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PKR.nr.417 /2014 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – Departamenti i Krimeve të Rënda - 

divizioni penal, si gjykatë penale e shkallës parë, përmes kryetarit të trupit gjykues  

Aziz Shaqiri, me sekretaren juridike Kadrije Zymberi, në lëndën penale kundër të 

pandehurve : I. H. nga Gj., për shkak të veprës penale bklerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga neni 

229 paragrafi 2 të Kodit Penal të Kosovës (në tekstin e mëtutjeshëm KPK-s ) të cilin 

sipas detyrës zyrtare e mbron Av. B. K. nga Gj.i, dhe S. R.  nga Gj. për shkak të veprës 

penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotropike ose analoge nga 

neni 275 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës ( në tekstin e mëtutjeshëm 

KPRK-s ), sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan – Departamenti për krime 

të rënda PP.I.nr. 3/2013 të datës 29 janar  të vitit 2013, të cilën e përfaqësoi prokurori i 

shtetit Shaban Spahiu, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, verbal dhe publik më datën 26 

prill të vitit 2016, mori dhe në prani të prokurorit të  shtetit, të të pandehurve si dhe 

mbrojtësit të të pandehurit të parë, në të njëjtën ditë publikisht shpalli këtë, 

 

  

A K T GJ Y K I M 

 

I. I  pandehuri I. H.   nga babai M. dhe nëna A.,- e lindur Sh., i lindur më ... në Gj., ku 

edhe e ka vendbanimin me adresë rruga “ ... “ nr. ..., posedues i telefonit mobil me SIM 

kartele ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pamartuar, ka të kryer shkollën 

fillore, i papunësuar, me gjendje të mesme ekonomike pasi që jeton në bashkësi familjare 

me vëllain e tij i cili 6 vite ka punuar në ..., i gjykuar për natyrë të njëjtë të veprës penale 

me aktgjykim të kësaj gjykate por që ende nuk është bërë i plotfuqishëm, ka qenë i 

dënuar në kohëzgjatje prej një viti në vitin ... të cilin dënim edhe e ka mbajtur, se ka qenë 

konsumues i substancave narkotike, i tërhiqet vërejtja se është i detyruar që ta lajmëroj 

gjykatën për çdo ndërrim eventual të vendbanimit përkatësisht të vendqëndrimit të tij nën 

kërcënim të pasojave ligjore me lëshimin e urdhër arrestit e nëse plotësohen kushtet 

ligjore edhe të letër rreshtimit,  

 

 

Ë sh t ë   f a j t o r 

 

Sepse më datën ... ka shpërndarë përkatësisht ia ka dhënë të pandehurit S. R. pa para një 

gram substancë narkotike të llojit “ Heroinë “, të cilën më parë e ka blerë në mënyrë të 

paautorizuar me qëllim shitje përkatësisht shpërndarje, 

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

narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga neni 229 paragrafi 2 të KPK-

s. 

Andaj,gjykata në bazë të dispozitave të cituara, nenit 3, 6, 15, 34, 38 dhe 64 të KPK-s, 

dhe nenit 73,74 dhe 75 të KPRK-s, si dhe nenit 248 paragrafi 1 dhe 4 lidhur me nenin 365 

të Kodit të procedurës penale  ( KPP-s ) të pandehurit I. H., 

 

I  SH Q I P T O N  D Ë N I M   M E  B U R G I M 

 

në kohëzgjatje prej një ( 1 ) viti, të cilin detyrohet që të filloj ta mbaj në afat prej 15 

ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi përkatësisht marrjes së aktgjykimit 

të plotfuqishëm, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 
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II. DETYROHET i pandehuri I. H. me të dhënat tjera personale si më lart që në emër të 

paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej tridhjetë ( 30 ) Eurove, në afat prej 15 ditëve 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

III. Ndaj të pandehurit S. R. me nofkën “...”, nga babi A. dhe nëna M. – e libndur R., i 

libndur më ... në Gjilabn ku edhe e ka vendbanimin me adresë “ ... “ nr. ..., shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

HIDHET aktakuza në dispozitivin II e paraqitur nga Prokuroria Themelore në Gjilan – 

Departamenti për krime të rënda PP.I.3/2013 e datës ..., përkitazi me veprën penale 

posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotropike ose analoge nga neni 275 

paragrafi 1 të KPRK-s, 

për shkak të tërheqjes nga akuza të prokurorit të shtetit. 

 

IV. Konfiskohet substanca narkotike e llojit “ heroinë “ me pesë prej një grami, e gjetur 

tek i pandehuri S. R., e të sekuestruar sipas vërtetimit me numër të rastit ...të datës ... të 

lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Policisë – DHTN2 – Gjilan nga personi zyrtar me nr. të 

DI ... – A. D.. 

V. Shpenzimet e procedurës penale përkitazi me të pandehurin S. R. nga Gj. bien në barrë 

të mjeteve buxhetore të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Kosovës në Prishtinë. 

 

A r s y e t i m 

 

Organi i ndjekjes penale kundër të pandehurve në fjalë ka paraqitur aktakuzë për shkak të 

dyshimit të bazuar mirë se të njëjtit kanë kryer veprat penale lëndore. 

 

Gjyqtari i lëndës duke vepruar sipas kronologjisë së lëndëve të pranuara ka caktuar 

seancën e shqyrtimit fillestar duke i ftuar palët konform dispozitës ligjore nga neni 245 të 

KPP-s. 

Prokurori i shtetit gjatë seancës fillestare është tërhequr nga akuza përkitazi me të 

pandehurin S. R., pasi që vetëm posedimi i substancave narkotike nuk ka qenë i 

inkriminuar sipas dispozitave të KPK-s që ka qenë në fuqi gjer më 31 dhjetor 2012, 

ndërsa dispozitat e KPRK-s nuk mund të zbatohen në mënyrë retroaktive, përveç në se 

janë më të favorshme, e në këtë rast nuk janë më të favorshme për këtë të pandehur, sepse 

vetëm posedimi i substancave narkotike dhe të ngjashme nuk ka qenë i inkriminuar. 

Kryetari i trupit gjykues pasi që prokurori i shtetit është tërhequr nga akuza në këtë fazë 

të procedurë e ka hedhur aktakuzën lëndore në dispozitivin II përkitazi me këtë të 

pandehur duke e pushuar procedurën penale ndaj tij. Hedhja e aktakuzës përkitazi me 

këtë të pandehur në kuadër të aktgjykimit përkitazi me të pandehurin tjetër konsiderohet 

aktvendim. 

Kryetari i trupit gjykues pasi që konstatoi se janë plotësuar kushtet ligjore përmbajtjen e 

seancës së shqyrtimit fillestar, në kuptim të nenit 246 të KPP e njoftoj të pandehurin I. H. 

me të drejtat ligjore, i cili me vetëdije të plotë dhe vullnet të lirë pas konsultimit me 

mbrojtësin e tij të caktuar sipas detyrës zyrtare e pranoj fajësinë lidhur me veprën penale 

në dispozitivin I të aktit akuzues, e pasi që këtë nuk e kundërshtuan as prokurori i shtetit e 

as mbrojtësi i të pandehurit, me aktvendim në kuptim të nenit 248 të KPP-s kryetari i 

trupit gjykues e aprovoj pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit I. H. përkitazi me 

veprën penale sipas përshkrimit faktik dhe kualifikimit juridik në dispozitiv I. të aktit 

akuzues lëndor, duke e vazhduar seancën me deklaratat e palëve. 
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Përfaqësuesi i akuzës deklaroj se mbetet në tërësi pranë akuzës përkitazi me të 

pandehurin e parë duke i propozuar gjykatës që të pandehurin I. H.n ta shpall fajtor dhe 

dënoj sipas Kodit penal. Me rastin e përcaktimit për llojin dhe lartësinë e dënimit 

gjykatës i propozoj që t’i ketë parasysh rrethanat rënduese edhe atë rrezikshmërinë 

shoqërore të veprës penale kurse si rrethanë lehtësuese faktin se i njëjti si në hetuesi ashtu 

edhe në shqyrtimin e sotëm ka pranuar veprën penale duke u penduar për një veprim të 

tillë. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit av. B. K. u deklaroj se i mbrojturi i tij gjatë seancës e ka pranuar 

fajësinë për veprën penale për shkak të substancës narkotike heroinë prej 1 grami që ia ka 

dhënë shokut të tij S. meqë i njëjti ka qenë në krizë shëndetësore si konsumues i 

narkotikut, edhe atë falas, e këtë për tas përballuar këtë krizë. Pastaj gjykatës i ka 

propozuar që me rastin e matjes së dënimit t’i ketë parasysh rrethanat lehtësuese edhe atë 

pranimin e fajësisë, motivin e kryerjes, shprehjen keqardhje për veprimin e tij, premtimin 

se në të ardhmen nuk do të kryej vepra penale, e të cilat paraqesin rrethana veçanërisht 

lehtësuese , andaj edhe me një dënim të kushtëzuar mund të arrihet qëllimi i plotë i 

dënimit. 

I pandehuri deklaroj se e mbështet mbrojtjen e mbrojtësit të tij duke u zotuar se do të 

përpiqet maksimalisht që ta mënjanoj shprehin e keqe të tij lidhur me konsumimin e 

substancës narkotike të llojit heroinë, meqë është i vetëdijshëm se e njëjta është e 

rrezikshme për shëndetin e tij, duke u zotuar seriozisht  se as këtë lloj e as llojet tjera të 

narkotikëve nuk do t’i shes, duke e bindur gjykatën se në rastin konkret ka vepruar mbi 

bazën e solidaeritetit për shkak se S. R. vërtetë ka qenë në krizë si konsumues i 

substancës narkotike të llojit heroinë dhe se i njëjti nuk ka pas para që ta blej këtë 

substancë andaj edhe atë ia ka dh[në pa para, se është i vetë[dijshëm se ka gabuar dhe se 

në të[ ardhmen nuk do të përsërisë veprime të tilla. 

 

Gjykata pas sigurimit të mendimit të prokurorit të shtetit me aktvendim procedural ka 

pranuar pranimin e fajësisë, pasi që janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 248 paragrafi 

1 të KPP-s. 

 

Gjykata për mos me mbështet aktgjykimin vetëm në pranimin e fajësisë së të pandehurit 

ka vlerësuar edhe provat tjera në shkresa sidomos deklaratën e të pandehurit I., deklaratën 

e të pandehurit tjetër S. të konkretizuar gjatë seancës fillestare por edhe provën materiale 

përkitazi me substancën narkotike të llojit të rrezikshëm të quajtur “ heroinë “ duke 

vërtetuar gjendjen faktike sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi përkitazi me të 

pandehurin I. H.. 

 

Nuk janë kontestuese as elementet objektive e as subjektive të veprës penale  

lëndore përkitazi me të pandehurin I., por nuk ka vërtetuar gjykata as ndonjë rrethanë e 

cila do ta përjashtonte apo zvogëlonte përgjegjësinë penale të të pandehurit I. H., edhe 

pse i njëjti është konsumues i substancës narkotike të llojit heroinë, e i cili pa para ia ka 

dhënë – shpërndarë një gram heroinë të pandehurit tjetër ndaj të cilit është hedhur 

aktakuza për arsyet e cekura më lartë. 

 

Në rastin konkret gjykata ka vërtetuar se në veprimet e të pandehurit I. H. qëndrojnë të 

gjitha elementet e veprës penale nga neni 229 paragrafi 2 të KPK-s, andaj edhe për këtë 

vepër penale e shpalli fajtor të njëjtin dhe e dënoj si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Gjykata është bindur se duke i pasur parasysh rrethanat e lartcekura dhe gjendjen faktike 

si më lartë se edhe me dënimin minimal me burgim prej një viti mund të arrihet qëllimi i 

dënimit nga neni 34 të KPK-s, duke e parandaluar të pandehurin I. që në të ardhmen mos 
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të kryej vepra penale, duke u resocializuar në sjelljet e tij kriminale. Gjykata me rastin e 

përcaktimit për llojin dhe lartësinë e dënimit ka pasur parasysh rrethanat lehtësuese : 

pranimin e fajit në të gjitha fazat e procedurës, pendimin e sinqertë por edhe premtimin 

serioz se në të ardhmen do të përmbahet nga veprimet kriminale edhe pse kemi të bëjmë 

me sasi të vogël të narkotikut të cilin ia ka dhënë pa para të pandehurit tjetër për shkak se 

i njëjti ka qenë në krizë shëndetësore si përdorues i narkotikut heroinë qysh nga vitet e 

tetëdhjeta, kurse rrethana rënduese nuk ka gjetur pasi që me asnjë aktgjykim të 

plotfuqishëm nuk ka vërtetuar se ky i pandehur ka kryer vepra penale të kësaj natyre ose 

të ngjashme. 

Gjykata për konfiskimin e narkotikut lëndor ka vendosur në kuptim të nenit 282 paragrafi 

1 të KPP-s, edhe pse ndaj të pandehurit S. është hedhur aktakuza lëndore në dispozitivin 

II. 

I pandehuri I. H. në kuptim të nenit  450 lidhur me nenin 453 të KPP, është detyruar për 

pagesën e paushallit gjyqësore.  

Gjykata lidhur me kërkesën pasurore juridike nuk ka vendos pasi që i dëmtuari gjer në 

përfundim të seancës gjyqësore nuk ka paraqitur kurrfarë kërkese në kuptim të nenit 218 

të KPP-s.  

Nga të cekurat e më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- Departamenti i Krimeve tw Rwnda  

Divizioni Penal PKR.nr.417/2014, më dt.26 prill 2016 

 

Sekretarja juridike,                                            Kryetari i trupit gjykues, 
Kadrije Zymberi                                        Aziz Shaqiri  

 

  

 

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.  

  

 

 

 

 


