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Numri i lëndës: 2021:250170 

Datë: 14.02.2022 

Numri i dokumentit:     02712609 

 

 

PKR.nr.11/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/Departamenti për Krime të Rënda, në përbërje nga Kryetarja 

e trupit gjykues Medie Bytyçi, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Lavdim Mehmeti, si 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarit H.F, për shkak të veprave penale:  Blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 

të Kodit Penal të Republikës se Kosovës (me tej KPRK) dhe Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armeve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës se Prokurorisë 

Themelore në Prishtinë PP.I.nr.780.2021, të datës 20.01.2022, të cilën e përfaqësonte Prokurorja e Shtetit 

në Prokurorinë Themelore në Prishtinë/Departamenti për Krime të Rënda, Besa Limani, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar me datë 04.02.2022, të hapur për publikun, në prezencën e Prokurores se shtetit Besa 

Limani, të akuzuarit H.F dhe mbrojtësit të tij, av. Bekim Kelani të angazhuar sipas autorizimit, më datë 

07.02.2022, mori dhe publikisht shpalli ndërsa më datë 14.02.2022, përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari: 

 

H.F nga i ati V. dhe nena  L. e vajzërisë R., i lindur me datë ..........., në P. , me nr. Personal .............., i 

martuar, baba i dy fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, punon me një lokal - merret me “t.”, Shqiptar, 

Shtetas i Republikës së Kosovës, gjendet në paraburgim nga data 05.11.2021 e tutje, 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

I 

 

Sepse,  

 

 

Pa autorizim ka blerë, poseduar me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, si dhe ka ofruar për shitje substanca 

apo preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë, substanca psikotrope apo substanca analoge, në 

atë mënyrë që me datën 05.11.2021 rreth orës 16:00 në lokalin e të pandehurit H.F, me emrin “ G.”, që 

gjendet në rrugën “V.” në L.A.-P., gjatë kontrollimit nga ana e policisë, në guacën e tualetit kanë gjetur 

dhe sekuestruar 5-qese të vogla të mbushura me pluhur ngjyrë të bardhë  substancë narkotike, të llojit 

Kokainë, me peshë prej 1.8 gram, një qese e mbushur me substancë të llojit Marihuanë, me peshë prej 16.7 

gram, një qese e vogël e mbushur me pluhur ngjyrë të bardhë, e llojit Kokainë, me peshë prej 0.6 gram , 

një cope e vogël në formë të çokollatës e llojit Marihuanë, me peshë prej 0.5 gram, një lule e vogël ngjyrë 

e gjelbër e llojit Marihuanë, me peshë prej 0.5 gram,  një peshore digjitale e cila shërben për matje të sasive 

të vogla të substancës narkotike, ndërsa në lokacionin tjetër në L.A. në rr. “F.C.”, objekti “P.”,, tek banesa 

e të pandehurit H.F, policia gjatë bastisjes dhe kontrollimit, në dhomën e pritjes ka gjetur dhe sekuestruar 

7 paketime najloni të mbushura me pluhur ngjyrë të bardh  e llojit Kokainë, me peshë prej 85.2 gram, të 

cilat sipas ekspertizës, substancat narkotike me peshë neto të përgjithshme 81.43 gram, përmbajnë 

Kokainë, ndërsa substancat narkotike me peshë neto të përgjithshme prej 10.24 gram, përmbajnë Kanabis 

(Marihuanë), si dhe të holla në shumë prej 1397,40 (njëmijë e treqind e nëntëdhjetë e shtate euro e 40 

cent), të fituara si rezultat e kryerjes së veprës penale. 
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  - me këtë ka  kryer veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, 

substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 267 par.1 të KPRK –se. 

 

II. 

 

Ka mbajtur në pronësi, kontroll ose poseduar armë në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët 

e tilla, ndërsa gjatë bastisjes nga ana e policisë, policia ka gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri, ngjyrë e 

zezë, e tipit “Sig Sauer” me një karikator, 35 fishek të kal. 9 mm, dhe një thikë ushtarake ngjyrë e zezë së 

bashku me këllëf, një palë dylbi ushtarake, 

 

         -me këtë ka kryer veprën penale Mbajtja ne pronësi te paautorizuar te armeve, nga neni 366 par.1 te 

KPRK –së.  

 

           Andaj gjykata konform nenit  4, 7, 17, 21, 38, 39, 40,  42, 43, 69 dhe 70 të KPRK-së, si dhe nenit 

248, 326 dhe 365 të KPPRK-së, të njëjtit : 

 

I  C A K T O N 

 

I. Për vepër penale të përshkruar në piken I të dispozitivit, me dënim me GJOBË në shumë prej 

2000 (dy mijë euro) €, dhe dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite, në të cilin dënim do 

t'i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 05.11.2021 e tutje 

 

II. Për vepër penale të përshkruar në piken II  të dispozitivit, dënimin me  gjobë  në shumë prej 

600 (gjashtëqind) euro. 

 

Kurse,  në  bazë të nenit 76, paragrafi 2, nën-paragrafi  2.2 të KPRK-së,  

 

E   GJ Y K O N 

 

I. Me dënim unik- me dënim me GJOBË në shumë prej 2600 (dy mijë, e gjashtëqind euro) €, 

dhe dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite, në të cilin dënim do t'i llogaritet edhe koha 

e kaluar në paraburgim nga data 05.11.2021 e tutje 

 

- Në bazë të nenit 367 par.3 të KPPRK-së, të akuzuarit H.F, Gjykata me aktvendim të veçantë 

i ka vazhduar masën e paraburgimit, derisa aktgjykimi të merr formën e prerë, por jo më shumë 

se dënimi i shqiptuar sipas këtij aktgjykimi. 

 

- Obligohet i akuzuari që dënimin e shqiptuar me gjobë të precizuar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi ta paguaj jo me larg se tre (3) muaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

- Nëse i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund të paguaj gjobën, gjykata mund të zëvendësojë 

dënimin me gjobë me dënim me burgim. Kur dënimi me gjobë zëvendësohet me dënimin me 

burgim, njëzet (20) Euro gjobë llogaritet barabartë me një (1) ditë burgim. Dënimi me burgim 

nuk mund të tejkalojë tre (3) vjet. 

 

II. Obligohet i akuzuari të paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare 

të gjykatës dhe atë në emër të paushallit gjyqësor në shumë prej nga 50 (pesëdhjetë) euro si 

dhe shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro për Fondin për kompensimin e viktimave të krimit, e të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh pasi ky aktgjykim të merr formën e prerë,  

 

III. Gjykata në mbështetje të nenit 282 par.1 dhe 2 të KPPRK-së, si dhe nenit 267 par.5 të Kodit 

PRK-së, nxjerr këtë: 

 

URDHËR-URDHEROHET konfiskimi i përhershëm i sendeve (të sekuestruara gjatë bastisjes të 

përshkuara si në procesverbalin për kontroll dhe sekuestrim të përkohshëm, me nr. të rastit  2021-

DHTN-368, të datës 05.11.2021) dhe atë: 
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- Pesë qese të vogla të mbushura me pluhur ngjyrë të bardhë  substancë narkotike, e llojit Kokainë, 

me peshë prej 1.8 gram,   

 

- Një qese e mbushur me substancë e llojit Marihuanë, me peshë prej 16.7 gram,  

 

- Një qese e vogël e mbushur me pluhur ngjyrë të bardhë, e llojit Kokainë, me peshë prej 0.6 gram 

 

- Një cope e vogël në formë të çokollatës e llojit Marihuanë, me peshë prej 0.5 gram,  

 

- Një lule e vogël ngjyrë e gjelbër  e llojit Marihuanë, me peshë prej 0.5 gram,  

 

- Një peshore digjitale e cila shërben për matje të sasive të vogla të substancës narkotike,  

 

- Shtatë paketime najloni te mbushura me pluhur ngjyrë te bardh  e llojit Kokainë, me   peshë prej  

85.2 gram ,  

 

( Të cilat sipas ekspertizës, substancat narkotike me peshë neto të përgjithshme 81.43 gram, 

përmbajnë Kokainë,  ndërsa substancat narkotike me peshë neto të përgjithshme prej 10.24 gram, 

përmbajnë Kanabis - Marihuanë),  

 

- Një armë zjarri, ngjyrë e zezë, e tipit “Sig Sauer” me një karikator, 35 fishek të kal. 9 mm  

 

- Një thikë ushtarake ngjyrë e zezë së bashku me këllëf,  

 

- Një palë dylbi ushtarake dhe 

 

- Të holla në shumë prej 1397,40 (njëmijë e treqind e nëntëdhjetë e shtate euro e 40 cent) euro (të 

sekuestruara sipas urdhëresës PPRKR.nr.704/2021, të datës 22.12.2021)   

 

IV. Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte. 

 

A r s y e t i m 

Aktakuza: 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka ngritur aktakuzë PP.I.nr.780.2021, të datës 20.01.2022, kundër të 

akuzuarit H.F, për shkak të veprave penale: Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikeve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të KPRK-së dhe Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armeve nga neni 366 par.1 të KPRK-së. 

 

Rrjedha e procedurës penale: 

 

Gjykata lidhur me këtë çështje penale, në kuadër të kompetencës lëndore e territoriale, me datë 04.02.2022, 

ka caktuar dhe ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar. Seanca ishte mbajtur në prezencën e palëve: 

Prokurores të Shtetit në Prokurorinë Themelore në Prishtinë Besa Limani, të akuzuarit H.F dhe mbrojtësit 

të tij, av. Bekim Kelani të angazhuar sipas autorizimit. 

 

I akuzuari H.F, në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur me datë 04.02.2022, pas njoftimit nga  Gjykata 

lidhur me të drejtën e tij, për këtë fazë të procedurës penale dhe pasi që u konfirmua se i njëjti e kupton 

aktakuzën dhe të drejtat, i pandehuri është deklaruar se e pranon në tërësi fajësinë për veprën penale për 

të cilat akuzohet, për shkak të veprave penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikeve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të KPRK-së dhe Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armeve nga neni 366 par.1 të KPRK-së. Po ashtu i ka kërkuar falje 

Gjykatës dhe Prokurorisë dhe ka theksuar se: “si në polici ashtu edhe në prokurori, e kam pranuar që e 

përdori, që i pi substancat narkotike. Jam i  penduar për këtë dhe kërkoj falje”. Gjithashtu ka kërkuar t'i 

shqiptohet një dënim sa më i lehtë, për shkak se është mbajtës i familjes dhe ka dy fëmijë, ka biznesin e 
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hapur në të cilin punon, ka obligime për qira etj. Si dhe ka premtuar se nuk do të përsërisë më këtë vepër 

penale. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit H.F  av. Bekim Kelani ndër të tjera ka deklaruar se: Pas konsultimit të mjaftueshëm 

me të mbrojturin tim, pranimi i fajësisë bëhet konform neni t 248 të KPRK-së, siç përshkruhet në aktakuzën 

nga ana e Prokurorisë. Vlen të theksohet se i mbrojturi im asnjëherë më parë nuk ka qenë i përfshire në 

ndonjë vepër penale, se është i martuar dhe baba i dy fëmijëve dhe mbajtës i familjes dhe dy prindërve të 

vet. 

 

Gjykata ka marrë mendimin e prokurorisë në lidhje me deklarimin mbi pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit dhe atë nga prokurorja e rastit Besa Limani, e cila ndër të tjera ka deklaruar se: Pajtohem me 

pranimin e fajësisë nga i pandehuri dhe konsideroj se ky pranim është bërë në bazë të Ligjit duke e 

respektuar vullnetin e tij të lire dhe duke qenë i njoftuar paraprakisht me pasojat dhe benefitet e pranimit 

të fajësisë si dhe pas konsultimit të mjaftueshëm me mbrojtësin e tij, po ashtu ky pranim është në përputhje 

edhe me provat qe gjenden në shkresat e lendes. 

 

Gjetjet e Gjykatës: 

 

Gjykata e ka shqyrtuar pranimin e fajësisë, të cilin e ka deklaruar i akuzuari H.F, e në mbështetje të nenit 

248 par.4 të KPP-së, ka vlerësuar se janë përmbushur kushtet ligjore për pranimin e fajësisë. Po ashtu 

Gjykata, gjen se pranimi i fajësisë nga i akuzuari mbështetet në tërësi në shkresat e lëndës dhe provat që 

përmban kjo dosje, siç janë: Procesverbali për kontroll dhe sekuestrim të përkohshëm, i datës 05.11.2021; 

Vërtetim mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve të datës 05.11.2021; Raporti i ekspertimit, i datës 

11.01.2022; Foto dokumentacioni si dhe shkresat tjera pjesë përbërëse të kësaj lënde. Të gjitha këto 

shkresa dhe prova janë bindëse për gjykatën dhe formojnë në tërësi elementet inkriminuese e që në bazë 

të tyre dhe pranimit të fajësisë nga i akuzuari, përtej çdo dyshimi vërtetohet se: i akuzuari H.F ka kryer 

veprat penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave 

psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të KPRK-së dhe Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armeve nga neni 366 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata i kishte tërhequr vërejtjen të akuzuarit se pas pranimit të fajësisë nuk mund të shfrytëzojnë të 

drejtën për ankesë, për shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, i njëjti është njoftuar se nëse e 

pranon fajësinë humb mundësin e kundërshtimit të provave në aktakuzë dhe mundësin për paraqitjen e 

provave tjera, si dhe për faktin se pranimi i fajësisë sipas ligjit është rrethanë lehtësuese që me rastin e 

matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata mund të shqiptoj dënim më të butë. 

 

Pas pranimit të fajësisë nga i akuzuari dhe deklarimit të Prokurorit të Shtetit, gjykata ka vërtetuar se janë 

përmbushur kërkesat nga neni 248 par. 1, nën – par. 1.1, 1.2, dhe 1.3, të KPPRK-së, përkatësisht ka 

vlerësuar se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se ky pranim është bërë në 

baza vullnetare dhe pas konsultimit të mjaftueshëm më mbrojtësin e tij, av. Bekim Kelani dhe se 

mbështetet në faktet dhe provat që përmban aktakuza. Po ashtu ka vërtetuar se aktakuza nuk përmban asnjë 

shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike të paraparë me nenin 248 par. 1, nën – par. 4 të KPPRK-së, 

prandaj ka marr aktvendim, me të cilin ka pranuar pranimin e fajësisë nga i pandehuri lidhur me veprat 

penale të cilat i vihen në barrë.  

 

Gjykata bazuar në pranimin e fajësisë prej të akuzuarit dhe mbi bazën e provave të cekura si më lartë, 

përtej çdo dyshimit ka vërtetuar se i pandehuri H.F është i përgjegjshëm dhe përgjegjës (fajtor) për veprat 

penale për të cilat akuzohet dhe atë: Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të KPRK-ës dhe Mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armeve nga neni 366 par.1 të KPRK-së. 

 

 

 

 

 

 

Vendimi mbi Konfiskimet   
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Gjykata në mbështetje të nenit 282 par.1 dhe 2 të KPP-së dhe neneve 267 par.5  të KPRK-së, ka urdhëruar 

konfiskimin e përhershëm të substancës narkotike të llojit kanabis-Marihuan dhe kokain si dhe të armës 

se zjarrit, ngjyrë e zezë, e tipit “Sig Sauer” me një karikator, me 35 fishek të kal. 9 mm si dhe një thikë 

ushtarake ngjyrë e zezë së bashku me këllëf, një palë dylbi ushtarake dhe njëkohësisht ka urdhëruar 

shkatërrimin e të njëjtave.  Po ashtu Gjykata ka urdhëruar konfiskimin e parave si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, pasi që të njëjtat janë rrjedhojë-përfitim i kryerjes se veprës penale prandaj të njëjtat janë 

konfiskuar. 

 

Matja e llojit dhe lartësisë së dënimit  

 

Me rastin e caktimit dhe individualizimin e dënimit, kjo Gjykatë mbështetur në rregullat e përgjithshme 

për matjen e dënimit konform nenit 69 par.1, par.2 dhe par.3 të KPRK-së, mori në konsideratë minimumin 

dhe maksimumin e dënimit të paraparë për veprat penale  ( Në bazë të nenit 267 të KPRK-së, parashihet: 

Kushdo që pa autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për shitje 

substanca apo preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë, substanca psikotrope apo substanca 

analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) vjet. Ndërsa në bazë të nenit 366 të 

KPRK-së, parashihet  Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në kundërshtim me ligjin 

e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me 

burgim deri në pesë (5) vjet.) si dhe faktin se i akuzuari ka pranuar fajësinë.  

 

Me rastin e vlerësimit dhe caktimit të dënimit, të shqiptuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, kjo Gjykatë 

në pajtim me rregullat e përgjithshme për zbutjen dhe ashpërsimin e dënimit ka vlerësuar të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese duke mos u kufizuar vetëm në rrethanat e parapara me nenin 70 të KPRK-së. 

 

Si rrethanë rënduese konform nenit 70 par.2 pika 2.1 të KPRK-së, ka marr në konsideratë shkallën e lartë 

të pjesëmarrjes se personit të dënuar, në realizimin e veprës penale, e cila rezulton nga veprimet aktive të 

ndërmarra nga ana e të akuzuarit.  Nga shkresat e lëndës rezulton se i akuzuari H.F, përpos shtëpisë, e ka 

shfrytëzuar lokalin e tij, me emrin G. , që gjendet në rrugën “V.” në L.A.-P., për shitje të substancave 

narkotike, si vend ku frekuentohet nga shumë klient dhe nga të gjitha moshat, fakt ky qe paraqet një shkallë 

të lartë të pjesëmarrjes dhe të dashjes konform nenit 70 par.2 pika 2.2 të KPRK-së. Ndërsa si rrethanë 

lehtësuese konform nenit 70 par.3 pika 3.11 të KPRK-së, Gjykata ka vlerësuar keqardhjen e shprehur nga 

i akuzuari në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur me datë 04.02.2022 nga e cila rezulton se është 

penduar. Po ashtu gjykata ka marrë në konsiderate edhe faktin se i njëjti është baba i dy fëmijëve dhe 

mbajtës i familjes andaj mbështetur në të gjitha rrethanat e lart përmendura gjykata ka vlerësuar se dënimi 

unik i shqiptar si në dispozitivë të këtij aktgjykimi, është dënim adekuat dhe efikas në ndërgjegjësimin për 

distancim në të ardhmen nga veprimet te ngjashme inkriminuese.  

 

Sa i përket dënimit me gjobë në këtë rast për të pandehurin gjykata përveç rrethanave të cekura, ka 

vlerësuar dhe ka marr parasysh edhe kushtet dhe mundësitë materiale për pagimin e gjobës, duke vlerësuar 

se dënimi me gjobë i shqiptuar për të pandehurin është i përballueshëm për kushtet ekonomike të tij. 

 

Gjykata, vlerëson se një dënim i tillë i shqiptuar ndaj të akuzuarit në raport me shkallën e përgjegjësisë, 

rrezikshmërinë e veprës penale dhe rrethanat e tjera që kemi cekur, është adekuat, dhe ne si gjykatë jemi 

plotësisht të bindur se do të arrihet qëllimi i dënimit në raport me të pandehurit por edhe në raport me 

personat e tjerë, që të përmbahen nga sjelljet që cenojnë rendin dhe ligjin.  

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale  

 

Duke e pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe duke u bazuar në nenet 451 paragrafi 1 dhe 453 

të KPPRK-së dhe konform nenit 39 paragrafi.3 nënpararagrafi.3.2 të Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin 

e Viktimave të Krimit, Kryetarja e trupit gjykues ka vendosur që të akuzuarit t’i paguajnë shpenzimet e 

paushallit gjyqësor si dhe shpenzimet për programin për kompensimin e viktimave të krimit, si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga ajo që u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 
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GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.11/2022 dt.14.02.2022 

 

 Bashkëpunëtori Profesional                                                         Kryetarja e trupit gjykues-gjyqtarja: 

        Lavdim Mehmeti                                                                                    Medie Bytyçi 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa i drejtohet gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 

 

 

 

 

 


