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Numri i lëndës: 2020:026375 

Datë: 18.06.2020 

Numri i dokumentit:     00973166 

 
   PKr. nr. 29/2020 

 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
                    GJYKATA  THEMELORE NË GJILAN  -  Departamenti i Krimeve të Rënda, 
në trupin gjykues të përbërë nga gjyqtari Agim Ademi kryetar i trupit gjykues,  me zyrtaren 
ligjore Adelina Brestovci , në lëndën penale kundër të akuzuarit A.Q nga Gjilani” ne rrugën “... 
“ nr. ...,   . të cilin sipas detyrës zyrtare e mbron avokat B.H nga Gjilani, për shkak të veprës 
penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope  dhe analoge nga neni 
269 par. 2 lidhur me nenin 275 par.1 nën par.1.7 të KPRK-së,  sipas aktakuzës së  Prokurorisë  
Themelore  në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda  PP.I. nr.25/2020, të datës 
28.02.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit  gjyqësor dhe publik, më datën 15.06.2020, bie dhe në 
prezencë të palëve publikisht shpalli   këtë:  

 
 
 
 

 A K T GJ Y K I M 
                                                                                 
 
  
                        
                  I akuzuari A.Q , nga i ati S..., dhe nëna  M... , e lindur  S...,  i lindur  ...., në Gjilan 
ku edhe jeton rr.”... nr. ..  i pa martuar, i gjendjes së mesme ekonomike,ka të kryer shkollen e 
mesme, me profesion berber, Shqiptar, Shtetas i Republikës  së Kosovës.    
     

            
                                                              ËSHTË  FAJTOR 

                  Se me datë 20.02 2020 ,rreth ores 15:00 h , në Picerinë “N...”në Gjilan, në afërsi të 
kompleksit të shkollave të mesme, ka poseduar substancë narkotike e cila me ligj është 
shpallur si substancë e rrezikshme, në atë mënyrë që dersisa i akuzuari ishte në tualet të 
picerisë, ishte kontrolluar nga ana e Pjestarëve të Policisë së Kosovës, e tek i cili është gjetur  
0.9 gram substancë narkotike e llojit “Marihuanë”, e cila i është sekuestruar nga ana ploicisë, 
ndersa i njëjti është arrestuar. 
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- me çka ka kryer veprën penale, posedimi i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par.2, lidhur me nenin 
275,par.1.7,. të KPRK-ës.  

 
 
                   Andaj, gjykata në bazë të dispozitave të neneve 7,17, 38,42,69, 71, ,72, 79, 107, 
269 par.3  të KPRK si dhe neneve 365, 453 të KPPRK-së  
  
 
              
                                                          E   GJ Y K O N 
 
 
                   Të akuzuarin  A.Q,  me dënim  burgu në  kohëzgjatje prej 7. (shtatë) muajve 
burgim të cilin dënim do ta mbaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 
aktgjykimit.  
 
                    Në dënimin e shqiptuar me burgim të akuzuarit do të i llogaritet edhe koha e 
kaluar në paraburgim prej datë 20.02.2020 deri me datë 19.03.2020. 
                   
                    Të akuzuarit i shqiptohet edhe dënimi plotësues konfiskimi i substancës narkotike 
të llojit “Marihuanë” në sasi 0.9 gram.  
 
 
                   Obligohet i akuzuari që ta paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 30 euro si 
dhe 50 (pesëdhjetë euro) për viktimat e krimit si dhe shpenzimet e procedurës sipas llogarisë 
përfundimtare të gjykatës. 
                                                                                 
 

  
                 A r s y e t i m 
 
 
                     Prokuroria  Themelore  në  Gjilan - Departamenti për  Krime të Rënda,  ka ngritur  
aktakuzë PP.I.nr. 25/2020, të datës 28.02.2020,  kundër të akuzuarit  A.Q, nga Gjilani, për 
shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 
substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267  par.1, lidhur me nenin 275 par.1 nën par.1.7.  
të   KPRK-ës, dhe ka kërkuar që i  akuzuari  të shpallen fajtor dhe të dënohet me dënim meritor 
sipas ligjit. 
  
                    Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan -  Departamenti për Krime të Rënda, 
në seancën fillestare të datë 11.03.2020 bëri ndryshimin e aktakuzës sa i përket përshkrimit 
faktik ashtu qe ka hequr fjalët “me qëllim shitje dhe shpërndarja”. Po ashtu ka bërë ndryshimin 
e cilësimit   juridik i veprës penale, duke e ricilësuar si vepër penale posedim i paautorizuar i 
narkotikëve , substancave psikotrope dhe analoge nga neni 269, par.2 lidhur me par.1  me 
nenin 275 par.1  nën par.1.7 i KPRK-kës, e cila seamnë ishte shtyrë me propozimin e të 
pandehurit dhe mbrojtësit të tij pë negocimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë. Në 
seancën fillestare të datës 15.06.2020 , prokurori i shteti Arben Ismajli deklaron: meqenëse i 
pandehuri e ka pranuar fajësine për kryerjen  e  kësaj vepre penale, i cili pranim është në 
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harmoni të plotë me provat të cilat  i janë bashkangjitur aktit akuzues, si dhe i njejti është 
njoftuar për pasojat e pranimit të fajësisë, i propozoj gjykatës që të njejtin të shpallë fajtor dhe 
ta dënoj me dënim meritor sipas ligjit. Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë  së denimit 
gjykata të ketë parasysh edhe rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese që kanë të bëjnë  me këtë 
vepër penale. 
 
       Mbrojtësi i  të akuzuarit avokat Blerim Halimi lidhur me dënimin shtoi: Meqenëse i 
pandehuri në këtë fazë të procedurës penale, e ka pranuar fajësinë ,kërkojmë nga gjykata që me 
rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së sanksionit penal t’i ketë parasysh rrethanat lehtësuese 
të parapara  në nenin 70 par.3 dhe atë rrethanat personale të pandehurit si bashkëpunimi i të 
pandehurit me organet e drejtësisë përfshirë edhe fazën e hetimeve, keqardhjen e shfaqur në 
vazhdimsi për rastin duke deklaruar se edhe është penduar, sjellja personale e të pandehurit pas 
kryerjes së veprës penale, përgjigjja ndaj të gjitha ftesave e posaqërisht si rrethanë lehtësuese të 
merrët pranimi i fajësise ne këtë fazë te shqyrtimit fillestar. Njoftoj gjykatën se i pandehuri ka 
shprehë gatishmëri  për të hyrë në nëgocim për pranimin e fajsisë, kemi ushtruar kërkesë për 
negocim me datë 28.02.2020, por që për shkak të pandemisë nji gjë e tillë nuk është arritur.  Po 
ashtu e njoftoj gjykatën se i pandehuri tani është duke i nënshtruar terapisë për largimin nga 
këto substanca narkotike, duke i nënshtruar konsultime te neuropsikiatri Dr.Afrim Cana. Të 
gjitha  këto rrethana të merrën parasysh dhe t’i shqiptohet një dënim sa më i butë, me të cilin 
dënim të arrihet qëllimi i tij. 
 
                  I akuzuari  A.Q deklaron se pendohem për veprën e kryer penale, premtoj se në të 
ardhmen nuk do të ndodhë që të kryej vepër penale dhe se aktualisht jam duke përdor terapi  
për të iu shmangur konsumimit të substancave narkotike.  Ashtu që i propozoj gjykatës  që 
mundësisht të më shqiptoj një dënim më të butë.                
                 
                 Gjykata analizoi provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës si: raporti mbi 
incidentin, raporti i testit fushor , vërtetimi mbi sekuestrimin  e përkohshëm  të sendeve si dhe 
raporti i shpejtë  me nr. 20/20- DHTN 118 , të gjitha të datës 20.02. 2020 si dhe vet  pranimit të 
fajësisë nga ana e të akuzuarit  dhe erdhi në përfundim se i njëjti me datë 20.02 2020, rreth orës 
15:00 h , në Picerinë “N...”në Gjilan, në afërsi të kompleksit të shkollave të mesme, ka 
poseduar substancë narkotike e cila me ligj është shpallur si substancë e rrezikshme, në atë 
mënyrë që dersisa i akuzuari ishte në tualet të picerisë, ishte kontrolluar nga ana e Pjestarëve të 
Policisë së Kosovës, e tek i cili është gjetur  0.9 gram substancë narkotike e llojit “Marihuanë”, 
e cila i është sekuestruar nga ana ploicisë, ndersa i njëjti është arrestuar, dhe në këtë mënyrë e 
ka kryer veprën penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose 
analoge nga neni 269 par.2, lidhur me nenin 275,par.1.7,. të KPRK-ës. 
 
                  Me rastin e caktimit të llojit  dhe të  lartësisë së dënimit Gjykata pati parasysh 
rrethanat të parapara me nenit 73 të KPRK-ës, dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se i akuzuari e ka 
pranuar fajësinë të cilin pranim të fajësisë e ka bërë pa hezitim dhe në mënyrë bindëse, pati 
sjellje të mira në Gjykatë,  premtimi i tij se në të ardhmen nuk do të kryej vepra penale. Si 
rrethanë rënduese gjykata gjeti se i njëjti është gjykuar me aktgjykim të formës së prerë për 
vepër të natyrës së njetë sipas lëndës Pkr.nr. 66/17. Andaj, në prezencë të rrethanave më të 
shumta lehtësuese  si dhe pranimin e fajësisë si rrethanë veçanërisht lehtësuese dhe mbështetur 
në dispozitat e neneve 70, 71,75 të KPRK-së,  të akuzuarit i shqiptoj dënim nën minimumin e 
paraparë ligjor,  me bindje se edhe me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit si në 
kuptim të nenit 38 të KPRK-ës.  
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                  Vendimi mbi shqiptimin e dënimit plotësues konfiskimi i substancës narkotike të 
llojit ‘’Marihuanë’’ në sasi prej 0.9 gram është bazuar ne nenin 69 dhe 269 par. 3 të KPRK-së 
 
   
                  Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është i bazuar në nenin  453 të 
KPPRK-së.  
            
                   Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

                                        GJYKATA THEMELORE NË  GJILAN 
  DEPARTAMENTI I  KRIMEVE TË RËNDA 
                 PKR.nr.29/2020   Me datë. 18.06.2020 
 
 

                Zyrtarja ligjore,                                                             Kryetari i trupit gjykues,                 
               Adelina Brestovci                                                                         Agim Ademi 

 
 

                  KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës 
së Apelit në Prishtinë Departamenti  për  Krimeve të Rënda, në afat prej 15 ditësh nga dita e 
pranimit të së njëjtës, ankesa dorëzohet në dy ekzemplar përmes kësaj Gjykate.    
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