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Numri i lëndës: 2019:088931 

Datë: 07.12.2020 

Numri i dokumentit:     01324567 

 

 

PKR. nr. 145/20 

                                                NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI  PËR KRIME TË 

RËNDA, sipas gjyqtarit  Mustaf Tahiri kryetar i trupit gjykues dhe gjyqtarët profesionist Fitore 

Daci dhe Ilir Bytyqi dhe zyrtare ligjore Gentiana Hoxha, në çështjen penale kundër të akuzuarit 

K.B., për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.1 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/I.nr.56/19 të datës 24.04.2019, pas mbajtjes 

së shqyrtimit gjyqësor publik me datë 26.11.2020, në praninë e përfaqësuesit të akuzës – 

Prokurorit të Shtetit Veton Shabani, të akuzuarit K.B., shpalli dhe publikisht komunikoi, ndërsa 

me datë 04.12.2020 përpiloi me shkrim, këtë : 

A K T GJ Y K I M 

 I akuzuari K.B., nga babai .... dhe e ëma ...., e gjinisë ...., i lindur me ...., në Ferizaj, me 

vendbanim në rrugën “....” Ferizaj, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i punësuar si 

frizer, shqiptar, shtetas i R.Kosovës, i gjendjes së mesme ekonomike.  

ËSHTË  FAJTOR 

Sepse, me datë 11 shkurt 2019 rreth orës 01:00h në rrugën “....” në Ferizaj, përkatësisht afër 

kafiterisë “....”, nga ana e zyrtarëve policor, me rastin e  kontrollit tek i pandehuri përkatësisht 

në kutinë postare në korridor të katit të parë të banesës së tij afër kafiterisë “....” është gjetur një 

sasi e substancës narkotike e llojit marihuanë me peshë 8.74 gram, të cilën i pandehuri e kishte 

poseduar në mënyrë të paautorizuar me qëllim shitje apo shpërndarje,- 
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  - me të cilën ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.1 të 

KPRK-së. 

  Andaj Gjykata në bazë dhe neneve 2,4,6 7, 8, 9, 10, 21, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 

73, 74, 75,  dhe 76 të KPRK-ës, dhe nenit 365 të KPPK-ës, të akuzuarin K.B. e, 

GJYKON  

DENIM BURGIMI NË KOHËZGJATJE prej 1 (një) viti, i cili dënim me burgim 

nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri në periudhën verifikuese prej 2 (dy) vite nuk 

kryen vepër tjetër apo të ngjashme penale.  

Si dhe DËNIM ME GJOBË NË SHUMË PREJ 600 /gjashtëqind/euro, të cilin 

dënim me gjobë është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) dite nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Nëse dënimi i shqiptuar me gjobë nuk mund të ekzekutohet as në mënyra të tjera 

të parapara me nenin 46 par. 3 të KPK-ës do të ekzekutohet në atë mënyrë që të 

akuzuarit për çdo 20 (njëzet) Euro do të vuajnë nga një ditë burgimi. 

Konform nenit 273 par.5 të KPRK-së, konfiskohet në mënyrë të përhershme 

substanca e llojit marihuanë në peshë prej 8.74 gram. 

Obligohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të 

paguajnë shumën prej 50 /pesëdhjetë/ € si dhe shumën prej 50 /pesëdhjetë / € për fondin 

për Kompensimin e Viktimave të Krimit, të cilat obligohet që ti paguaj në afatin prej 15 

ditësh pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë nën kërcënimin e ekzekutimit me 

dhunë. 

A r s y e t i m i 

Historiku procedural 

Prokuroria e Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda me aktakuzën 

PP/I.nr.56/19, të datës 24.04.2019, ka akuzuar K.B. për veprën penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga 

neni 273 par.1 të KPRK-së dhe të akuzuarit D.B. dhe L.B. për veprën penale në bashkëkryerje 
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posedim i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 par.2 lidhur me nenin 

31 të KPRK-së. 

Me aktvendimin e kësaj gjykate PKR.nr.64/19 të datës 20.08.2019, është veçuar 

procedura penale ndajt të pandehurit D.B. dhe L.B. për shkak të veprës penale në 

bashkëkryerje posedim i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 par.2 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së pasi që të njetit janë deklaruar fajtor për veprën penale dhe 

gjykata me aktvendim u ka pranuar fajësinë, ndërsa procedura penale ndaj të pandehurit K.B. 

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

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.1 të KPRK-së ka vazhduar ndaras. 

Trupit gjykues duke vepruar sipas aktakuzës PP/I.nr.56/19, të datës 24.04.2019 ndaj të 

pandehurit K.B. ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor me datë 26.11.2020, ku prokurori i shtetit 

Veton Shabani, para leximi të aktakuzës ka bërë përmirësimin dhe plotësimin e saj si në 

dispozitiv të aktakuzës, ndërsa pas leximit të aktakuzës dhe në fjalën hyrëse po ashtu edhe në 

atë përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë kësaj aktakuze ndaj të pandehurit K.B. 

duke theksuar se gjykata të pandehurin ta shpall fajtor dhe ti shqipton një sanksion penal të 

paraparë me ligj, ndërsa me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit si rrethanë 

lehtësuese ti merr pranimin e fajësisë. 

 Pas leximit të aktakuzës nga ana e e prokurorit të shtetit, i pandehuri K.B. konform nenit 

326 par.1 të KPP-së ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

 Pasi që i akuzuari e ka pranuar fajësinë në shqyrtimin gjyqësor, kryetari i trupit gjykues, 

duke vepruar ne pajtim me nenin 326 par.2 lidhur me par.4 të KPPK-së ka kërkuar edhe 

mendimin e prokurorit të shtetit lidhur me pranimin e fajësisë, i cili ka deklaruar pajtohet me 

pajtimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, duke i propozuar gjykatës që të aprovoj pranimin e 

fajësisë nga ana e të pandehurit.  

 

Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 Pasi i akuzuari ka pranuar fajësinë në shqyrtim gjyqësor, Gjykata shqyrtoi me kujdes 

faktet e përcaktuara nga neni 248 par.1 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi: 

- I akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit 

-  Pranimi është bërë vullnetarisht nga ana e të pandehurit 
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- Pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret dhe atë me provat 

e paraqitura nga Prokurori i shtetit përkatësisht: Raporti i oficerit i dt.11.02.2019, 

Vërtetim për sekuestrimin e përkohshëm  të sendeve e dt.12.02.2019, procesverbal i 

marrjes në pyetje të dëshmitarit A.B. i dt. 12.02.2019,  raporti i ekzaminimit mbi lëndën 

narkotike, deklaratat e dy të pandehurve tjerë D.B. dhe L.B., Fotografi të cilat gjenden 

në shkresat e lëndës, të gjitha këto prova të mbledhura gjatë procedurës hetimore 

- Si dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore ose gabime faktike. 

Meqenëse i pandehuri ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e 

përcaktuara me nenin 248 par.1 të KPPK-së, andaj gjyqtari konform nenit 326 paragrafit 4 

të KPPK-së, ka vazhduar me fjalën përfundimtare të palëve.      

Fjala përfundimtare e palëve      

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare të tij ka deklaruar se mbetet në tërësi pran 

aktakuzës dhe kualifikimit juridik të saj duke theksuar se bazuar në provat që ka aktakuza dhe 

pranimi i fajësisë nga ana e vetë të pandehurit është vërtetuar se i pandehuri ka kryer veprën 

penale për të cilën është akuzuar, andaj i ka propozuar gjykatës që të akuzuarin ta shpallë fajtor 

për këtë vepër penale dhe të njëjtit ti shqiptoj sanksion penal të paraparë sipas ligjit, ndërsa me 

rastin e matjes së dënimit pranimin e fajësisë t’ia merr si rrethanë lehtësuese. 

I akuzuari K.B. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se kam pranuar fajësinë për këtë 

vepër penale, jam penduar shumë për këtë vepër, premtoj gjykatës që më nuk do të përsëris 

veprime të tilla, tani jam duke punuar si frizer në lokalin e motrës dhe më nuk do të ketë rast që 

unë të gjendem në ato situata në të cilat jam gjinduar në atë kohë, dhe se në kohën kur e kam 

kryer këtë vepër penale kam qenë në gjendje jo të mirë emocionale për shkak të humbjes së 

prindit-babait, andaj nga këto që i thash më lartë kërkoj nga gjykata që të më shqiptoj një 

dënim sa më të butë.  

Vlerësimi i veprimeve  të të akuzuarit 

         Kryetari i trupit gjykues vlerësoi se në veprimet e të pandehurit formësohen të gjitha 

tiparet subjektive dhe objektive të veprës penale  blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.1 të 

KPRK-së, meqë i akuzuari, me datë, kohë dhe vend të përcaktuar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi,  përkatësisht afër kafiterisë “....” nga ana e zyrtarëve policor me rastin e  
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kontrollit tek i pandehuri përkatësisht në kutinë postare në korridor të katit të parë të 

banesës së tij afër kafiterisë “....” është gjetur një sasi e substancës narkotike e llojit 

marihuanë me peshë 8.74 gram, të cilën i pandehuri e kishte poseduar në mënyrë të 

paautorizuar me qëllim shitje apo shpërndarje. 

 Vlerësimi i dënimit të shqiptuar 

 Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat 

në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, si rrethana  lehtësuese për të  pandehurin vlerësoi 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, pendimin e shprehur për kryerjen e kësaj vepre 

penale dhe premtimin se në të ardhmen më nuk do të përsërisë vepra të tilla, se i njëjti ka 

deklaruar se tani është duke punuar si frizer në sallonin e motrës së tij dhe kontribun në 

mbajtjen e familjes së tij,  ndërsa si rrethana rënduese gjykata për të pandehurin me rastin e 

matjes së dënimit i mori shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurit, rrethanat dhe 

rrezikshmërinë konkrete të kësaj vepre penale, andaj duke marrë parasysh tërësinë e këtyre 

rrethanave gjykata ka aplikuar dispozitat mbi zbutjen e dënimeve nga neni 75 par. 1 pika 1.3 të 

KPRK-së dhe të pandehurit i shqiptoj dënim me burgim nën miminimumin e paraparë ligjor 

dhe atë dënim  burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili dënim me burgim nuk do të 

ekzekutohet nëse i pandehuri në periudhën verifikuese prej 2 (dy) vite nuk kryen vepër tjetër 

apo të ngjashme penale si dhe dënim me gjobë në shumë prej 600 /gjashtëqind/euro, të cilin 

dënim me gjobë është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) dite nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, me bindjen se në rastin konkret do të arrihet qëllimi i 

dënimit në kuptim të preventives speciale dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat 

dhe në proporcion të drejt në raport me peshën e veprës penale, rrethanave të kryerjes së veprës 

penale, shkallen e përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të pandehurit.  

 

Konfiskimi dhe shpenzimet procedurale 

 Konform nenit 273 par.5 të KPRK-së, konfiskohet në mënyrë të përhershme substanca 

e llojit marihuanë në peshë prej 8.74 gram. 

Vendimi për shpenzimet e procedurës është i bazuar në nenin 450 par. 2 pika 6 të 

KPPK-së, ndërkaq vendimi për pagesën në Fondin për Kompensimin e Viktimave të Krimit 

është i bazuar në nenin 39 par. 3 nën par. 3.2 të LKVK-së. 
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Nga arsyet e lartpërmendura është vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

PKR. nr. 145/20,  më 04 dhjetor 2020. 

Zyrtare Ligjore,                      Kryetari i trupit gjykues,        

Gentiana Hoxha                                                                            Mustaf Tahiri 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

prej 15 dite, pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 
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