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PKR.nr.316/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – Departamenti krime të rënda - Divizioni 

penal, si gjykatë penale e shkallës së parë, përmes trupit gjykues : Aziz 

Shaqiri – kryetar, Veli Kryeziu dhe Behar Ymeri – anëtarë të trupit gjykues, 

me sekretaren juridike Kadrije Zymberi, në lëndën penale kundër të 

akuzuarve: P.T. nga ..., për shkak të veprës penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 

psikotropike dhe analoge nga neni 273 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 

1. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës ( në tekstin e mëtutjeshëm 

KPRK-s ), V.M. nga ..., për shkak të veprës penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 

psikotropike dhe analoge nga neni 273  paragrafi 1. të KPRK-s, R.B. nga ... 

për shkak të veprës penale nga neni 273 paragrafi 1 të KPRK-s si dhe L.B. 

për shkak të veprës penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, 

substancës psikotropike dhe analoge nga neni 275 paragrafi 2 të KPRK-s, 

të cilët i mbrojnë sipas detyrës zyrtare av. A.XH. nga ..., S.M. av. nga ..., 

av. M.S. nga ... si dhe av. K.S. nga ..., sipas aktakuzës së PTGH në Gjilan – 

DKR PP.I.nr. 201/2015 të datës 18 dhjetor të vitit 2015, të cilën e përfaqësoj 

prokurori i shtetit Mr. Sc. Agron Uka, e duke pasur parasysh marrëveshjen 

për pranimin e fajësisë për veprat penale lëndore me dënime të 

rekomanduara sipas marrëveshjes së tillë, pas mbajtjes së seancës së 

shqyrtimit gjyqësor, verbal dhe publik më datën 26 maj të vitit 2017 sipas 

marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë,  mori dhe në prani të prokurorit të 

shtetit, si dhe  të të akuzuarve në fjalë  me mbrojtësit e tyre të caktuar 

sipas detyrës zyrtare,  në të njëjtën ditë  publikisht shpalli këtë 

 

 

A K T GJ Y K I M 
 

I. Të akuzuarit: 

1.P.T. me pseudonimin ..., nga babai F. dhe nëna S. – e lindur V., i lindur 

më ... të vitit ... në ..., ku edhe e ka vendbanimin me adresë lagja “ ... “ 

rruga “ ... “ nr. ..., i pamartuar, i papunësuar, ka të kryer shkollën e mesme, 

me gjendje të mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i pagjykuar dhe nuk zhvillohet procedurë tjetër penale kundër tij,  

 

Ë sh t ë   f a j t o r  
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Sepse më datën 29.10 2015 rreth orës 22,00 në ..., në rrugën “ ... “ p.n. i 

akuzuari me dashje dhe përgatitje paraprake pa autorizim ka poseduar 

me qëllim të shitjes dhe transportimit apo dërgimit me qëllim të 

shpërndarjes së substancës narkotike të llojit marihuanë, e cila është 

shpallur me ligj si narkotik i rrezikshëm, ashtu që vetura e markës Opell 

Corsa me targa të regjistrimit ..., të cilën e drejtonte i akuzuari është ndalur 

nga pjesëtarët policor, ashtu që tek i njëjti në xhepin e duksit në anën e 

majtë i janë gjetur pesë paketime substanca narkotike të llojit marihuanë 

me peshë prej 1.9 gram si dhe një pako rizlla, me qëllim që të njëjtat t’ia 

shes personit H.F. si dhe më parë i ka shitur substancë narkotike të 

akuzuarve V.M. dhe R.M., të cilët këtë substancë narkotike e kanë 

poseduar pa autorizim, 

 

-me çka ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge nga 

neni 273 paragrafi ++1.të KPRK-s. 

 

2. V.M.  nga babai F. dhe nëna F. – e lindur S., i lindur më ... në ..., ku edhe 

e ka vendbanimin me adresë “ ... “ nr. ..., i pamartuar, ka të kryer shkollën 

e mesme, punëtor në ... në ..., i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i pagjykuar dhe nuk zhvillohet 

procedurë tjetër penale kundër tij,  

 

Ë sh t ë  f a j t o r 

 

Sepse më datën 21.10 të vitit 2015 rreth orës 16 – 17,00 në ..., te rrethi te 

banesat e kaltra i akuzuari pa autorizim ka blerë substancë narkotike të 

llojit marihuanë në vlerë prej 5 Eurove nga i akuzuari P.T. me qëllim të 

shitjes, e cila është shpallur me ligj si narkotikë i rrezikshëm ashtu që në 

fshatin ... rreth orës 19 të të njëjtës ditë nga ana e pjesëtarëve policor 

është ndal vetura e markës PASSAT me targa të regjistrimit ... të cilën e 

drejtonte G.H. dhe gjatë kontrollimit të pasagjerëve tek i akuzuari V. është 

gjetur dhe sekuestruar substancë narkotike e llojit marihuanë me peshë 

prej 0,4 gram të cilën e kishte përgatitur për përdorim, 

 

-me çka ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge nga 

neni 273 paragrafin 1.të KPRK-s. 

 

3 R.B. me pseudonim “ ... ” nga babi I. dhe nëna H. – e lindur S., i lindur më 

... në ..., ku edhe e ka vendbanimin me adresë rruga qarkore përball 

fushës së sportit “ ... “ nr. ..., i pamartuar, ka të kryer shkollën e mesme, i 

papunësuar, i gjendje së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës, më parë i padënuar, ndaj tij zhvillohet procedurë penale për 

vepër penale nga neni 275 paragrafi 2 të KPRK-s,  

 

Ë sh t ë  f a j t o r 
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Sepse më datën 22.10 2015 rreth orës 19,00 në ... në kafiterin “ ... “ i 

akuzuari pa autorizim ka blerë substancë narkotike të llojit marihuanë në 

vlerë prej 5 Eurove nga i akuzuari P.T. me qëllim të shitjes, e cila është 

shpallur me ligj si narkotikë i rrezikshëm, ashtu që gjatë kontrollimit nga ana 

e pjesëtarëve të policisë tek i njëjti është gjetur dhe sekuestruar një qese 

me substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë prej 0,3 gram, 

 

-me çka ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge nga 

neni 273 paragrafin 1.të KPRK-s. Dhe 

 

4. L.B. nga babai A. dhe nëna G. – e lindur D., i lindur më ... në ..., me 

vendbanim në ... me adresë rruga “ ... “ p.n. i pamartuar, ka të kryer 

Fakultetin Menaxhment Informatikë, i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,, më parë i padënuar dhe nuk 

zhvillohet procedurë tjetër penale kundër tij, 

Ë sh t ë  f a j t o r 

 

Sepse më datën 22.10 të vitit 2015 rreth orës 19,00 në ..., në kafiterin     “ ... 

” i akuzuari pa autorizim ka poseduar substancë narkotike të llojit 

marihuanë, e cila është shpallur me ligj si narkotikë i rrezikshëm, ashtu që 

gjatë kontrollimit nga ana e pjesëtarëve policor tek i njëjti është gjetur dhe 

sekuestruar një qese me substancë narkotike të llojit marihuanë me peshë 

prej 0,3 gram, 

 

-me çka ka kryer veprën penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotropike dhe analoge nga neni 275 paragrafi 2 të        

KPRK-s. 

Gjykata në bazë të dispozitave të cituara, nenit 4, 7, 21, 41, 43, 45, 73-76 të 

KPRK-s si dhe nenit 233, 248 dhe 365 të Kodit të procedurës Penale ( në 

tekstin e mëtutjeshëm KPP-s ), të akuzuarve  në fjalë, 

 

JU  SHQIPTON 

 

1.a. Të akuzuarit P.T. dënim kumulativ edhe atë: 

- dënim me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë ( 6 ) muajve e 

njëmbëdhjetë ( 11 ) ditë, të cilin duhet të filloj ta mbaj në afat prej 15 

ditëve nga dita pasuese e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm si dhe  

  

- dënim me gjobë në shumën prej treqind ( 300 ) Euro të cilën shumë 

detyrohet që ta paguaj në dy këste të barabarta edhe atë nga 150 Euro, 

të cilën duhet të filloj ta paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita pasuese e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, mirëpo në kuptim të nenit 46 paragrafi 

3 të KPRK-s nëse i akuzuari nuk mund ose nuk dëshiron ta përmbush 

dënimin me gjobë, atëherë i njëjti do të  
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ZËVENDËSOHET me dënim me burgim në kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë 

( 15 ) ditëve, të cilin duhet të filloj ta mbaj në afat prej 15 ditëve duke 

filluar nga dita e deklarimit se nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj 

dënimin lëndor me gjobë, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

Në kuptim të nenit 83 të paragrafi 1 të KPRK-s në dënim me burgim 

përkatësisht dënimin me gjobë të akuzuarit P.T. do t’i llogaritet koha e 

kaluar në paraburgim nga data 28.10 2015 e gjer më datën 05 maj të vitit 

2016. 

 

1.b.Në kuptim të nenit 69 lidhur me nenin 96 të KPRK-s të akuzuarit P.T. i 

shqiptohet edhe dënimi plotësues duke ju konfiskuar 1,9 gram të 

substancës narkotike të llojit marihuanë, e cila përmes komisionit përkatës 

do të shkatërrohet duke u konstatuar me procesverbal të sektorit për 

ekzekutimin e sanksioneve penale të kësaj gjykate,  

 

si dhe konfiskohen si dobi pasurore e siguruar në mënyrë të 

kundërligjshme edhe atë shumat e parave në apoena si në vijim : 

-1x100 Euro me nr. serik ..., 1x100 Euro me nr. serik ..., 1x100 Euro ..., 1x20 

Euro me nr. serik ..., 1x20 Euro me nr, serik ..., 1x20 Euro, me nr. serik ..., 1x10 

Euro me nr. serik ..., 1x10 Euro me nr. serik ..., 1x10 Euro ..., 1x10 Euro me nr. 

serik ..., 1x10 Euro me nr. serik ..., 1x10 Euro me nr. serik ..., 1x5 Euro me nr. 

serik ..., 1x2 Euro të metalta, 1x2 Euro të metalta, ashtu që pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi këto para lëndore do të derdhen në 

buxhetin e Republikës së Kosovës në procedurë përkatëse ligjore – e të 

cilat janë sekuestruar nga ky i akuzuar sipas vërtetimit mbi sekuestrim pa 

numër dhe pa datë nga zyrtari policor SH.L. me ... – lokacioni DHTN në 

Gjilan. 

 

1.c.Urdhërohet administratorja e kësaj gjykate që në bashkëpunim me 

Sektorin për ekzekutimin e sanksioneve penale të kësaj gjykate, pasi që 

ky aktgjykim është bërë i plotfuqishëm më datën 26 maj të vitit 2017 që në 

procedurë përkatëse ligjore të bëjë derdhjen përkatësisht transferimin e 

këtyre mjeteve financiare në Buxhetin e republikës së Kosovës dhe provën 

përkatëse ta vendos në këtë lëndë penale, lidhur me shumën përkatëse 

të konfiskuar. 

 

1.d. Urdhërohet kthimi i një telefoni ngjyrë hiri të llojit NOKIA me numër 

serik ..., një kartele Vala si dhe i veturës të sekuestruar nga i akuzuari P.T. 

edhe atë i llojit OPEL CORSA me targa të regjistrimit ... – me nr. të rastit 

policor .... 

 

Urdhërohet Sektori i ekzekutimit të sanksioneve penale të kësaj gjykate 

që t’i identifikoj sendet e urdhëruar për kthim duke ia dorëzuar të 

akuzuarit të njëjtat përmes procesverbalit i cili duhet të t’i bashkëngjitet 

kësaj lënde penale. 
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2.a. Të akuzuarit V.M. dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 

njëqindetetëdhjetë ( 180 ) ditëve, duke urdhëruar menjëherë që i njëjti 

mos të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej një viti, duke filluar nga 

dita pasuese e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër 

penale, nën kërcënim të revokimit të tij në kuptim të nenit 53 dhe 54 të 

KPRK-s si dhe 

- dënim me gjobë në shumën prej treqind ( 300 ) Euro të cilën shumë 

detyrohet që ta paguaj në dy këste të barabarta edhe atë nga 150 Euro, 

të cilën duhet të filloj ta paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita pasuese e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, mirëpo në kuptim të nenit 46 paragrafi 

3 të KPRK-s nëse i akuzuari nuk mund ose nuk dëshiron ta përmbush 

dënimin me gjobë, atëherë i njëjti do të  

ZËVENDËSOHET me dënim me burgim në kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë 

( 15 ) ditëve, të cilin duhet të filloj tas mbaj në afat prej 15 ditëve duke 

filluar nga dita e deklarimit se nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj 

dënimin lëndor me gjobë, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

2.b.Po ashtu ndaj të njëjtit shqiptohet në kuptim të nenit 69 lidhur me 

nenin 273 paragrafi 5 të KPRK-s edhe dënimi plotësues duke ju konfiskuar 

substanca narkotike e llojit marihuanë me peshë prej 0.4 gram, e cila do 

të shkatërrohet përmes komisionit përkatës duke u konstatuar në 

procesverbal tek Sektori për ekzekutimin e sanksioneve penale të kësaj 

gjykate. 

 

3.a.Të akuzuarit R.B. dënimi me burgim në kohëzgjatje prej nëntëdhjetë ( 

90 ) ditëve duke urdhëruar menjëherë që i njëjti mos të ekzekutohet nëse i 

akuzuari në afat prej një viti, duke filluar nga dita pasuese e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale, nën 

kërcënim të revokimit të tij në kuptim të nenit 53 dhe 54 të KPRK-s si dhe 

- dënim me gjobë në shumën prej treqind ( 300 ) Euro të cilën shumë 

detyrohet që ta paguaj në dy këste të barabarta edhe atë nga 150 Euro, 

të cilën duhet të filloj ta paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita pasuese e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, mirëpo në kuptim të nenit 46 paragrafi 

3 të KPRK-s nëse i akuzuari nuk mund ose nuk dëshiron ta përmbush 

dënimin me gjobë, atëherë i njëjti do të  

ZËVENDËSOHET me dënim me burgim në kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë 

( 15 ) ditëve, të cilin duhet të filloj tas mbaj në afat prej 15 ditëve duke 

filluar nga dita e deklarimit se nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj 

dënimin lëndor me gjobë, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

3.b.Po ashtu ndaj të njëjtit shqiptohet në kuptim të nenit 69 lidhur me 

nenin 273 paragrafi 5 të KPRK-s edhe dënimi plotësues duke ju konfiskuar 

substanca narkotike e llojit marihuanë me peshë prej 0.3 gram, e cila do 

të shkatërrohet përmes komisionit përkatës duke u konstatuar në 

procesverbal tek Sektori për ekzekutimin e sanksioneve penale të kësaj 

gjykate. 

ndërsa  
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4.a. Të akuzuarit L.B. dënimi me gjobë në shumën prej treqind ( 300 ) Euro 

të cilën shumë detyrohet që ta paguaj në dy këste të barabarta edhe atë 

nga 150 Euro, të cilën duhet të filloj ta paguaj në afat prej 15 ditëve nga 

dita pasuese e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, mirëpo në kuptim të 

nenit 46 paragrafi 3 të KPRK-s nëse i akuzuari nuk mund ose nuk dëshiron 

ta përmbush dënimin me gjobë, atëherë i njëjti do të  

ZËVENDËSOHET me dënim me burgim në kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë 

( 15 ) ditëve, të cilin duhet të filloj tas mbaj në afat prej 15 ditëve duke 

filluar nga dita e deklarimit se nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj 

dënimin lëndor me gjobë, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

4.b.Po ashtu ndaj të njëjtit shqiptohet në kuptim të nenit 69 lidhur me 

nenin 273 paragrafi 5 të KPRK-s edhe dënimi plotësues duke ju konfiskuar 

substanca narkotike e llojit marihuanë me peshë prej 0.3 gram, e cila do 

të shkatërrohet përmes komisionit përkatës duke u konstatuar në 

procesverbal tek Sektori për ekzekutimin e sanksioneve penale të kësaj 

gjykate. 

 

III.DETYROHEN të akuzuarit në fjalë që kësaj gjykate t’ia paguaj 

shpenzimet e procedurës penale përkitazi me paushallin gjyqësor edhe 

atë i akuzuari P.T., V.M., dhe R.B. në shumën prej nga dyzetë ( 40 ) Euro 

kurse i akuzuari L.B. në shumën prej tridhjetë ( 30 ) Euro, të gjitha në afat 

prej 30 ditëve, nga dita pasuese e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Organi kompetent i ndjekjes penale ka ngritur aktakuzë kundër të 

akuzuarve në fjalë, duke i akuzuar për vepra penale përkatëse. 

Me aktgjykimet përkatëse një herë është vendosur lidhur me të akuzuarit 

në fjalë, mirëpo sipas ankesës së mbrojtësve e sipas detyrës zyrtare janë 

anuluar aktgjykimet lëndore duke u kthyer lënda në rigjykim dhe 

vendosje. 

Para se me caktuar seancën për rigjykim kryetari i trupit gjykues ka 

ekzaminuar lëndët penale lëndore duke i analizuar të gjitha vërejtjet e 

prezentuara nga ana e shkallës dytë, të cilat për gjykatat e instancave 

më të ulta janë të detyrueshme përveç nëse nuk vërtetohet se janë 

kundërkushtetuese, kundër dispozitave ligjore por edhe konventave të 

parapara me nenin 22 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Vërtetë 

me nenin 326 paragrafi 5 të KPP-s parashihet se nëse ndonjëri prej të 

akuzuarve pranon fajësinë kurse tjerët nuk e pranojnë fajësinë atëherë 

trupi gjykues e shtynë shqiptimin e dënimit për ata që e kanë pranuar 

fajësinë deri në fund të shqyrtimit gjyqësor, pastaj lidhur me aprovimin e 

fajësisë nga kryetari i trupit gjykues lidhur me përshkrimin faktik të veprës 

penale e cila i takon organit të ndjekjes penale sipas parimit të 

akuzaritetit, e në kuptim të nenit 253 paragrafi 2 të KPP-s gjykata nuk është 

e lidhur me kualifikimin juridik të veprës penale, mirëpo sa i përket nenit 
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326 paragrafi 5 të KPPP-s i njëjti zbatohet vetëm kur kemi të bëjmë me krim 

të organizuar dhe për vepra penale të kryera në bashkëpunim, e që nga 

numri i të akuzuarve kishte me u bërë edhe zbatimi i dispozitës përkatëse 

ligjore për veprën penale, ose që sa i përket nivelit të rrezikshmërisë 

shoqërore kishte me ardhur në shprehje për rastet e veprave penale të 

kryera në bashkëpunim. Në rastin konkret lidhur me lëndët penale lëndore 

rast të tillë nuk kemi pasur pasi që secili prej të akuzuarve është akuzuar 

për vepra penale të veçanta, kështu që nëse ndonjë prej tyre e pranon 

fajësinë nuk kishte me pas pengesa ligjore që lidhur me atë të akuzuar të 

kryhet lëna penale duke u vazhduar ndaj të akuzuarit ose të akuzuarve 

që nuk e kanë pranuar fajësinë. 

 

Pas caktimit të seancës gjyqësore për rigjykim të lëndës penale dhe 

thirrjes së palëve, mbrojtësit e të akuzuarve kanë propozuar që të ju 

mundësohet negocimi marrëveshjes për pranimin e fajësisë, e këtë 

prokurori i shtetit nuk e ka kundërshtuar. Trupi gjykues ka vendos që të 

aprovoj propozimin e tillë duke e shtyrë seancën gjyqësore për një datë 

tjetër, duke ju lënë palëve kohë të mjaftueshme për negocimin e 

marrëveshjes për pranimin e fajësisë në kuptim të dispozitës nga neni 233 

të KPP-s. 

Pas pranimit të marrëveshjeve për pranimin e fajësisë me aktet tjera 

përcjellëse, gjykata ka vazhduar seancën e shqyrtimit gjyqësor kurse 

prokurori i shtetit ka bërë rikualifikimin e veprave penale edhe atë për të 

akuzuarin P. ka theksuar se në vend të paragrafit 2 duhet të jetë paragrafi 

1 të KPRK-s, përkitazi me të akuzuarin Visar precizohet përshkrimi faktik 

ashtu që pas fjalëve ka blerë shtohen fjalët “ me qëllim shitje “ kurse lidhur 

me të akuzuarin L. ndryshohet kualifikimi juridik ashtu që në vend të 

paragrafit 1 duhet të jetë paragrafi 2 i nenit 275 të KPRK-s. Po ashtu 

përkitazi me të akuzuarin R.B. përshkrimi faktik i veprës penale duhet të 

ndryshohet ashtu që pas ka blerë duhet të shtohen fjalët “ me qëllim 

shitje”. 

 

Gjykata pasi që ka vlerësuar se marrëveshjet lëndore mbi pranimin e 

fajësisë edhe atë faktin se pranimi i fajësisë për veprat penale lëndore 

nga ana e të akuzuarve është bërë me vullnet të lirë pas konsultimit të 

mjaftueshëm me mbrojtësit e tyre, e në anën tjetër janë përmbushur të 

gjitha kushtet ligjore në kuptim të nenit 326 lidhur me nenin 248 të KPP-s, 

duke pasur parasysh provat të cilat gjenden në shkresa të lëndës të cilat 

janë të mjaftueshme për të mbështetur përtej dyshimit të bazuar mirë se 

secili prej tyre ka kryer veprat penale si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

gjykata ka vendos që të njëjtit t’i shpall fajtorë për veprat penale lëndore 

duke ju shqiptuar dënimet e rekomanduara të cilat i përgjigjen kritereve 

ligjore nga neni 75 të KPRK-s duke u zbutur dënimet me burgim nën 

minimumin e posaçëm të veprave penale lëndore, kurse sa i përket 

dënimeve me gjobë në harmoni me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të 

veprimeve inkriminuese të secilit prej të akuzuarve por edhe pa rrezikuar 

ekzistencën ekonomike të tyre dhe familjers së tyre. 
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Në anën tjetër ka vlerësuar se janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 233 

paragrafi 18 të KPP-s, për të aprovuar dënimet e rekomanduara sipas 

marrëveshjeve lëndore mbi pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve. 

 

Gjykata pasi që është bindur se marrëveshjet lëndore janë arritur në 

kuptim të nenit 233 paragrafi 18-22 dhe nenit 247 të KPP-s dhe se janë 

plotësuar kushtet ligjore nga neni 326 të KPP-s duke përfshirë edhe 

rrethanat e pranueshme në kuptim të nenit 75 paragrafi 1 nënparagrafi 

1.3 të KPRK-s përkitazi me marrëveshjet e arritura mes palëve mbi pranimin 

e fajësisë, me të drejtë ka gjetur se edhe me dënimet sipas marrëveshjeve 

lëndore  mund të arrihet qëllimi i plotë i dënimeve përkatëse  me burgim 

dhe me gjobë por edhe me kusht në kuptim të nenit 41 lidhur me nenin 50 

të KPRK-s. të KPRK-s, duke parandaluar të akuzuarit në fjalë dhe qytetarët 

potencial që në ardhmen mos të kryejnë vepra penale të kësaj natyre por 

edhe të natyrave tjera. 

Pas shpalljes së aktgjykimit në kuptim të nenit 368 të KPP-s gjykata i ka 

njoftuar të akuzuarit lidhur me dënimet e shqiptuara por edhe për 

mundësinë e zëvendësimit të dënimit me gjobë me atë me burgim 

konform dispozitës nga neni 46 paragrafi 3 të KPRK-s, pastaj edhe lidhur 

me rëndësinë e dënimit me kusht dhe mundësinë e revokimit të tyre në 

kuptim të nenit 53 ose 54 të KPRK-s ndaj të akuzuarve të cekur në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, e pasi që i ka njoftuar për të drejtën në 

ankesë, të njëjtit shprehimisht kanë deklaruar se heqin dorë nga e drejta 

në ankesë duke përfshirë edhe prokurorin e shtetit. Andaj, kryetari i trupit 

gjykues në kuptim të nenit 485 paragrafi 2 të KPP-s konstaton se aktgjykimi 

lëndor është bërë i plotfuqishëm më datën 26 maj të vitit 2017. 

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale dhe përkitazi me 

paushallin gjyqësor vendosi në kuptim të nenit 450 lidhur me nenin 453 të 

KPP. 

Po ashtu ka vendos edhe lidhur me dënimet plotësuese dhe konfiskimin e 

dobisë pasurore të fituar në mënyrë të kundërligjshme me vepër penale 

nga ana e të akuzuarve si në dispozitiv konform nenit 69, 273 paragrafi 5 

të KPRK-s por edhe në kuptim të nenit 96 të KPRK-s. 

 

Nga të cekurat e më lartë, në kuptim të nenit 233, 326 paragrafi 4  dhe 

nenit 365 të KPP është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- Departamenti për krime të rënda 

Divizioni Penal PKR.nr. 316/2016, më dt.26 maj të vitit  2017 

 

Sekretarja juridike,                                             Kryetari i trupit gjykues, 

Kadrije Zymberi                                   Aziz Shaqiri, d.v. 
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Udhëzim për mjetin juridik: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën 

e Apelit  në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, në afat prej pesëmbëdhjetë ( 15 ) 

ditëve nga dita e pranimit të ekzemplarit të këtij aktgjykimi. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme  dorëzohet përmes kësaj Gjykate.  

 

VËREJTJE: Pasi që palët kanë heqë dorë nga e drejta në ankesë shprehimisht në 

procesverbal, aktgjykimi lëndor bëhet i plotfuqishëm më datën 26 maj të vitit 2017. 

  
 


