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PKR.nr.70/2020 

 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

          GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti për Krime të Rënda, 
përmes kryetarit të trupit gjykues Agim Ademi, me bashkëpunëtorin profesional Dibran Jusufi, 

në çështjen penale kundër të akuzuarve Xh.D dhe H.R, që të dy nga Gjilani, dhe që të dy për 

shkak të veprës penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 267 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

me mbrojtëset e tyre të caktuar sipas detyrës zyrtare, avokatet  Erëmira Halimi dhe Elvira 

Haziri nga Gjilani, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore-Departamenti për Krime të 

Rënda në Gjilan, me numër PP.I.nr.59/2020, të datës 19.06.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit 

lidhur me marrëveshjen për pranimin e fajësisë, me datë 14.07.2020, mori dhe shpalli, ndërsa 

me datë 17.07.2020, përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

            Të akuzuarit: 

 

Xh.D, nga babai N..., nëna N..., e lindur M..., i lindur me datë ...., në ... të Gjermanisë, 

me vendbanim në Gjilan, rr. “...”, nr. .., i pamartuar, i punësuar në “Call Center I.....” me seli në 

Gjilan, i gjendjes së mesme ekonomike, ka të përfunduar shkollën e mesme, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

H.R, nga babai Sh..., nëna R..., e lindur S..., e lindur me datë ..., në Gjermani, me 

vendbanim në Gjilan, rr. “....”, nr. .., e pamartuar, e papunësuar, e gjendjes së varfër 

ekonomike, ka të përfunduar shkollën e mesme, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës. 
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JANË FAJTOR 

 

 

 

              Se me datë 26.05.2020, rreth orës 21:30 minuta, në rrugën “Bejnaze Kacabashi”, në 

Gjilan, të pandehurit pa autorizim, blejnë ose posedojnë me qëllim të shtijës apo shpërndarjes 

substanca psikotrope, ashtu që me rastin e kontrollimit të shtëpisë dhe objekteve përcjellëse, 

pronë e të pandehurit Xh.D, brenda ambienteve të shtëpisë së tij janë gjetur dhe konfiskuar 

substancë narkotike e llojit “Heroinë”, me peshë prej 19.7 gram, dhe të pandehurit ishin 

arrestuar nga Policia e Kosovës-Stacioni Policor në Gjilan. 

 

-Me çka kanë kryer veprën penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 267 paragrafi 1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-ës. 

 

            Andaj, gjykata duke iu referuar marrëveshjes së arritur me shkrim mbi pranimin e 

fajësisë të të akuzuarve Xh.D dhe H.R, në bazë të neneve 38, 39, 40, 42, 43, 46  të KPRK-ës, 

lidhur me nenin 233, 365 dhe 453të KPPRK-ës, të akuzuarin: 

 

 

 

I GJYKON 

 

 

            Të akuzuarin Xh.D, me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti si dhe dënim 

me gjobë në lartësi prej 500 euro, të cilin dënim me burgim do ta mbajë, përkatësisht dënim me 

gjobë do ta paguaj në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.   

 

 Në dënimin e shqiptuar me burgim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim 

nga data 26.05.2020 e deri me datë 14.07.2020. 

 

             Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë atëherë i njëjti dënim do ti 

zëvendësohet me dënim me burgim, ashtu që një ditë burgimi do të llogaritet në shumën prej 

20 euro. 

 

Të akuzuarën H.R, me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve dhe 

dënim me gjobë në shumën prej 500 euro. 

 

Me kërkesën  e të akuzuarës dhe mbrojtëses së saj, dënimi me burgim i zëvendësohet 

me dënim me gjobë në lartësi prej 2,000.oo euro, në të cilin dënim ka për të ju llogaritur edhe 

koha e kaluar në paraburgim nga data 26.05.2020 e deri me datë 14.07.2020 duke ju llogaritur 

nga 20 euro për një ditë burgimi, ashtu që e njëjta obligohet ta paguaj shumën e mbetur prej 

980 euro si dhe dënim e shqiptuar me gjobë prej 500 euro, e në shumë të përgjithshme prej 

1520 (njëmijë e pesëqind e njëzet) euro.  

 

Të akuzuarve Xh.D dhe H.R, i shqiptohet dënimi plotësues konfiskimi i substancës 

narkotike e llojit Heroinë me peshë prej 19.7 gram. 
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 Obligohem të akuzuarit, që secili veç e veç, të paguajë paushallin gjyqësor në shumën 

prej 50 € (pesëdhjetë euro) si dhe shumën 50 € (pesëdhjetë euro) në emër të kompensimit për 

viktimat e krimit, si dhe shpenzimet e procedurës sipas llogarisë përfundimtare  të Gjykatës, në 

afat prej 15 ditësh pas ditës pasuese të plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

               Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda, ka paraqitur 

aktakuzën me numër PP.I.nr.59/2020, të datës 19.06.2020, kundër të akuzuarve Xh.D dhe H.R, 

që të dy nga Gjilani, dhe që të dy për shkak të veprës penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 267 paragrafi 

1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

              Me datat 19.06.2020 dhe 08.07.2020, Prokuroria Themelore në Gjilan-Departamenti 

për Krime të Rënda, ka paraqitur në gjykatë marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë, me të 

akuzuarit Xh.D dhe H.R. Gjykata me datë 14.07.2020, pas dëgjimit të palëve ka marrë 

aktvendim me të cilin ka pranuar marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë ngase ka konstatuar se 

janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë në bazë të nenit 233 të KPP-së. Në 

këtë aspekt gjykata, ka konstatuar se marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë, të arritura mes 

Prokurorisë Themelore në Gjilan si dhe të akuzuarve Xh.D dhe H.R, në pranin e mbrojtësve të 

tyre, i përmbushin të gjitha kushtet ligjore si dhe të njëjtat janë arritur në bazë të nenit 233 të 

KPP-ës, po ashtu gjykata ka konstatuar faktin se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht pas 

konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tyre, se pranimi i fajësisë mbështet në faktet dhe 

prova materiale të rastit konkret të cilat paraqiten në aktakuzë  si dhe nuk ekzistojnë asnjë nga 

rrethanat e parapara nga neni 253 paragrafi 1 e 2 të KPP-së. 

 

             Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se të akuzuarit 

Xh.D dhe H.R, nga Gjilani, me datë 26.05.2020, rreth orës 21:30 minuta, në rrugën “Bejnaze 

Kacabashi”, në Gjilan, të pandehurit pa autorizim, blejnë ose posedojnë me qëllim të shtijës 

apo shpërndarjes substanca psikotrope, ashtu që me rastin e kontrollimit të shtëpisë dhe 

objekteve përcjellëse, pronë e të pandehurit Xh.D, brenda ambienteve të shtëpisë së tij janë 

gjetur dhe konfiskuar substancë narkotike e llojit “Heroinë”, me peshë prej 19.7 gram, dhe të 

pandehurit ishin arrestuar nga Policia e Kosovës-Stacioni Policor në Gjilan dhe nëkëtë mënyrë 

kanë kryer veprën penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 267 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës. 

 

             Gjykata, me rastin e shqiptimit të dënimit duke u bazuar në nenin 75 paragrafi 1, nën 

paragrafi 3 të KPRK-ës, ka vlerësuar se duhet të aprovohen rekomandimet a paraqitura me 

marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë, që të pandehurit Xh.D ti shqiptohet me dënim me burgim 

në kohëzgjatje prej 1 (një) viti si dhe dënim me gjobë në lartësi prej 500 euro, të cilin dënim 

me burgim do ta mbajë, përkatësisht do ta paguaj në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim nga data 26.05.2020 e deri me datë 14.07.2020, si dhe të akuzuarës H.R, ti 

shqiptohet me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve dhe dënim me gjobë në 

shumën prej 500 euro, ku pas kërkesës së të akuzuarës dhe mbrojtëses së saj, dënimi me burg i 

është zëvendësuar me dënim me gjobë në shumën prej 2000 euro, ngase duke i marrë parasysh 

të gjitha rrethanat dhe provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës, ky dënim do të jetë i drejtë 

dhe në harmoni me peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë penale të kryerësve. 
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              Sipas bindjes së gjykatës, dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurve, duke i marr parasysh 

rrethanat e  përmendura më lartë është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës 

penale dhe shkallën e përgjegjësisë së tyre. 

 

             Gjykata, po ashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i 

dënimit nga neni 41 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurës nga kryerja e 

veprave penale dhe rehabilitimin e tyre, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e 

veprave penale, shprehja e gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe 

forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

             Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të të 

pandehurve, gjykata duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur që të 

pandehurit, secilin veç e veç ti obligojë që ti paguajnë shpenzimet procedurale dhe atë 

paushallin gjyqësor në shumën prej 50 euro, si dhe shumën prej 50 euro, për kompensimin e 

viktimave të krimit edhe atë në kuptim të nenit 39 paragrafi 3.1 të Ligjit për Kompensim e 

Viktimave të Krimit, në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  

 

           Konform nenit 267 paragrafi 5 të KPRK-ës, gjykata  konfiskoi substancën narkotike e 

llojit heroinë me peshë prej 19.7 gram . 

 

       

           Andaj, duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.70/2020 

Me datë 17.07.2020 
 

 

Bashkëpunëtori profesional,                                     Kryetari i trupit gjykues, 

       Dibran Jusufi                                Agim Ademi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Ndaj këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit 

në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 


