruar nga i pandehuri I. Sh., të 

sekuestruara dhe gjenden në Zingjirin e Ruajtjes ne NJHTN-e ne Peje me nr te rastit 

2020-NJHTN-408, te dt. 26.08.2020, si dhe  
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Të akuzuarit M. K. i konfiskohet Nje Revole e Hojit .....me nr serik ..... dhe 5 fishekë të kalibrit 

7.65 mm, një pushke .....me 5 fishekë kalibrit 7.62x39 mm, te sekuestruara nga  i pandehuri M. 

K.. 

 

Pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi të njëjtat do të asgjësohen. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë-Departamenti për krime të rënda, ka ngrit aktakuzë PP/I.nr. 

134/20 te dt. 23.11.2020, B. H., E. K., I. Sh., M. K. nga ......, për shkak të veprës penale 

kultivimi i bimës se hashashit shkurres se kokainës ose bimëve  te kanabisit nga neni 272 par 1 

lidhur me nenin 31 te KPRK-se  të akuzuarit I. Sh. dhe E. K. secili veç e veç edhe për vepër 

penale mbajtja ne pronësi kontroll ose posedim te pa autorizuar  te armeve nga neni 366 par 1 

te KPRK-së.  

 

Pas leximit të aktakuzës nga ana e Prokurores së shtetit në seancën e shqyrtimit fillestarë, 

gjykata është bindur se të akuzuarit e kanë kuptuar aktakuzën dhe të drejtat e tyre dhe ju ka  

dhënë mundësinë që të deklarohet për pranimin ose mos pranimin e fajësisë. 

 

Në këtë rast gjykata ka udhëzuar të akuzuarit për rendësin dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe 

të akuzuarit kanë  deklaruar se  i kanë kuptuar pasojat dhe përparësitë e pranimit të fajësisë, 

janë konsultuar me mbrojtësit e tyre dhe secili veç e veç ka deklaruar se e pranon fajësinë për 

veprat penale që u vihen në barrë, pranimin e fajësisë e bënë vullnetarisht pa presion. 

 

Prokurori është pajtuar  me pranimin e fajësisë meqë ka mbështetje në provat që gjenden ne 

shkesat e lëndës pranimi i fajësisë është i vullnetshëm dhe secili i akuzuar ka mbrojtësin që 

është konsultuar dhe konsideron se janë plotësuar të gjitha kushtet që nga ana e  gjykatës të 

pranohet një pranim i tillë. Prokurorja thekson se  nuk ka se si të mos pajtohet me pranimin e 

fajësisë nga na e të akuzuarve gjithnjë mbi bvazën se aktakuza është mbështetë në prova të 

nxjerra konform ligjit, më se të mjaftueshme të cilat vërtetojnë përtej dyshimit të bazuar mirë 

se të njëjtit i kanë kryer veprat penale për të cilat janë akuzuar andaj i propozojmë gjykatës që 

ta aprovoj pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve. 

 

Mbrojtësi i te pandehurit B. H. av, Gzim Baloku deklaron se kanë pas kohë të mjaftueshme të 

konsultohen e ka të qartë pasojën dhe privilegjin e pranimit të fajësisë dhe propozoj që të 

pranohet pranimi i fajësisë nga i mbrojturi im. 

 

Mbrojtësi i te pandehurit E. K. av. Merita Binakaj  deklaron  se e mbështes në tërësi pranimin e 

fajësisë nga ana e të mbrojturit të saj konsideroj se është në harmoni me dispozitat ligjore dhe 

shkresat e lëndës, është i vullnetshëm dhe ky pranim i fajësisë është pranuar pas konsultimit me 

të si mbrojtëse. I mbrojturi i saj është i vetëdijshëm për benefitet dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë po ashtu i njëjti nuk ka qenë i detyruar apo i shtrënguar që ta pranoj fajësinë andaj, 

kërkoj nga gjykata që ta aprovoj një pranim të tillë. 

 

Mbrojtësi i te pandehurit I. Sh. av, Arben Kelmendi  deklaron se gjatë konsultimit me të 

mbrojturin e tij ia ka sqaruar  të drejtat e tij dhe i njëjti pranimin e fajësisë e ka bërë në mënyrë 

vullnetare, është i vetëdijshëm për pasojat dhe benefitet andaj kërkojmë nga gjykata që ta 

aprovoj pranimin e fajësisë pasi që përputhet edhe me provat. 
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Mbrojtësi i te pandehurit M. K. av,  Taulant Broqi deklaron  se pasi që i mbrojturi i tij e pranon 

fajësinë i propozon gjykatës që ta aprovoj pranimin e fajësisë duke u bazuar në provat që 

gjenden në shkresat e lëndës. 

 

Mbrojtësit  janë deklaruar edhe për rrethanat për dënimin: 

 

Mbrojtësi i të pandehurit B. H., av. Gëzim Baloku deklaron:  si rrethanë lehtësuse të ketë 

arasysh faktin se i njëjti nuk është në mardhënie pune, është familjar baba i tre fëmijëve, është 

penduar dhe premton se nuk do të përsëris verpat penale në të ardhmen, të gjitha aktgjykimet 

dhe dënimet kanë arritur rehabilitimin edhe ligjor edhe gjyqësor, kështu që nuk prodhojnë efekt 

juridik ngase me arritjen e shlyerjes së dënimit personi konsiderohet si i padënuar, por 

rehabilitimin ka detyrë dhe kompetencë gjykata për të vlerësuar. Prandaj nuk mund të 

konsiderohen si rrethana rënduese.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit E. K., av. Merita Binakaj, deklaron: dy aktgjykimet të cilat kanë marr 

formën e prerë, mendoj që ka rehabilitim ligjor dhe gjyqësor, kështu që i propozoj gjykatës që 

për të mbrojturin tim të mos konsiderohet si recidivist.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit I. Sh. av. Arben Kelmendi deklaron: siç ka deklaruar edhe i mbrujturi 

im në seancën e kaluar se ka qenë vetëm një herë i dënuar dhe atë në vitin 2008, për 

armëmbajtje pa leje i dënuar me gjobë, konsideroj se ka arritur rehabilitimi ligjor dhe gjyqësor 

pasi që kanë kaluar më shumë se 11 vite, dhe konsideroj se gjykata të mos i jep epitetin e 

recidivistit dhe ndaj të njëjtit nuk ka rrethana rënduese.  

 

Mbrojtësja e të akuzuarit M. K., av. Taulant Broqi: i mbrojturi im për të gjitha veprat penale që 

është gjet se është fajtor janë vepra tjera penale dhe nuk kanë të bëjnë me natyrën e veprës 

penale të këtij lloji për të cilin është duke u zhvilluar ky gjykim andaj kërkoj nga gjykata që të 

mos e merr si rrethanë rëndues3e veprat penale , një numër i këtyre veprave penale janë 

parashkruar dhe ka arritur rehabilitimi ligjor dhe gjyqësor.  

 

Prokurorja lidhur me deklarimet e mbrojtësve ka theksuar se: prokuroria nuk pajtohet me 

qëndrimet e mbrojtjes, për asnjë prej të akuzuarve për faktin se edhe pse e kemi një vendim dhe 

për një vepër penale për të akuzuarin B. që është bërë rehabilitimi ligjor dhe gjyqësor, 

rehabilitimi si institucion vlen për personat që nuk kanë ra ndesh me ligjin e që para 

rehabilitimi nuk ka kryer ndonjë vepër,sikurse që edhe për të akuzuarit tjerë nuk kemi dhe nuk 

ka arrit as rehabilitim gjyqësor dhe nuk është vendos ndonjë vendim për veprat penale të cilat i 

kanë kryer para këtij rasti dhe me këtë dhe gjithnjë sipas dispozitave ligjore kemi personat të 

cilët janë përsëritës-recidivist të veprave penale edhe para këtij rasti dhe gjithnjë mbi këto 

rrethana gjykata duhet ti ketë parasysh me rastin e vendosjes lidhur me sanksionin penale 

përveç rrethanave tjera rënduese të cilat prokuroria i ka cek edhe më parë..  

 

Duke pasur parasysh të lartcekurat gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarve dhe ka vërtetuar se nuk ekziston ndonjë rrethanë për hudhje të aktakuzës konform 

nenit 253 të KPPK-së, se janë plotësuar kushtet nga neni 248 të KPPK-së. 

 

Gjykata ka vlerësuar se pranimi i fajësisë ka mbështetje në provat në shkresa të lëndës siç janë: 

  

Raporti i oficerit hasan Lajqi i të njëjtit nr. i dt. 27.08.2020 

Intervista e të dyshuarit B. H. i dt. 26.08.2020 

Informatat nga Baza e të dhënave të policisë për të kaluarën kriminale për të pandehurin B. H. 
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Procesverbali për Kontrollën dhe sekuestrimin e Përkohshëm të shtëpisë dhe objekteve 

përcjellëse të  pandehurit  B. H. 

Vërtetim mbi sekuestrim të Përkohshëm të sendeve në shtëpinë e B. H. 

Intervista e të pandehurit M. K. në polici 

Informatat nga Baza e të dhënave të policisë për të kaluarën kriminale për të pandehurin M. K. 

Vërtetim mbi sekuestrim të Përkohshëm të sendeve në shtëpinë e M. K.  

Procesverbali për Kontrollin dhe sekuestrimin e Përkohshëm të shtëpisë dhe objekteve 

përcjellëse të të pandehurit  M. K. 

Tri Raporte informues për Kontrollë nga ana e policisë të dt.26.08.2020 

Raporti i Analizës Narkotike me nr. Ref 06/2-02/1070/2020 i dt. 27.07.2020 

Fotoalbumi nga vendi i ngjarjes dhe Ekzaminimi bimëve 

4(katër) CD nga video incizimet të vendit të ngjarjes të urdhëruara nga Gjykata me nr. UGJK 

nr 78/20, të dt. 16.06.2020 si dhe foto të nxjerra nga këto incizimet 

Raporti policor lidhur me zbatimin Masave të Fshehta i dt. 19.08.2020 

Raporti i Njësitit të Forenzikës së DRH Pejë me nr TKR 20/66 të dt. 26.08.2020 

Raporti i Analizës së Narkotikëve  me nr. 2020-NJHTN-408 e dt. 27.08.2020 

Intervista e E. K. në polici i dt. 26.08.2020 në cilësi të të dyshuarit 

Informatat nga Baza e të dhënave të policisë për të kaluarën kriminale për të pandehurin E. K. 

Procesverbali për Kontrollin dhe sekuestrimin e Përkohshëm të shtëpisë dhe objekteve 

përcjellëse të të pandehurit  E. K. 

Vërtetim mbi sekuestrim të Përkohshëm të sendeve në shtëpinë e E. K. 

Intervista e I. Sh. në polici i dt. 26.08.2020 në cilësi të të dyshuarit 

Informatat nga Baza e të dhënave të policisë për të kaluarën kriminale për të pandehurin I. Sh. 

Vërtetim mbi sekuestrim të Përkohshëm të sendeve në shtëpinë e I. Sh. 

Procesverbali për Kontrollin dhe sekuestrimin e Përkohshëm të shtëpisë dhe objekteve 

përcjellëse të të pandehurit  I. Sh. 

Deklaratat e të pandehurve të dhëna në Prokurori më 14.09.2020 

Të dhënat e Prokurorisë mbi të kaluarën kriminele të të pandehurve 

Të dhënat nga ILEC u dhe NJHTN lidhur me sasinë dhe vlerën në treg të zi të kësaj substance 

narkotike. 
 
Andaj gjykata  erdhi në përfundim se në veprimet e të akuzuarve ekzistojnë të gjitha elementet 

e veprave penale të përshkruara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e për të cilin janë shpallur 

fajtor, pasi që për të akuzuarit nuk ka as rrethana që përjashtojnë ndjekjen penale.  

 

Duke vendosur mbi vendimin mbi dënim konform nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, gjykata i 

vlerësoi të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese për secilin veç e veç që ndikojnë në llojin 

dhe lartësinë e dënimit dhe nga rrethanat lehtësuese dhe renduese gjeti se: 

 

Për të akuzuarin  B. H. si rrethanë lehtësuese mori për bazë  se  ka pranuar fajësinë  qysh në 

fillim dhe pati  sjellje korrekte para gjykatës,  pendohet për veprën penale dhe faktin se është 

mbajtës i familjes. Nga rrethanat renduese gjykata vlerësoj shkallën e lartë të dashjes dhe 

mënyrën e përfshirjes së të akuzuarit në kryerjen e veprës penale, ku i njëjti është si kryesor 

dhe ju jep udhëzime të akuzuarve të tjerë se si duhet të veprojnë, i njëjti siç rrjedh nga evidenca 

kriminale policore  e nxjerr në gusht 2020 rrjedh se edhe më parë ka qenë  dyshuar për vepra të  

 

 

ndryshme penale. Edhe nga të dhënat e ndërruara në gjykatë vërtetohet se edhe më parë ka 

qenë i dënuar  për vepër penale të natyrës së njëjtë dhe atë sipas aktgjykimit  P.nr.01/13 i 

plotfuqishëm  nga dt.12.03.2013. 
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Për të akuzuarin  E. K. si rrethanë lehtësuese mori për bazë  se ka pranuar fajësinë  qysh në 

fillim, është familjar. Nga rrethanat renduese gjeti se nga  evidenca kriminale e siguruar nga 

policia në  korrik 2020 si dhe të dhënat e nxjerra nga gjykata rrjedhë se ka qenë i dënuar dhe i 

dyshuar  për vepra të ndryshme penale së fundi në vitin 2019për vepre penale të vjedhjes së 

pyllit nga neni 349 të KPRK-së.  

 

Për të akuzuarin I. Sh. si rrethanë lehtësuese mori për bazë  se ka pranuar fajësinë  qysh në 

fillim,   nga rrethanat renduese gjykata gjeti se i njëjti siç rrjedh nga evidenca kriminale 

policore  e gusht 2020 dhe në gjykatë edhe më parë ka qenë i dënuar dhe i dyshuar për vepra të 

ndryshme penale  së fundi në vitin 2014 për vepër penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga 

neni 333 të KPRK-së. 

 

Për të akuzuarin  M. K. si rrethanë lehtësuese mori për bazë  se ka pranuar fajësinë  qysh në 

fillim, është familjar, nga rrethanat renduese gjykata gjeti se i njëjti siç rrjedh nga evidenca 

kriminale policore  e muajit korrik 2020 dhe në gjykatë  edhe më parë ka qenë i dënuar dhe i 

dyshuare për vepra të ndryshme penale dhe së fundi  në vitin 2019 për shkak të veprës penale 

të vjedhjes së pyllit nga neni 349 të KPRK-së.  

 

Gjykata i ka vlerësuar pretendimet e mbrojtësve të akuzuarve lidhur me të kaluarën kriminale 

dhe faktit se dënimet për të cilat kanë qenë të gjykuar janë dënime që kanë arritur rehabilitimin 

ligjorë  dhe se gjykata nuk mund ti merr për bazë me rastin e  vendosjes për dënimit. Mirëpo 

gjykata i ka vlerësuar si të pa bazuara këto pretendime  nga se bazuar në nenin 98 par. 4 të 

KPPRK-së të dhënat nga dosjet penale mund ti zbulohen  vetëm gjykatës, prokurorisë dhe 

policisë, lidhur me procedurën penale  që zhvillohet kundër personit të cilit i është shlyer 

dënimi. 

Pra të akuzuarit që i është shlyer dënimi na evidenca gëzon rehabilitimin ligjor dhe  ligji i ka 

mundësuar një barazim me personat e tjerë pas kalimit të një periudhe të caktuar dhe 

konsiderohet i pa dënuar  në raportet e tjera. Por kur ndaj tij zhvillohet ndonjë procedurë penale 

gjykata është ajo që duhet të njoh personalitetin e të akuzuarit për ta individualizuar dënimin 

andaj edhe dispozita ligjore ka mundësuar një gjë të tillë.  

 

Gjykata duke u gjendur para këtyre rrethanave të akuzuarit i gjykoi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, duke konsideruar se ky dënim është në përputhje me shkallën e përgjegjësisë 

penale të tij dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të mbrojtura të shoqërisë dhe është 

bindur se vendimi mbi dënimin do të shërbej për arritjen e qëllimit të dënimit e që është 

pengimi i të akuzuarit në kryerjen e veprave penale në të ardhmen si dhe në preventivën tjetër 

për personat tjerë që të përmbahen nga kryerja e veprave penale konform nenit 38 të KRPK-së. 

 

Arsyet për ndërprerjen e paraburgimit ndaj të akuzuarve pas shpalljes së aktgjykimit janë 

dhënë në aktvendimin PKR.nrr.267/20 të dt.11.12.2020. 

 

Vendimi konfiskimin i cekur si në  dispozitiv të këtij aktgjykimi është i bazuar në nenin 282 

par.2  dhe 366 par.3 të KPPRK-së. 

 

 

 

Duke u bazuar në nenin 450 të KPPRK-së, i obligoi të akuzuarit e lartcekur që secili veç e veç 

ti paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe të paushallit gjyqësorë. 
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Konform nenit 39 par.1,2,3 nën par. 3.1 të Ligjit për kompensim të viktimave të krimit i 

obligoi të akuzuarit që secili veç e veç ti paguaj shpenzimet e viktimave të krimit. 

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi konform nenit 365 të   KPPK-

së. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË  

 DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA ,  

 

2020:162942, 31.12.2020 

  

Kryetarja e trupit gjykues 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Violeta Husaj Rugova 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


