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PKR.nr.160/16 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI PËR KRIME 

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

si dhe me sekretaren juridike Adelina Sallahu, në lëndën penale kundër të akuzuarit S.N. , për 

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

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj, PP/I.nr.100/16 të datës 07 nëntor 2016, në prezencën e 

Prokurorit të Shtetit Florije Salihu-Shamolli, të akuzuarit S.N. dhe mbrojtësit i tij av. H.N. (i 

caktuar sipas detyrës zyrtare), përkthyesit M.Z. pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me dt. 

05.12.2016 , mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I akuzuari S.N., data e lindjes...., në ......, me vendbanim në ........ Komuna Vranjës 

Republika e Serbisë, nga i ati M., e ëma L., e vajzërisë P., ka të kryer shkollën fillore, i pa 

martuar, kryen punë private, i gjendjes së varfër ekonomike, serb, shtetas i R. Serbisë, 

gjendet në paraburgim nga dt. 08.09.2016 , ora 01:50. 

 

ËSHTË FAJTOR 
 

  

 Sepse: Me dt. 08.09.2016 rreth orës 01:50 në piken kufitare Hani i Elezit, gjatë një 

kontrolli nga ana e policisë i pandehuri në veturën e tij të markës Citroen ngjyrë hiri me targa 

......, në dy karriget e para të automjetit në pjesën e pasme, janë gjetur dhjetë qese me 

substancë e dyshuar narkotike ngjyrë të gjelbër të llojit Mariuhan Tetrahidrokanabinol (THC) 

me peshë neto e përgjithshme 5365.4 (d.m.th 5 kg e 365.4 gram), e i cili këtë substancë 

narkotike e kishte marrë në Durrës Republika e Shqipërisë së bashku me dy persona NN të 

cilët kanë udhëtuar nëpër Kosovë për në Republikën e Maqedonisë, e qëllimi i tij ka qenë që 

të transportoj këtë substancë narkotike për në shtetin e Turqisë por të cilat janë konfiskuar 

nga ana e policisë tek i pandehuri i cili pa autorizim ka poseduar me qëllim të shitjes apo të 

shpërndarjes e te cilat substanca apo preparate janë shpallur me ligj si narkotik substanca 

psikotrope apo substanca analoge, 
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- me të cilën kreu veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa 

autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.2 të 

KPRK-së. 

 

Andaj Gjykata në bazë të dispozitave të përmendura ligjore si dhe neneve 4, 7, 

17, 21, 41, 42, 43, 45, 46, 73, 83 të KPK-ës, dhe nenit 365  dhe 367 par.3 të KPPK-ës, të 

akuzuarin e 

 

GJYKON  

 

 

 Me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2/dy/vite, në të cilin dënim do të llogaritet 

edhe koha e kaluar në paraburgim nga dt. 08.09.2016 e tutje, dhe  

 

Dënim me gjobë në lartësi prej 800/tetëqind/ euro, të cilin dënimin i akuzuari do ta 

paguaj në afatin prej 15/pesëmbëdhjetë/ ditësh pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë nën 

kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

Nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as në mënyra tjera të parapara me 

nenin 46 par.3 të KPRK-së, dënim me gjobë do të ekzekutohet në atë mënyrë që i akuzuari 

për çdo 20/njëzet/ euro do të vuaj nga një dit burgimi. 

 

Konform nenit 273 par.5 të KPRK-ës, konfiskohen në mënyrë të përhershme 

substanca narkotike e llojit Marihuan  Tetrahidrokanabinol (THC) me peshë të përgjithshme 

5365.4 (d.m.th 5 kg e 365.4 gram), dhe vetura Citroen me targa ......, së bashku me çelësin, 

me lejen e qarkullimit ......   dhe sigurimin kufitar me numër serik .......  

 

Gjykata konform në nenit 367 par.3 lidhur me nenin 187 par.1 të KPRK-së, me 

aktvendim të veçantë të akuzuarit i ja vazhdon masën e paraburgimit deri në plotfuqishmëri të 

këtij aktgjykimi por jo me gjatë se dënimi i shqiptuar në këtë aktgjykim. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 

30/tridhjetë/euro, në afat prej 15/pesëmbëdhjetë/ditëve, nga data kur aktgjykimi të merr 

formën e prerë,  nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
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A r s y e t i m i 

 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda, ka paraqitur 

aktakuzën PP/I nr. 100/16 të datës 07 nëntor 2016, kundër të akuzuarit S.N., për shkak të 

veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.2 të KPRK-së. 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj- Departamenti për Krime të Rënda, duke vepruar në 

këtë çështje penale caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar me datë 05.12.2016, në të cilin  

Prokurori i shtetit Florije Salihu-Shamolli, ka mbetur në tersi  pranë akuzës së ngritur ndaj të 

akuzuarit, për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar 

e narkotikëve, substancave psikotripe dhe analoge nga neni 273 par.2 të KPRK-së, duke 

propozuar që i akuzuari të shpallet fajtor dhe ti shqiptohet dënimi i paraparë me ligj për këtë 

vepër penale.  

 

I akuzuari S.N. në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën 

penale për të cilën e ngarkon aktakuza në të gjitha pikat e saj, dhe shton se është penduar 

thellë për kryerjen e kësaj vepre penale.  

 

Mbrojtësi i të pandehurit S.N.  av. H.N. në shqyrtimin fillestar deklaroi: që me rastin e 

matjes së dënimit gjykata për veç tjerash të merre parasysh këto rrethana lehtësuese: se i 

akuzuari e ka pranuar fajësinë pas konsultimit të mjaftueshëm me të, të cilin pranim i 

akuzuari e ka bërë në mënyrë vullnetare si në procedurën paraprake njashtu edhe në 

shqyrtimin e sotëm fillestar, se i pandehuri ka shprehur pendim për kryerjen e kësaj vepre 

penale dhe i premton gjykatës se në të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla apo të ngjashme, 

është i gjendjes së varfër ekonomike, se më parë i njëjti nuk ka qenë i dënuar për ndonjë 

vepër penale, dhe konform nenit 75 dhe 76 të KPRK-së i propozon gjykatës që të bënë 

zbutjen e dënimit, se edhe me një  dënim më të butë do të arrihet qëllimi i dënimit. 

  

 

          Kryetari i trupit gjykues konstaton se janë plotësuar kriteret nga nen. 248 par.1 të 

KPPK-së nga se: 
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              - i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

              - pranimi i fajit bëhet vullnetarisht  nga i akuzuari pas konsultimit të mjaftueshme 

me mbrojtësin e tij, av. H.N., 

 - pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga prokurori i shtetit si dhe në provat tjera që gjenden në shkresat e lëndës,  siç  

janë: vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve i dt. 08.09.2016,  raporti i këqyrjes së vendit të 

ngjarjes i dt. 14.09.2016, raporti i ekspertimit të Agjencisë së Kosovës për Feronzikës i dt. 

27.10.2016 si dhe foto dokumentacioni i cili gjendet në shkresat e lëndës, dhe se  

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

 

Meqenëse i  akuzuari  e ka  pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e 

përcaktuara me nenin 248 par.1 të KPPK-së, kryetari i trupit gjykues konform nenit 248 par.4 

të KPPK-së ka vazhduar me shqiptimin e dënimit ( nëse i pandehuri në shqyrtimin fillestar 

pranon fajësinë dhe kryetari i trupit gjykues vlerëson se pranimi i fajit është bërë në pajtim 

me ligjin mund të vazhdoj procesin me shqiptimin e dënimit pa plotësuar trupin gjykues dhe 

pa e mbajtur fare shqyrtimin gjyqësorë, lidhur me këtë shih mendimin juridik te Gjykatës 

Supreme të evidentuar si GJA.nr.207/13 të dt.19.03.2013) 

 

 Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuariy formësohen 

të gjitha tiparet objektive dhe subjektive te vepres penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e pa autorizuar e narkotikëve, susbtancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.2 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 73 të KPRK-së, si rrethana  

lehtësuese për të akuzuarin mori faktin se i akuzuari e ka pranuar fajësinë për këtë vepër 

penale, pendimin e shprehur nga I akuzuari për kryrjen e veprës penale, premtimin se në të 

ardhmen nuk do të përsëris vepra të tilla apo të ngjashme, se nuk posedojm të dhëna që I 

akuzuari më pare ka qenë I dënuar për ndonjë veper penale. gjendjen e varfer ekonomike. Si 

rrethanë rënduese gjykata vlerësoi shkallen e përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe 

rrezikshmerinë konkrete  të veprës penale, sasinë e substancave narkotike të cilen ka qenë I 

akuzuari duke e transportuar (5 kg e 365.4 gram ) dhe atë në zonen kufitare në mesë të R. 

Kosovës dhe R. Maqedonisë, dhe mbi bazen e rrethanave të tilla, të akuzuarit i shqiptoi 

denim minimal burgimi në kohëzgjatje prej 2/dy/vitë dhe denim me gjobë në lartësi prej 
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800/tetëqind/ euro, me bindjen se në rastin konkret edhe përmes këtij dënimi do të arrihet 

qëllimi i dënimit i paraparë me  nenin 41 të KPRK-së, në kuptim të preventives speciale, që 

të parandaloj kryerësin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe asaj gjeneralë, që të 

parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprës penale duke konsideruar se një dënim i tillë 

është adekuat dhe në proporcion të drejt  në raport me peshën konkrete te veprës penale, 

shkallen e përgjegjësisë penale të pandehurit, rrethanave të kryerjes së veprës penale,  dhe 

personalitetin e të pandehurit.  

  

Konform nenit 273 par.5 të KPRK-ës, është konfiskuar në mënyrë të përhershme 

substanca narkotike e llojit Marihuan  Tetrahidrokanabinol (THC) me peshë të përgjithshme 

5365.4 (d.m.th 5 kg e 365.4 gram), dhe mjeti me të cilin është transportuar substanca 

narkotike dhe atë vetura Citroen me targa ...... së bashku  me çelësin, me lejen e qarkullimit 

......   dhe sigurimin kufitar me numër serik .......  

 

Konform nenit 83 par.1 të KPRK-së në dënimin e shqiptuar me burgim të akuzuarit i 

është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej dt. 08.09.2016, e konform në nenit 367 

par.3 lidhur me nenin 187 par.1 të KPPRK-së, me aktvendim të veçantë të akuzuarit i është 

vazhduar masën e paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi por jo me gjatë se 

dënimi i shqiptuar në këtë aktgjykim. 

 

 Konform nenit 450 par.2 nënpar 2.6 të KPPRK-së, i akuzuari është obliguar që në 

emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 30/tridhjetë/€, në afat prej 

15/pesëmbëdhjetë/ ditëve, nga data kur aktgjykimi të merr formën e prerë,  nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm, e cila shumë i është caktuar duke u bazuar në komplikueshmërin e 

kësaj çështje penale dhe gjendjen ekonomike të të akuzuarit. 

            

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

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-DEPARTAMENTI PER KRIME TE 

RENDA, PKR.nr.160/16, të dt. 05.12.2016 

 

Sekretaja Juridike                      Kryetari i trupit gjykues, 
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Adelina Sallahu                       Sahit Krasniqi 

 

 

 

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. 

 


