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    PKR.nr.568/2016   

                                               NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË 

RËNDA – Me trupin gjykues në përbërje nga gjyqtarët Violeta Namani-Kryetare dhe 

Alltëne Murseli dhe Naser Foniqi -Anëtar , me bashkëpunëtoren  profesionale Shpresa 

Sahiti, në çështjen penale ndaj të akuzuarve V.L. dhe M.B. për shkak të veprës penale 

Blerja, posedim shpërndarje dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 

psikotrope dhe analoge nga neni 229 par.1 të KPK-së,  sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelorë në Prishtinë-Departamenti për krime të rënda PP.nr.844/2015, të datës 

06.10.2016, pas mbajtes së shqyrtimit fillestar me datën 11.02.2019 dhe shqyrtimit 

gjyqësor me dt.14.03.2019,  në prezenc të prokurores së shtetit Bukurie Gjonbalaj, të 

akuzuarve V.L. dhe M.B., të njëjtën ditë mori dhe  publikisht shpalli:  

 

A K T GJ Y K I M 

  

Te akuzuarve: 

V.L. nga i ati E. e ëma F. e gjinisë R. Data e lindes..., në P. me banim në F.K.rr”P. P.” 

nr.20 i pa martuar , ka te kryer shkollën e mesme, punëtor, i gjendjes së dobët 

ekonomike, me nr. Personal ... Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

M.B., nga i ati H. e ëma H. e gjinisë A. Data e lindjes... në L. K. M., me banim në F.K. 

rr”Gj.B.” nr.92,  ka të kryer shkollën e mesme, i pa martuar, i punësuar, i gjendjes së 

dobët ekonomike, me nr. Personal... Shqiptar, Shtetas i R.Kosovës,. 

 

  

JANË FAJTOR 

SEPSE:  

I. I pandehuri V.L., pa autorizim, ka blerë si dhe ka poseduar substanca narkotike të cilat 

janë shpallur të rrezikshme sipas ligjit ashtu që me dt... gjatë një kontrolle të kryer në 

shtëpin e të dyshuarit V. e cila gjendet në F.K. nga ana e Policisë së Kosovës gjatë 

kontrollimit tek I pandehuri në gjaketen e tij janë gjetur katër (4) qese te vogla me 

substancë narkotike të llojit Marihuan me një peshë prej 7.2. gr, të cilën substancë thotë 

se e ka blerë nga I dyshuari M.B.- 

          

                                                    

                                                       

             REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
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Me këtë ka kryer veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 229 par.1 

të KPK-së. 

II. I pandehuri M.B. pa autorizim ka shpërndarë dhe shitë substance narkotike të llojit 

marihuan të cilat janë shpallë të rrezikshme sipas ligjit, ashtu që me dt 16.11.2012 rreth 

orës 18:30, në bastorën sportive të quajtur ... e cila gjendet në rr” ...” në F.K.pas 

kontrollës se kryer tek I pandehuri është gjetur paketimi I cigareve I mbushur me 

substancë narkotike me një peshë prej 16.5 gr, I përgaditur për shitje-, 

Me këtë ka kryer veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 229 par.1 

të KPK-së. 

  Andaj gjykata me aplikimin e neneve  34, 41,42,43,44,64 dhe 229, par 1 të  KPRK-së 

dhe nenit 365  të KPPK-së, të akuzuarit I : 

                                                     G J Y K O N 

Të akuzuarin V.L. i shqipton DËNIM ME GJOBË në shumë prej 200 euro dhe DËNIM 

ME BURGIM në kohëzgjatje prej 1 viti,  të cilat dënime nuk do të ekzekutohen në afat 

prej 1 (një) viti, në qoftë se i akuzuari gjatë kësaj kohe nuk do të kryejë ndonjë vepër të re 

penale.     

 

Të akuzuarin M.B. i shqipton DËNIM ME GJOBË në shumë prej 200 euro dhe DËNIM 

ME BURGIM në kohëzgjatje prej 1 viti,  të cilat dënime nuk do të ekzekutohen në afat 

prej 1 (një) viti, në qoftë se i akuzuari gjatë kësaj kohe nuk do të kryejë ndonjë vepër të re 

penale.     

 

Të akuzuarin V.L. I konfiskohet katër (4) qese te vogla me substancë narkotike të llojit 

Marihuan,   

Të akuzuarin M.B. I konfiskohet 7 substancë narkotike me një peshë prej 16.5 gr,  

Detyrohen të  akuzuarit që t’i paguajnë shpenzimet e procedures penale, aq sa do të jenë 

sipas llogarisë përfundimtare të kësaj Gjykate, ndërsa shpenzimet në emër të paushallit 

gjyqësorë, shumën nga 30 euro (pesëdhjet) €, secili veq e veq  brenda afatit prej 15 

ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

                                                      A r s y e t i m 

Prokurorisë Themelorë në Prishtinë-Departamenti për krime të rënda PP.nr.844/2015 

datës 30.01.2018, ndaj të akuzuarve V.L. dhe M.B. për shkak të veprës penale Blerja, 

posedim shpërndarje dhe shitja e paautorizuar e anrkotikëve, substancave psikotrope dhe 

analoge nga neni 229 par.1 të KPK-së. 
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Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor me datën 14.03.2019 dhe pasi që  të  

akuzuarit janë njoftuar me të drejtat e tyre në kuptim të nenit 246 të KPPK-së, kanë 

deklaruar se e kanë kuptuar aktakuzën, nuk kanë nevojë për sçarim shtesë,  dhe pasi që ju 

është dhënë mundësia që të pranojnë fajësinë lidhur me veprat penale që i janë vënë në 

barrë, të akuzuarit, në kuptim të nenit 248 të KPPRK-së, I pandehuri  V.L. deklaron se 

këtë substancë narkotike e kam ble dhe ka qene hera e par  që e kam përdorë  substancë 

narkotike, e pranoj se jam kane i fajshëm  për shkak të moshes së re dhe në ndikm të 

rrethit shoqëror pasiqë shoqërin e kam pasë adoleshenta,  unë  me  vedije  pa asnjë 

presion e bëj pranimin e fajsis per veprën penale  per blerës dhe posedues i substancave 

narkotike ndersa në fjalën përfundimtare deklaron  se kerkoj nga gjykata që të kete  

parasyshë kohën e kryerjes së veprës penale , mosha e re  në kohën e kryerjes së veprës 

penale ,  rrethanat dhe gjendjen ekonomike që e kemi ne në familje  që të na shqipëtoj një 

dënim më të butë  dhe më të lehte.   

I pandehuri M.B. deklaron se fajtor e konsideroj vetën për  pakon që më është gjetur 

paketimi i cigareve të mbushura me substance narkotike , të njejtën pako e kam blerë 

nëper klube te ndryshme pasiqë është shumë lehte me gjet nëper diskoteka të ndryshme 

dhe jam fajtor për blerjen dhe posedimin të substancave narkotike po ashtu shton se edhe 

një herë deklaron   unë  me vullnet  e bëj pranimin e fajsis per veprën penale  per blerës 

dhe posedues i substancave narkotike ndersa  në fjalën përfundimtare deklaron se kerkoj 

nga gjykata që të kete  parasyshë kohën e kryerjes së veprës penale , mosha e re  në 

kohën e kryerjes së veprës penale ,  rrethanat dhe gjendjen ekonomike që e kemi ne në 

familje  që të na shqipëtoj një dënim më të butë më të lehte, po ashtu te këte parasyshe se 

une jetoj vetëm me dy prindër, të dy prindërit i kam të sëmure  dhe kan nevoj për 

kujdesin tim ndaj tyre . 

Prokurorja e shtetit deklaron se pajtohet me pranimin e fajsis nga ana e te akuzuarve  dhe 

konsideroj se pranimi i fajsia është bërë konforme dispzitave të Kodit të procedures 

penale, ndersa   në fjalën përfundimtare deklaron me qense te akuzuarit në shqyrëtimin e 

sotëm  e kan pranuar fajsin dhe se pranimi i fajsais është bërë konforme dispzitave të 

Kodit të procedures penale dhe  në përputhshmerin e provave  që gjinden në shkresat e 

lëndës me të cilën vertetohet se te akuzuarit e kan kryer veprën penale për të cilën 

akuzohen  andaj i propozoj gjykatës që të akuzuarit ti shpallë fajtor dhe ti dënoj sipas  

ligjit dhe me rastin e matjes së dënimit ti kete parasyshë të gjitha rrethanat e parapara me 

ligj .  

 

Trupi gjykues pas pranimit te fajsis të të akuzuarve, ka marr aktvendim që ta aprovoje  

pranimin e fajësisë pasi që u bind se të akuzuarit e kanë kuptuar  natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht, pranimi i fajit mbështetet në faktet e 

çështjes që përmbanë aktakuza, në materialet e prezentuara nga prokurori i shtetit dhe 

aktakuza nuk përmbanë asnjë shkelje të qartë ligjore, ose gabime faktike. 

Ashtu, që bazuar ne një gjendje të tillë të pa kontestuar të fakteve, trupi gjykues vertetoj 

se në veprimet e te akuzuarve V.L. dhe M.B. manifestohet të gjitha elementet e veprës 

penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 
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psikotrope dhe analoge nga neni 229 par.1 të KPK-së,  ashtu që të akuzuarit I shpall 

fajtor, si dhe I shqiptoi sanksion penal përkatës si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Me rastin e përcaktimit të llojit të lartësis së dënimit trupi gjykues pati parasyshë të gjitha 

rrethanat letësuese dhe rëndësuese që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e denimit, kështu që 

ndaj të akuzuarve si rrethana veqanarisht lehtësuese ka marrur pranimin e fajësisë nga 

ana e te akuzuarve, moshen e re të tyre ne kohen e kryerjeve te veprave panele, po ashtu 

si rrethana lehtesuese gjykata për të njëjti ka gjetur sjelljen korrekte në gjykatë, kërkim 

faljen dhe premtimin se nuk do të kryejn më vepra penale,  gjendjen e dobet ekonomike 

të të njejtit, andaj gjykata të njejtit i shpalli fajtor dhe i gjykoi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, me bindje se denimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës dhe përgjegjësisë penale 

dhe më të njejtët do të arrihet qellimi i dënimit siç është rregulluar me nenit 41 të KPRK-

së. 

Vendimin për konfiskimin e substancave narkotike gjykata e ka marrë në bazë të nenit 

229 par 5 KPK. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësorë, është marr 

konform dispozitave të nenit 450 par.2 pika 2.6 të KPPRK-së.  

            Nga sa u cek me lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                                   GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

                                    DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

                                            PKR.nr. 568/16 , të dt: 25.03.2019  

 

Bashkpunëtore Profesionale                               Kryetare e Trupit Gjykues-Gjyqtarja 

Shpresa Sahiti                                                                               Violeta Namani 

 

 

KESHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15  

/pesëmbëdhjetë/ ditë nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, e përmes kësaj Gjykate, 


