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Numri i lëndës: 2019:284513 

Datë: 25.06.2020 

Numri i dokumentit:     00987555 

                                                                                                                    PKR.nr. 225-2019 
  
 
                                                 NË EMËR TË POPULLIT 
 
                        GJYKATA  THEMELORE NË GJILAN - Departamenti Për Krime të 
Rënda, përmes kryetarit të trupit gjykues, Zyhdi Haziri, si dhe anëtarët e trupit gjykues Agim 
Ademi dhe Behar Ymeri,  me sekretaren juridike Naile Neziri, në lëndën penale kundër të 
akuzuarit F.R, nga Vitia rruga e “...” përball “....” të cilin me autorizim e mbron av. Ilir Shaqiri, 
nga Gjilani,  për shkak të veprës penale posedimi i paautorizuar i nanrkotikëve, substancav 
psikotrope ose analoge nga neni 269 par.1. lidhur me nenin 275 par.1. nën par.1.7, të KPRK-së, 
sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan - Departamenti i Krimeve të Rënda, 
PP.I.nr. 228/2019 e datës 03.03.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar  me marveshje për 
pranimin e fajësisë, më datën   19.06.2020,  bie dhe publikisht shpall këtë:  
 

                                                   A K T GJ Y K I M 
 
                         I akuzuari   F.R nga i ati S... dhe nëna M..., e lindur D..., i lindur me datë ..., me 
nr. personal ... në gjilan tani jeton në viti rr.”....” përball “...” në Viti, pa nr. i pa martuar, i pa 
punësuar, më parë ka punuar si punëtor te “E...” në f. .... Komuna e vitisë, ka të kryer shkollen 
fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë 
kinse i pa gjykuar.  
 

 
Ë SH T Ë   F A J T O R  

 
               Sepse më  datë  04.12.2019, rrethë orës 15,10 në Viti në afërsi të shkollave të 

mesme, i pandehuri pa autorizim posedon narkotikë, substanca narkotike apo analoge, në atë 
mënnyrë që policia gjatë zbatimit të planit operativ “Stop drogave në shkolla” e kanë ndaluar të 
pandehurin F... dhe me rastin e konstrollimit fizitek i pandehuri kanë gjetur substancë  
narkotike e llojit “Marihuanë” 4,4 gr. e cila i konfiskohet nga Policia e Kosovës – DHTN në 
Gjilan e tëcilën i pandehuri pohon se e ka blerë në afërsi të shkollave të mesme në Gjilan.  

 
     Me çka ka kryer vepren penale posedimi i paautorizuar i nanrkotikëve, substancav 

psikotrope ose analoge nga neni 269 par.1. lidhur me nenin 275 par.1. nën par.1.7  të KPRK-së 
___________________ 
1 Kodi Penal i Republikës së Kosovës (Në tekstin e mëtejmë KPRK), nr.04/L-082, i datës 20.04.2012, i cili ka 
hyrë në fuqi më 01.01.2013.  
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 Prandaj Gjykata duke iu referuar marveshjes së arritur me shkrim mbi pranimin e fajësisë, të 
akuzuarin  F.R,  në bazë të neneve 8, 38, 39, 40, 44, 69, 70, 71, 269 parg.3  të KPRK-ës, si dhe  
neneve  248, 365 dhe 451  të KPPRK-ës  
 

E   GJ Y K O N 
 
                  Të akuzuarin   F.R  i shqipton  denim me burgim në kohëzgjatje prej 6.(gjashtë) 
muaj me mundësi të zëvendësimit me gjobë në shumë prej 3.600 euro si dhe denimin me gjobë 
në shumë prej 1.000 euro dhe denimi unik 4.600 Eurotë akuzuarit do ti llogaritet edhe koha e 
kaluar në paraburgim në dënim me gjobë nga data 04.12.2019 e deri me datë 02.03.2020 ku të 
njejtit sipas llogarisë i mbetet denimi më gjobë në shumë prej 2.840 euro       
 
 Të akuzuarit i shqiptohet edhe denimi plotësues konfiskimi i lëndës narkotike edha ate  
e llojit “Marihuanë” 4,4 gr.  
 

Detyrohet i akuzuari që ta paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 50 (pesëdhjet) 
euro, si dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, në afat 
prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë.  

  
 

A r s y e t i m 
 

       Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur 
aktakuzën e lartcekur ndaj të akuzuarit F.R, nga Vitia  për shkak të veprave penale  posedimi i 
paautorizuar i nanrkotikëve, substancav psikotrope ose analoge nga neni 269 par.1. lidhur me 
nenin 275 par.1. nën par.1.7  të KPRK-së.  

  
         Prokuroria e Shtetit, më datë 03.03.2020, ka arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë 

me të akuzuarin  F.R, mbrojtësja e tij, av.  Ilir Shaqiri, si edhe  lidhur me  sanksionin penal.  
  

2. Vlerësimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 
 

Në shqyrtimin  gjyqësor dhe publik, të mbajtur më datë 19.06.2020, kryetari i trupit 
gjykues, pas dëgjimit të palëve dhe të mbrojtësit të të pandehurit, ka marrë aktvendim me të 
cilin e ka pranuar marrëveshjen për pranimin e fajësisë, ngase ka konstatuar se janë plotësuar të 
gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë. Në këtë aspekt, kryetari i trupit gjykues ka konstatuar 
se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë; se pranimi i fajësisë është 
bërë vullnetarisht nga i pandehuri, pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, 
avokaten  Ilir Shaqiri, se i pandehuri nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë 
që të pranojë marrëveshjen e pranimit të fajësinë; se e njejta marrëveshje mbështetet në faktet e 
çështjes që përmban aktakuza dhe se nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara në nenin 
253 paragrafët 1 dhe 2 të KPP-së. 
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3. Gjendja faktike e vërtetuar 
 

Andaj, duke u bazuar në këto që u ceken më lart, kryetari i trupit gjykues e ka vërtetuar 
këtë gjendje faktike:  

se i pandehuri F.R, me dashje e ka kryer vepren penale  posedimi i paautorizuar i 
nanrkotikëve, substancav psikotrope ose analoge nga neni 269 par.1. lidhur me nenin 275 
par.1. nën par.1.7  të KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e 
këtij aktgjykimi.    

 
4. Elementet e veprave penale 

 
Kjo vepër penale kryhet me posedimin e sustancave narkotike, psikotrope apo anologe 

e cila posedohet nga kryesi i veprës dhe ka pushtetin ndaj të njejtës pa autorizim dhe e njejta 
është e ndëshkueshme edhe nëse posedohet me qëllim konsumimi, dhe njeherit ne rrethana te 
caktuara kur rrezikshmeria shoqerore e kesaj vepre eshte shume me e madhe kur afrohet afer 
shkolles prej 350metra apo mjedisit tjeter qe perdoret nga femijët dhe nga nenin 269 par. 1 të 
KPRK-së, është parashikuar se kushdo që pa autorizim posedon nanrkotikë, substanca 
psikotrope apo analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej  një (1) deri në tri (3) vjet 
burgim apo nenin 275 parg. 1 pika 1.7 mund ti shqiptohet denimi prej 3 deri ne 15 vite burg.    
 

 5. Vendimi për shpalljen fajtor të të pandehurit 
 
Kryetari i trupit gjykues e ka shpallur fajtor të pandehurin F.R, për shkak të veprës  

penale   posedimi i paautorizuar i nanrkotikëve, substancav psikotrope ose analoge nga neni 
269 par.1. lidhur me nenin 275 par.1. nën par.1.7  të KPRK-së,   ngase veprimet e të njëjtit i 
përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj  vepre  penale dhe se për të njëjtat është edhe penalisht 
përgjegjës.  

 
6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimeve 
 
Kryetari i trupit gjykues, me rastin e shqiptimit të dënimeve, ka vlerësuar se duhet të 

aprovohet rekomandimi i paraqitur në marrëveshjen për pranimin e fajësisë që ndaj të 
pandehurit  F.R, me të cilën është parashikuar shqiptimi i dënimit të lartëcekur dhe mundësia e 
zëvendësimit të dënimit me burgim në dënim me gjobë, ngase ka vlerësuar se duke i marrë për 
bazë të gjitha rrethanat e shënuara më poshtë, të cilat duke i ndërlidhur njëra me tjetrën janë 
vlerësuar rrethana posaçërisht lehtësuese, ky dënim do të jetë dënim i drejtë dhe në harmoni me 
peshën e veprës penale. Me rastin e matjes së dënimit ndaj të pandehurit, kryetari i trupit 
gjykues i ka marrë për bazë disa rrethana që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, të 
parashikuara në nenet 68 deri 71 të KPRK. Kështu, si rrethanë posaçërisht lehtësuese, mbi 
bazën e së cilës kryetari i trupit gjykues e ka shqiptuar dënimin, është fakti se i pandehuri ka 
arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë me Prokurorinë Themelore në Gjilan, Departamenti 
i Krimeve të Rënda. Gjithashtu, si rrethana posaçërisht lehtësuese, kryetari i trupit gjykues e ka 
marrë për bazë edhe faktin se i pandehuri ka bashkëpunuar me prokurorin e shtetit; se pranimin 
e fajësisë e ka bërë gjatë të gjitha fazave të procedurës penale; se i pandehuri është penduar 
thellë për kryerjen e kësaj vepre penale; se i njëjti ka premtuar që në të ardhmen nuk do të 
kryejë vepra tjera penale; se sipas deklaratës së të pandehurit, të cilës kryetari i trupit gjykues 
ja fali besimin, i njëjti është  familjar. Këto janë rrethana, që tregojnë se edhe me një dënim më 
të butë mund të arrihet qëllimi i dënimit dhe i pandehuri me të drejtë mund të pritet që në të 
ardhmen nuk do të kryejë ndonjë vepër tjetër penale.   
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   7. Shqiptimi i dënimeve në harmoni me peshën e veprave penale dhe me shkallën e 
përgjegjësisë penale të pandehurit dhe qëllimi i dënimeve të shqiptuara  
 

Sipas bindjes së kryetarit të trupit gjykues, dënimet e shqiptuara ndaj të pandehurit  
F.R, duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më lart, janë dënime të drejta, në harmoni 
me peshën e veprave penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. Përveç këtyre, me 
rastin e shqiptimit të dënimit me gjobë, kryetari i trupit gjykues e ka marrë për bazë edhe 
gjendjen pasurore të të pandehurit.   

 
Kryetari i trupit gjykues, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet 

edhe qëllimi i dënimit, nga neni 41 i KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të  pandehurit 
nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të parandalojë 
personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën 
penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 
 

8. Zëvendësimi i dënimit me gjobë 
 
 Kryetari i trupit gjykues duke u bazuar në nenin 46 të KPRK, ka vendosur që nëse i 
pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën, gjykata mund të zëvendësojë dënimin 
me gjobë me dënim me burgim, ashtu që një ditë burgim do të barazohet me 20 (njëzet) euro të 
dënimit me gjobë. Nëse i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën, gjykata 
mundet, me pëlqimin e të pandehurit, në vend të shqiptimit të dënimit me burgim, ta 
zëvendësojë dënimin me gjobë me urdhër për punë në dobi të përgjithshme, ashtu që 8 (tetë) 
orë të punës në dobi të përgjithshme do të llogariten me 20 (njëzet) euro të dënimit me gjobë.  
 
    9. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 
 

Duke e pasur  parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të të 
pandehurit, kryetari i trupit gjykues, duke u bazuar nenin 451 paragrafi 1 të KPP, ka vendosur 
që të pandehurin ta detyrojë ta paguajë paushallin gjyqësor, në shumë prej 50 (pesëdhjet) euro 
dhe taksën për Kompensimin e Viktimave të Krimit, në shumë prej 50.00 (pesëdhjetë) euro,  në 
afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 

 
  Duke u bazuar në këto që u cekën më lart, është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
Departamenti i Krimeve të Rënda 

                                                       Pkr.225-19 e dt. 19.06.2020 
 

Sekretare  juridike                                      Kryetari i trupit gjykues 
   Naile Neziri                                  Zyhdi Haziri  
 
 
KËSHIILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi nuk mund të paraqitet ankesë për 

shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, e as për shkak të vendimit për 
dënimin.  
  
 


	A K T GJ Y K I M

