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Numri i lëndës: 2019:279290 

Datë: 18.02.2020 

Numri i dokumentit:     00864306 

 

    PKR.nr.10/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA  THEMELORE NË FERIZAJ - DEPARTAMENTI PËR KRIME TË 

RËNDA, si gjykatë e shkallës së parë penale, me kryetarin e trupit gjykues Sahit Krasniqi, si 

dhe me sekretaren juridike Adelina Sallahu, në çështjen penale kundër të pandehurve: R.R, 

B.R, A.R për shkak të veprës penale në bashkëkryerje  blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja 

e paautorizuar  e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së, A.I për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 të KPRK-

së, U.ZH për shkak se ka kryer veprën penale ndihmë në veprën penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar  e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga 

neni 267 par.2 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, sipas aktakuzës së prokurorisë themelore në 

Ferizaj PP.I.nr.136/19 të dt. 27.01.2020, në praninë e përfaqësuesit të aktakuzës prokurorit të 

shtetit Sebahate Sinani, të pandehurve: R.R dhe mbrojtësit të tij av. I.Q ( i caktuar sipas detyrës 

zyrtare), B.R dhe mbrotjtësit të tij av. I.M( i caktuar sipas detyrës zyrtare), A.R dhe mrbojtësit 

të tij av. B.Q ( i caktuar sipas detyrës zyrtare), A.I dhe mbrojtësit të tij av. L.Q.I ( me 

autorizim), dhe U.ZH dhe mbrojtësit të tij av. A.S ( me autorizim), pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar publik më dt.18.02.2020, morri  dhe  publikisht shpalli këtë :  

 

 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 
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Të pandehurit: 

 

R.R, nga i ati R.....dhe e ema M....., e gjinisë Sh...., i lindur me dt. ...., në Kaçanik, ku 

edhe jeton rr.”.....” nr. ...., i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i R. 

Kosovës, ka të kryer shkollën fillore, i pa martuar, me nr. personal ....., gjendet në 

paraburgim nga dt.26.11.2019. 

 

B.R, me nofkën ....., nga i ati  R....., e ëma M....., e gjinisë Sh...., i lindur me dt. ......, në 

Kaçanik, ku edhe jeton ne rrugën “......” nr......, ka të kryer shkollën fillore, i pa martuar, i pa 

punë, i gjendjes së dobët ekonomike,  me numër personal .... shqiptar, shtetas i R. Kosovës, 

gjendet në arrest shtëpiak nga data 27.11.2019. 

 

A.R , nga i ati R...... dhe e ema M...., e gjinisë Sh...., i lindur me dt. ....., në Kaçanik, ku 

edhe jeton rr.”.....” nr....., i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i R. 

Kosovës, ka të kryer shkollën fillore, i pa martuar, me nr. personal ....., mbrohet në liri. 

 

A.I, nga i ati SH….., e ëma Sh….., e gjinisë Q…., I lindur me dt. ….. në Gjilan, tani me 

vendbanim në fsh. ……K. Ferizaj, I pa paunë, shqiptar, shtetas I R. Kosovës, gjendjes së dobët 

ekonomike, I pa martuar, nr. Personal……, gjendet në paraburgim nga dt. 27.11.2019. 

 

U.ZH  nga i ati I.....dhe e ëma M..... e vajzëeris M....., i lindur me dt. ..... në Kaçanik, 

me vendbanim në rr. “.....” nr..... Kaçanik, shqiptar, shtetas i R. Kosovës, ka të kryer shkollën e 

mesme, i gjendjes së dobët ekonomike, me numër personal......., gjendet në arrest shtëpiak nga 

dt. 26.11.2019. 

 

 

 

 

JANE FAJTOR 

 

I. Te pandehuri: R.R, B.R dhe A.R 

 

Sepse: gjatë muajit korrik 2019 deri me 26 nëntor 2019, në Kaçanik, saktësisht në 

lokalin ushqimor në rr.” ..... “ nr. ..... të pandehurit në bashkëkryerje edhe me të miturin I.R, 
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janë marrë me shitjen dhe shitjen dhe shpërndarjen e substancave të dyshuara narkotike dhe atë 

të llojit mariuhanë, në atë mënyrë që të njëjtit lokalin në fjalë, e kanë shfrytëzuar edhe për 

shitje të mariuhanes, ashtu që i kanë koordinuar veprimet mes vete lidhur me pranimin e 

porosisë e deri tek sjellja, e pastaj shitja e lëndës narkotike, ku sasinë narkotike në sasi të vogla 

e kanë mbajtur brenda në lokal, ndërsa sasitë e tjera të mëdha i kanë mbajtur në shtëpinë e tyre, 

ku edhe i kanë përgatitur duke i ndarë në qese te vogla najloni ose i kanë mbështjellur në formë 

të cigareve të gatshme për përdorim, dhe po ashtu në lokal kanë mbajtur me qëllim shitje edhe 

letra për mbështjelljen e mariuhanes, ashtu që pas hetimeve me dt. 26.11.2019, lokali në fjalë 

është bastisur ku janë konfiskuar disa paketime me letra të cilat përdoren për mbështjellje të 

mariuhanës, një pako cigare “Winston”, në të cilën kishte 5 qese vogla najloni të mbushura me 

substancë të dyshuar narkotike të llojit mariuhanë me peshë totale 5.5 gram, si dhe tek i 

pandehuri R......nën rroba , në pjesën e barkut është gjetur një qese substancë narkotike e llojit 

mariuhanë e peshë 94 gram, me çrast të pandehurit arrestohen dhe sasia narkotike konfiskohet, 

-              

  

- Me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja 

dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve , substancave psikotrope dhe analoge nga 

neni 267 par. 2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

II. I pandehuri A.I 

 

Sepse: me dt. 26.11.2019, në fshatin ....., Komuna Ferizaj, saktësisht në piken e 

derivateve “......”, me qëllim të përfitimit material të kundërligjshëm, i ka shitur të pandehurit 

R.R, një sasi të dyshuar narkotike të llojit Mariuhanë, me peshë prej 94 gram, e ndarë në pjesë 

të ndryshme, në atë mënyrë që i pandehuri A..... me veturën e tij “VW Golf II”, me targa ....., 

ka shkuar deri te pika e derivateve në fjalë, ku takohet me te pandehurin R....., i cili ka qenë 

duke e pritur në veturë së bashku edhe me të pandehurin U.ZH, dhe aty i shetë sasinë narkotike 

në vlerë prej 100 euro, me qëllim që edhe të pandehurit tjerë këtë sasi ta shesin apo 

shpërndajnë, ku pas hetimit të policisë dhe pas bastisjes ë shtëpisë së të pandehurit A....., është 

gjetur dhe konfiskuar edhe një sasi tjetër e dyshuar narkotike e llojit mariuhanë me peshë 1.34 

gram, gjashtë qese të vogla najloni – të zbrazëta të destinuara për mbushje me narkotikë, me 

ç’rastë me dt. 27.11.2019 i pandehuri arrestohet nga policia,- 
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- Me çka ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve , substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 

par. 2 të KPRK-së. 

 

III. I pandehuri U.ZH 

 

Sepse: me dt. 26.11.2019 në fsh. ..... , Komuna Feriaj, i pandehuri i ka ndihmuar të 

pandehurit R.R, në kryerje të veprës penale, në atë mënyrë që duke qenë në dijeni se i 

pandehuri R..... është duke shkuar për të blerë substancë narkotike , është pajtuar që të i 

ndihmojë , duke ia ofruar në shfrytëzim veturën e tij të tipit “Opel Corsa”, e me të cilën kanë 

shkuar në fshatin....., ku janë takuar me të pandehurin A.I ashtu që nga ky i fundit, i pandehuri 

R....., ka blerë një sasi të dyshuar narkotike të llojit Mariuhanë, me peshë prej 100 gram, me 

qëllim të njëjtën t’a shesin, ku pas hetimeve të policisë të njëjtit arrestohen dhe sasia e 

narkotike u konfiskohet, - 

 

- Me çka ka kryer në ndihmë veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

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

267 par. 2  lidhur me nenin 33 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata në bazë të dispozitave të përmendura dhe 4, 7, 17, 21, 38, 39, 40, 42, 43, 69, 

70, 71par.1, nën. par 1.2, dhe nenit 72 par.1, nën. par. 1.4 të KPRK-së si dhe në bazë të nenit 

365 të KPPRK-së pandehurit i 

 

GJ Y K O N 

 

Të pandehurin R.R me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2/dy/vite në të cilin 

dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga dt.26.11.2019 deri me dt. 

18.02.2020, dhe dënim me gjobë në lartësi prej 800 /tetëqind/ euro, të cilin dënim i 

pandehuri është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi 

 

Të pandehurin B.R me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1/një/viti, në të cilin 

dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në arrest shtëpiak nga dt. 27.11.2019 deri me dt. 

18.02.2020, dhe dënim me gjobë në lartësi prej 400 /katërqind/ euro, të cilin dënim i 
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pandehuri është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

 

Të pandehurin A.R me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 9/nëntë/muaj dhe 

dënim me gjobë në lartësi prej 400 /katërqind/ euro, të cilin dënim i pandehuri është i 

obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Të pandehurin A.I me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1/një/vite e 

6/gjashtë/muaj, në të cilin dënim llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga dt. 

27.11.2019 deri me dt. 18.02.2020, dhe dënim me gjobë në lartësi prej 500/pesë qind/euro 

të cilin dënim i pandehuri është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Të pandehurin U.ZH me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6/gjashtë/muaj, në të 

cilin dënim llogaritet edhe koha e kaluar në arrest shtëpiak nga dt. 26.11.2019 deri me dt. 

18.02.2020, dhe dënim me gjobë në lartësi prej 300/tre qind/ euro të cilin dënim i pandehuri 

është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

           Ne rast se dënimi me gjobe nuk mund të ekzekutohet në format tjera të parapara me 

nenin 43 par. 3 të KPRK-së, dënimi i caktuar me gjobe të pandehurve, do të iu shndërrohet ne 

dënim burgu, ashtu që për çdo 20 euro të pandehurve do ti llogaritet një dite burgu. 

 

 Konform nenit 367 par.1, nënpar.1.2 të KPPK-së, kryetari i trupit gjykues me 

aktvendim të veçantë të pandehurve R.R dhe A.I iu ndërpreu masën e paraburgimit, dhe të 

pandehurve B.R dhe U.ZH iu ndërpreu masën e arrestit shtëpiak. 

 

Konform nenit 267 par.5 të KPRK-së, konfiskohet në mënyrë të përhershme, lënda 

narkotike me peshë 5.5 gram, dhe 94 gram, dhe 1.34 gram, dhe tri paketime me letra për 

mbështjellje të mariuhanës e përfshirë si në dispozitivat e këtij aktgjykimi. 

  

           Të pandehurit, obligohen që  në emër të paushallit gjyqësor secili veç e veç të paguajnë 

shumen prej 30 (tridhjetë) Euro, si dhe secili veç e veç të paguajnë shumen prej 

50/pesëdhjetë/euro në Fondin për kompensimin e viktimave të dhunës, të gjitha këto në afat 
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prej 15/pesëmbëdhjetë/ditëve, nga data kur aktgjykimi të merr formën e prerë,  nën kërcënimin 

e përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m i 

 

 

Prokuroria e Themelore në Ferizaj - Departamenti për Krime të Rënda me 

aktakuzën PP.I.nr.136/19 të dt. 27.01.2020 ka ngarkuar të pandehurit R.R, B.R, A.R për shkak 

të veprës penale në bashkëkryerje  blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar  e 

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së, A.I për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 të KPRK-

së, U.ZH për shkak se ka kryer veprën penale ndihmë në veprën penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar  e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga 

neni 267 par.2 lidhur me nenin 33 të KPRK-së. 

 

Kryetari i trupit gjykues duke vepruar në këtë çështje penale, mbajti seancën e 

shqyrtimit fillestar më dt.18.02.2020, në të cilën Prokurori i Shtetit Sebahate Sinani mbeti në 

tërësi pranë Aktakuzës duke i propozuar gjykatës që të akuzuarit të shpallen fajtorë dhe t’iu 

shqiptohet një dënim i paraparë me ligj, si dhe të merret si rrethanë lehtësuese pranimi i 

fajësisë.         

 

Në seancën e shqyrtimit fillestar, me rastin e dhënies së mundësisë për të u deklaruar 

lidhur me fajësinë, të pandehurit R.R, B.R, A.R, A.I dhe U.ZH, kanë deklaruar se e pranojnë 

fajësinë për veprat penale për të cilat i ngarkon aktakuza në të gjitha pikat e saj, duke shtuar se 

janë penduar për kryerjen e veprave penale dhe kanë premtuar se nuk do të përsërisin vepra të 

tilla apo të ngjashme. 

 

        Mbrojtësit e të pandehurve av.I.Q  av. L.Q.I, av. I.M, av. B.Q, av. A.S, kanë deklaruar 

se e mbështetin pranimin e fajësisë nga ana e të mbrojturve të tyre, i cili pranim është në 

përputhje të plotë me dispozitat ligjore, i propozojnë gjykatës që gjatë matjes së dënimit të 

merren për bazë si rrethana lehtësuese pranimin e fajsësisë nga ana e të pandehurve, premtimet 

e të pandehurve se vepra të tilla ose të ngjashme në të ardhmen nuk do të përsërisin,  gjendjen e 

tyre të varfër ekonomike,  i propozojnë gjykatës që të iu shqiptoj një dënim sa më të butë.             
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         Kryetari i trupit gjykues konstaton se janë plotësuar kriteret nga nen. 248 par.1 të 

KPPK-së nga se: 

            - të pandehurit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë,  

-pranimi i fajit është bërë vullnetarisht nga të pandehurit, pas konsultimeve të 

mjaftueshme me mbrojtësit e tyre, av.I.Q, av. L.Q.I, av. I.M, av. B.Q, av. A.S 

-i cili pranim mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga prokurori i shtetit siç janë: deklaratat e të pandehurve, deklaratat e 

dëshmitarëve të dhëna në hetuesi, Raporti – Transkriptet përgjimeve telefonike të dt 

21.11.2019, vërtetimi mbi konfiskimin e sendeve, raportet e ekspertimit të përpiluar nga AKF 

të dt. 18.12.2019 dhe 20.12.2019, raporti nga vendi i ngjarjes – bastisjes i dt. 26.11.2019, 

fotografit si dhe shkresat tjera të lëndës dhe se   

            -aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurve R.R, B.R, 

A.R formësohen të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale në bashkëkryerje 

blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar  e narkotikëve, substancave psikotrope 

dhe analoge nga neni 267 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të pandehurit A.I formësohen 

të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 të 

KPRK-së, dhe të pandehurit U.ZH formësohen të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të 

veprës penale ndihmë në veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar 

e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.2 lidhur me nenin 33 të 

KPRK-së. 

        

       Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat 

të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësin e dënimit në kuptim të nenit 69 të KPRK-së, si rrethanë  

veçanërisht lehtësuese mori faktin se të pandehurit e kanë pranuar fajësinë për veprat e kryera 

penale, kurse si rrethana lehtësuese mori faktin se të pandehurit janë penduar për veprat e 

kryera penale, premtimin e tyre se në të ardhmen nuk do te kryejnë vepra të tilla penale, 

gjendjen e tyre të varfër ekonomike, sjelljen e tyre korrekte dhe bashkpunimin me organet e 

drjetesise, ndersa në mungesë të rrethanave veçanërisht rënduese gjykata vlerësoi shkallen e 

përgjegjësisë penale të të pandehurve dhe rrezikshmerinë konkrete  të veprave penale dhe mbi 

bazen e rrethanave të tilla gjykata të pandehurit  R.R i shqiptoi dënimin minimal të parapar me 

ligj, ndërsa ndaj të pandehurve A.R, B.R, A.I, U.Zh, gjykata konform nenit 71 par.1 nën. par. 
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1.2 dhe nenit 72 par.1, nënpar 1.4, të KPRK-së, aplikoi institutin e zbutjes së dënimit dhe të 

njejtëve iu shqiptoi dënim burgimi dhe denim me gjobë në lartësi të përshkruar si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi, të cilin denim të pandehurit do ta vuajnë pasi aktgjykimi të 

marrë formën e prerë, me bindjen se në rastin konkret edhe përmes këtyre dënimeve do të 

arrihet qëllimi i dënimit, në kuptim të preventives speciale dhe asaj gjenerale duke konsideruar 

se dënimet e tilla janë adekuat dhe në proporcion të drejt në raport me peshën e veprave penale, 

rrethanave të kryerjes së veprave penale, shkallen e përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të 

pandehurve.  

 

Konform nenit 367 par.1, nënpar.1.2 të KPPK-së, kryetari i trupit gjykues me 

aktvendim të veçantë të pandehurve R.R dhe A.I iu ndërpreu masën e paraburgimit, dhe të 

pandehurve B.R dhe U.ZH iu ndërpreu masën e arrestit shtëpiak. 

           

Konform nenit 267 par.5 të KPRK-së, konfiskohet në mënyrë të përhershme, lënda 

narkotike me peshë 5.5 gram, dhe 94 gram, dhe 1.34 gram, dhe tri paketime me letra për 

mbështjellje të mariuhanës e përfshirë si në dispozitivat e këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi për paushallin gjyqësor është i bazuar në nenin 450 të KPPK-së duke pasur 

parasysh ndërlikueshmërinë e procedurës dhe gjendjen financiare të të akuzuarve, ndërsa 

vendimi për pagesën në Fondin për Kompensimin e Viktimave të dhunës bazohet në nenin 39 

të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit- Ligji nr.05-L-036. 

 

 

Nga arsyet e sipërcekura është vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

  GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-DEPARTAMENTI PER KRIME TE 

RENDA,                        

                                              PKR.nr.10/20, e dt. 18.02.2020. 

 

Sekretare Juridike:                               Kryetari i trupit gjykues, 

Adelina Sallahu                           Sahit Krasniqi  
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KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi,lejohet ankesa  në afat prej 15 ditëve nga 

dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykates së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


