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Numri i dokumentit:     01344852 

 

 

P.nr 370/12- PR1 

                                                NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI  PËR KRIME TË 

RËNDA, sipas gjyqtarit Ibrahim Idrizi - kryetar i trupit gjykues dhe gjyqtarëve Sahit Krasniqi 

e Mimoza Shabani – anëtar të trupit gjykues,  me sekretaren juridike Qëndresa Bobi - Neziri, 

në çështjen penale kundër të akuzuarit B.R. , për shkak të veprës penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope 

nga neni 229 par.4 pika 1 lidhur me par.2 të KPK-së, i akuzuar sipas  aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj-Departamenti për Krime të Rënda PP.nr 568-4/2009 të datës 11.12.2020 

pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor  më 15 dhjetor 2020 , në prani të Prokurorit të shtetit 

Sebahate Sinani, të akuzuarit B.R. dhe mbrojtesit të tij av. Afrim Salihu , shpalli dhe publikisht 

komunikoi këtë :  

                                                      A K T GJ Y K I M  

 

I akuzuari B.R., i biri i .... dhe nënës F.... e gjinisë ...., i lindur me ...., me numër 

personal ...., i lindur në ...., komuna Shtime, me banim në Gjermani, ne adresën ...., Koln, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, pa pseudonim, ka të kryer shkollën e mesme, i 

punësuar në shtetin e Gjermanisë, i ve, prind i dy fëmijëve, me gjendje të mesme ekonomike, 

ka qëndruar ne paraburgim për këtë vepër penale prej datës 17.06.2009 deri më 04.06.2010,   
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Ë s h t ë  f a j t o r 

Në muajin qershor të vitit 2009, i pandehuri si anetar i grupit, pa autorizim ka blerë dhe 

poseduar me qëllim të shitjes dhe shpërndarjes substanca narkotike rë cilat me Ligj janë 

shpallur si të rrezikshme në atë mënyrë që, fillimisht një person i quajtur Tafë ka blerë 

substanca narkotike të llojit heroinë me peshë të përgjithshme 3.925.51 gram, për shumën e të 

hollave prej (katërdhjetë e katër mijë) 44.000.00 Euro, e pastaj të njejtën i’a shet për çmim prej 

(katërdhjetë e gjashtë mijë) 46.000.00 Euro, një personi nga Mitrovica të quajtur R...., mirëpo 

meqenëse ku person nuk ka mundur ta shes , ia ka kthyer të pandehurit i cili më pas këtë sasi të 

substancës narkotike e ka fshehur në pyll , në afërsi të fshatit Godanc i ulët, komuna Shtime e 

që më datë 17.06.2009 rreth ores 10:00, në të njejtin vend Policia e Kosovës e ka gjetur dhe 

sekuestruar ndërsa pas ekzaminimit ka rezultuar se substanca narkotike e sekuestruar përmban 

morfinë dhe kodeinë me peshë prej 3.92 gram,  

- Me të cilën ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndardja dhe shitje e 

paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope nga neni 229 

par. 4 pika 1 lidhur me par.2 të KPK-së,  

     Andaj Gjykata në bazë të neneve 3,6,11,15,34,38,39,73, 64,229 par.4 pika1 lidhur 

me par.2  të KPK-së,  si dhe nenit 365 të KPPK-së.   

E G J Y K O N 

 Me dënim burgimi në kohëzgjatje prej (një) 1 viti e 4 muaj dhe dënim gjobe në shumë 

prej ( katërmijë) 4000 euro.  

  Në dënimin e shqiptuar me burgim të akuzuarit i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim dhe atë nga data 17.06.2009 deri më 04.06.2010 dhe prej datës 31.07.2020 deri më 

15.12.2020,  

Në rast se denimi i shqiptuar me gjobe nuk mund te ekzekutohet ne format siç 

parashihet ne nenin 39 te KPPRK-së, atëherë dënimi me gjobë do t’i zëvendësohet me dënim 

burgimi duke llogaritur nga 20 euro për 1 ditë burgimi.  
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Konfiskohet në mënyrë të përhershme substanca narkotike morfinë dhe kodeinë me 

peshë prej 3.92 gram si dhe sasinë tjetër  të substancës së fortë si guri dhe pluhur me ngjyrë 

kafe.  

 Obligohet që  Gjykatës, në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor, të ia paguaj 

shumën prej 50/tridhjetë/€, kurse shumën prej 50/pesëdhjetë/€ ta paguajë për fondin për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, të gjitha këto në afat prej 30 ditësh pasi që aktgjykimi të 

merr formën e prerë nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m i 

 

1.Historiku i procedurës 

Ish Prokuroria e Qarkut në Prishtinë me aktakuzin PP.nr 658-4/2009 të datës 

14.12.2009, e ka akuzuarit B.R. për shkak të veprës penale  blerja, posedimi, shpërndardja dhe 

shitje e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope nga neni 229 par. 

4 pika 1 lidhur me par.2 të KPK-së.  

Me aktgjykimin e Ish Gjykatës së Qarkut në Prishtinë P.nr 507/2009 të datës 

04.06.2010, i akuzuari është shpallur fajtor për këtë vepër penale, në procedurë të ankesës 

Gjykata Supreme e Kosovës me aktvendimi AP.nr 262/2010 të 17.11.2011, e ka anuluar këtë 

aktgjykim dhe çështjen e ka kthyer në ri gjykim.  

Me aktgjykimin P.nr 619/11 të dates 03.02.2012 Ish Gjykata e Qarkut në Prishtin prap 

ka vendosur çështjen duke e shpallur fajtor të akuzuarin për këtë vepër penale, Gjykata 

Supreme e Kosovës me aktvendimin AP.nr 135/2012 të datës 06.06.2012, e ka anuluar 

aktgjykimin e tillë dhe çështjen e ka kthyer në rigjykim.  

Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda me aktakuzën 

PP.nr 568-4/2009 të datës 11.12.2020, të akuzuarin B.R. e  ka akuzuar për vepër të njejtë 

penale por duke ndryshuar gjendjen  dhe pershkrimin faktik në dispozitivin e aktakuzës.  

Prokurori i shtetit, ka dorëzuar në Gjykatë, marrëveshjen për pranimin e fajësisë të 

arritur në mes të prokurorit të shtetit , të akzuuarit dhe mbrojtësit të tij, në të cilën marrëveshje i 
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akuzuari  e ka pranuar fajësinë për veprën  penale për të cilën akuzohet me akuzën e ndryshuar 

të  prokurorit të shtetit. 

 

Duke vepruar sipas kësaj aktakuze në këtë gjykatë me dt. 15.12.2020 është mbajtur 

shqyrtimi gjyqësor sipas dispozitës  së  KPPK-së. 

1. Pranimi i fajësisë nga i akuzuari   

Në shqyrtimin gjyqësor i akuzuari e ka pranuar fajësinë për veprën penale blerja, 

posedimi, shpërndardja dhe shitje e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 

psikotrope nga neni 229 par. 4 pika 1 lidhur me par.2 të KPK-së,  të cekur me të gjitha kushtet 

si në marrëveshjen për pranimin e fajësisë.  

2.Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

Trupit gjykues, vlerësoi pranimin e fajësisë nga i akuzuari  në marrëveshjen për 

pranimin e fajësisë dhe në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datë 15.12.2020  konstatoi se i   

akuzuari  ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë është bërë 

në mënyrë vullnetare pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij , se nuk ka  qenë i 

detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranojë fajësinë dhe të lidh marrëveshjen për 

pranimin e fajësisë, që pranimi i fajësisë mbështetet në faktet dhe provat materialet të 

paraqitura në aktakuzën e ndryshuar të prokurorit të shtetit dhe se nuk ekzistojnë asnjëra nga 

rrethanat e parapara në nenin 253 par. 1 te KPPK-së për hudhjen e aktakuzës, marrëveshjen e 

ka nënshkruar meqë paraprakisht ka qenë i njoftuar lidhur me propozimet për dënimet për këtë 

vepër penale, se para se ta nënshkruajë marrëveshjen është njoftuar lidhur me pasojat e 

pranimit dhe nënshkrimit të marrëveshjes që ka të bëjë me tërheqjen nga e drejta për gjykim 

dhe pamundësisë të  paraqitjes së ankesës lidhur me sanksionin penal. 

Gjykata po ashtu vërtetoi se prokurori ka disponuar me prova të mjaftueshme lidhur me 

fajësinë e të akuzuarit   dhe me këtë edhe në tërësi ka pranuar dhe ka nënshkruar marrëveshjen 

për pranimin e fajësisë. 

Duke e aprovuar marrëveshjen për pranimin e fajësisë, gjykata, konstatoi po ashtu se në 

veprimet e të akuzuarit   ekzistojnë të gjitha tiparet e veprës penale  blerja, posedimi, 

shpërndardja dhe shitje e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope 
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nga neni 229 par. 4 pika 1 lidhur me par.2 të KPK-së, e për të cilën  vepër  po ashtu i akuzuari 

është  penalisht përgjegjës dhe fajtor andaj edhe i caktoi dënimet si në dispozitiv të aktgjykimit.  

 

4.Vlerësimi i dënimeve për të akuzuarin 

 

Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, Gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat 

nga neni 64të KPK-së. 

 Si rrethana lehtësuese për të akuzuarin Gjykata pati parasysh faktin e pranimit të 

fajësisë duke arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë para ngritjes së aktakuzës së 

ndryshuar, po ashtu edhe pranimin e fajësisë në shqyrtimin gjyqësor, se nuk është i njohur si 

kryes i veprave penale, nuk ka evidencë për dënime të mëparshme , ndërkaq si rrethana 

rënduese pati parasysh mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së veprës penale, duke e blerë dhe 

duke e shitur sasinë e narkotikut të perzier edhe me substancë tjetër duke e rritur në peshë si 

dhe llojin e narkotikut të konstatuar brenda kësaj sasie e që është i llojit mjaft të rrezikshëm për 

shëndetin dhe jetën e përdoruesve , në anën tjetër shtrirja e kësaj vepre penale në territorin ku 

jeton i akuzuari është mjaft e madhe.  

 Gjykata është e bindur se dënimet e shqiptuara ndaj të akuzuarit  janë në harmoni me 

peshën dhe përgjegjësinë penale të të akuzuarit, duke konstatuar se edhe me këto lloje të 

dënimeve  do të arrihet qëllimi i paraparë me neni 34 i KPK-së, dhe se dënimet e  shqiptuara do 

të ndikojnë   që i akuzuari  në të ardhmen mos të kryejë vepra penale, po ashtu dënimet e tilla 

do të ndikojnë  edhe  te personat e tjerë që të parandalohen nga kryerja e veprave të tilla penale 

duke i shërbyer preventivës gjenerale.   

Vendimi per konfiskimin e narkotikut është i bazuar në nenin 229 par. 5 të KPK-së.   

Vendimi për paushallin gjyqësor është i bazuar në nenin 450 par. 2 pika 6 të KPPK-së, 

ndërkaq pagesa e shumës prej 50€  pesëdhjetë/€  në  Fondin për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit, është i bazuar në nenin 39 par. 3 nën par. 3.2 të LKVK-së. 

 

Nga te cekurat me lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI  PËR  KRIME TË RËNDA 

P.nr 370/12-PR1 

Më 15 dhejtor 2020 

Sekretarja juridike,                                                   Kryetari i trupit gjykues- gjyqtari,   

 Qëndresa Bobi – Neziri                                                              Ibrahim Idrizi 

 

KESHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët  nuk kanë të drejtë të paraqesin  

ankesë në drejtim të sanksionit të shqiptuar penal.  

 

 

   

 

 


