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                                                                                                                               PKR.nr.189/09 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

     GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-DEPARTAMENTI PËR KRIME TË 

RËNDA, si gjykatë e shkallës së parë penale,  kryetari I trupit gjykues-gjyqtari  Sahit Krasniqi, 

dhe anëtarët e trupit gjykues - gjyqëtaret Hakile Ilazi dhe Imri Sejda, me Sekretaren Juridike 

Adelina Sallahu, në çështjen penale kundër të akuzuarve B.S. dhe P.O. nga Ferizaj, për vepren 

penale në bashkëveprim prodhimi I paautorizuar dhe vënia në qarkullim e narkotikëve nga neni 

245 al.2 lidhur me al.1 të LPJ-së lidhur me nenin 22 të LPJ-së in aplikueshem sipas rregullores 

së UNMIK-ut, sipas aktakuzës së ish Prokurorisë Publike të Qarkcut në Prishtinë PP.nr.506/01 të 

datës 26.09.2001, pas mbajtjes së shqyrtimit  gjyqësor të mbajtur me dt. 15.11.2016, në praninë e 

përfaqësuesit të aktakuzës prokurorit të shtetit Rasim Malokut, të akuzuarit B.S. dhe mbrojtësit të 

tij av. K.A. ( të caktuar sipas detyres zyrtare), të akuzuarit P.O. dhe mbrojtësit të tij, av. N.B. ( të 

caktuar sipas detyres zyrtare), të njejtën ditë mori  dhe publikisht komunikoi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

   

  Të akuzuarit: 

 

1. B.S. , data e lindjes....në ……, nga I ati N…., e ëma F. e vajzërisë D., me vendbanim në 

Ferizaj rr.”…………” nr….., shqiptar, shtetas I Republikës së Kosovës, ka të kryer 

shkollen e mesme, me profesion automekanik, I martuar, babe I dy fëmijëve, I gjendjës së 

varfer ekonomike, me numer personal …………, ka qenë në paraburgim nga dt. 

11.11.2001 deri me dt. 25.02.2002. 

 

2. P.O., data e lindjes....në …….., nga I ati R., e ëma H. e vajzëris U., me vendbanim në 

Ferizaj, rr.”……..” nr. …., shqiptar, shtetas I Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollen 

fillore, I martuar, babe I tre fëmijëve, I pa punë, I gjendjës së varfer ekonomike, me 

numer personal ………………., ka qenë në paraburgim nga dt. 19.11.2001 deri me dt. 

25.02.2002. 
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JANË FAJTOR 

 

Sepse : me dt. 11.11.2001, rreth ores 17:18, në hyrje të Ferizajt, pasi që policia kanë ndalur 

një taxi “opel Askona” me tabela të regjistrimit ........., ku kanë qenë edhe të akuzuarit dhe me 

rastin e kontrollimit të tyre te I akuzuari B.S. I kanë gjetur 53 gram heroine, të cilen e ka blerë 

me ndërmjetësimin e P.O. prej përsonit me emrin A., me qmim prej 100DM, e për shërbimine 

këtyre P.O. I aka dhënë 5 gram heroine, këtë narkotik I cili veçanërishtë është I rrezikshëm e ka 

blerë me qëllim që ta shetë më tutje, por edhe që ta konsumoj për veti, si dhe disa here më pare 

nga ky rast I ka shitur P.O. nga një gram të këtij lloji të narkotikut, 

 

- Me çka në bashkëveprim kanë kryer vepren penale prodhimi I paautorizuar dhe 

vënia në qarkullim e narkotikëve nga neni 245 al.2 lidhur me al.1 të LPJ-së lidhur 

me nenin 22 të LPJ-së, I aplikueshem sipas rregullores së UNMIK-ut. 

 

Në bazë të dispozitiës së sipërcituar dhe neneve 3, 5, 8, 11, 13, 33, 38, 41, 42 dhe 43 

par.3 të LPJ-së, si dhe të nenint 365 të KPPK-së, të  akuzuarit i:          

 

                                                                    GJ Y K O N 

                                              

B.S. I shqipton denim burgimi në kohëzgjatje prej 3/tre/muaj, në të cilin denim llogaritet 

koha e kaluar në paraburgim nga dt. 11.11.2001 deri me dt. 25.02.2002. 

 

P.O. I shqipton denim burgimi në kohëzgjatje prej 3/tre/muaj, në të cilin denim do të 

llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga dt. 19.11.2001 deri me dt. 25.02.2002. 

 

 

Konform nenit 245 al.3 të LPJ-së, konfiskohet ne mënyrë të përhershme substanca 

narkotike e llojit heroine me peshë 53 gram. 
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          Obligohen të pandehurit që në emër të paushallit gjyqësor secili veç e veç të paguajn 

shumen prej 30 (tridhjetë) € në afat prej 15 ditëve nga dita e plotëfauqishmerisë së këtij 

aktgjykimi nën kërcnimin e përmbarimit. 

 

                                                               A r s y e t i m i  

  

Kryetari I trupit gjykues ne kuptim të nenit 394 par.1 te KPPK-së me dt. 15.11.2016 

shpalli aktgjykimin, I udhezoi palët për të drejten e ankesës dhe për detyrimin për të 

paralajmëruar ankesen. Pas kësaj prokurori I shtetit, të akuzuarit, dhe mbrojtësit e të akuzuarve 

deklaruan se heqin dorë nga e drejta e ankeses kundër aktgjykimit pra nuk paralajmrojn ankesë. 

 

Andaj në kuptim të nenit 400 par.3 të KPK-së aktgjykimi I përpiluar me shkrim nuk është 

I nevojshëm të përmbaj arsyetimin.           

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-DEPARTAMENTI PER KRIME TE RENDA, 

PKR.nr.189/09  e dt. 15.11.2016 

 

Sekretaja Juridike                      Kryetari i trupit gjykues, 

Adelina Sallahu                       Sahit Krasniqi 


