
                                                                                                 P.nr.63/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, në trupin gjykues të 

përbërë prej gjyqtares Raima Elezi, si  kryetare e trupit dhe gjyqtarët Vjollca Buzhala dhe 

Alia Fazliji, si anëtarë me pjesëmarrjen e sekretares juridike Valdete Zurnaxhiu, në lëndën 

penale kundër të akuzuarit S. L. nga B. K., për shkak të veprës penale, blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar i narkotikëve, substancave psiko tropikë dhe analoge 

nga neni 273 par. 2 të KP-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore, 

Departamenti për Krime të Rënda në Prizren PP.nr.43/2016 të datës 12.04.2016, pas mbajtjes 

së shqyrtimit kryesore, në praninë e Prokurorit të Shtetit Metush Biraj, të akuzuarit dhe 

mbrojtësit të tij avokatit A. V. nga Prishtina, me datë 21.06.2016, publikisht morri dhe shpalli  

këtë:  

 

A K T G J Y K I M  

  

I akuzuari: 

 

S. L.,  nga i ati M.  dhe e ëma Z. e  lindur I., data e lindjes..., në Ll., me vendbanim në 

B. K., shtetas i Republikës së Serbisë,  në paraburgim prej datës 15.04.2016. 

 

ËSHTË  FAJTORË 

 

 Sepse 

pa autorizim ka transportuar  substancën apo preparate të cilat janë shpallur me ligj si 

narkotik, me qëllim të shpërndarjes, shitjes, ose ofrimit për shitje, në atë mënyrë që me datën 

l6.02.2016 , rreth orës 20:40 minuta duke kaluar kufirin ndërshtetëror Shqipëri – Kosovë, 

pikërisht në pikën kufitare në fshatin Vërmicë Komuna e Prizrenit , me automjetin të cilin e 

drejtonte të tipit “Range Rover”, me targa... ne ngjyrë të zezë, në rezervuarin e tij e kishte 

patur të fshehura 37 paketime të marihuanës, në qeset të plastifikuara në peshën prej 20 kg e 

410 gr.  

 

 -kësodore ka kryer veprën penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropikë dhe analoge nga neni 273 par. 2 të KP-

së. 

 

Andaj gjykata në bazë të nenit 7, 8, 9, 10, 21, 41, 42, 43, 45, 46, 73, 74, 76, 83, 282, 

283 dhe neneve të përmendura më lartë, e  

 

 

 G J Y K O N   

 

 me dënim me gjobë në shumë prej 2000 (dymijë) €,  të cilin dënim është i obliguar 

të paguaj në afat prej l5 ditëve pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit dhe me dënim me burg 

në kohë zgjatje prej 4 (katër) vite në të cilën dënim llogaritet koha e kaluar në paraburgim 

prej datës l6.02.2016. 

 



Nëse i akuzuari nuk dëshiron apo nuk mund të paguajë shumën e dënimit me gjobë  

gjykata mund të zëvendësojë dënimin me gjobë me dënim me burg në mënyrë  që për çdo 20 

€ të dënimit me gjobë  do ta caktojë një ditë burgu, çka do të thotë l00 ditë burg. 

 

                                                        URDHËR  

 

 Në bazë të nenit 282 pr. 1 lidhur me par. 2 nënpar. 2.2 të KPP substanca narkotike i 

llojit marihuana, në peshë prej 20 kg e 410 gr i nënshtrohet automatikisht konfiskimit 

meqenëse është qenësisht e rezikishme dhe e paligjshme. 

 

 Në bazë të nenit 283 par. 2 nënpar 2.1, 2.2, 2.3 dhe 2.4 të KPP konfiskohet një 

automjetë i tipit „Range Rover“.me ngjyqë të zezë, me targa... , një polisë e sigurimit në emër 

të T. M. Z., një librezë qarkullimi në emër të M. Z., një autorizim për automjetin me nr. 

076048, qelsat e automjetit, si mjete të domosdoshme për mundsimin e  kryerjes së veprës 

penale, kartë monedhat në apoena 23 X 10 €, 21 X 5 €, 1 X 500 lek të Republikës së 

Shqipërisë, 1 X l00 dinar , 2 X 20 dinar, 6 X 10 dinar, dhe 1 X 1 dinar të Republikës së 

Sërbisë,  si mjete të shfrytëzuara për finasimin e veprimet të veprës penale, një telefon celular 

me kapak  ngjyrë hiri i tipit „Nokia“, me SIM kartelën  mts..., ..., model 11101, TYPE RH -

93, një kartelë mbajtëse, me SIM kartelën mts ... dhe ..., si dhe një CD – DBD, si mjete të 

domosdoshme për kryerjen e veprës penale me qëllim të ndihmës në kryerjen e veprës 

penale.  

 

Të gjithë mjetet monetare  në apoena të përmendur barten në buxhetin e Qevesisë të 

Republikës së Kosovës. 

 

Udhëzohet  Agjencia për  Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar 

që të pranojnë në administrim automjetin   e tipit „Range Rover“ me ngjyqë të zezë, me 

targa..., një polisë të sigurimit në emër të T. M. Z., një librezë qarkullimi në emër të M. Z., 

një autorizim për automjetin me nr. 076048, qelsat e automjetit, një telefon celular me kapak , 

ngjyrë hiri i tipit „Nokia“ , me SIM kartelën mts ..., ..., model 11101, TYPE RH -93, një 

kartelë mbajtëse me SIM kartelën mts ... dhe .... Automjeti në fjalë për momentin gjendet në 

parkingun e Policisë së Kosovës, në kampin „Vrella“ në Sllatinë. 

 

 Ndaj të akuzuarit vazhdohet paraburgimi deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit. 

 

Obligohet i akuzuari që të paguajë të gjitha shpenzimet e procedurës sipas llogarisë së 

gjykatës ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 150 €, të gjitha këto në afat prej 

15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

 Prokurori Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur 

aktakuzën PP.nr.43/2016 të datës 12.04.2016, kundër të akuzuarit S. L. nga B. K. e 

Republikës së Serbisë, për shkak të veprës penale blerja, posedimi shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psiko tropikë dhe analoge nga neni 273 par.2 të KP-

së. Në fjalën përfundimtare Prokurori i Shtetit ka deklaruar se në bazë të provave  të 

administruara e sidomos nga deklarata e të akuzuarit në tërësi është vërtetuar teza e aktakuzës 

se i akuzuari ka pasur për qëllim që me automjetin i cili është objekt i aktakuzës të bëjë 



transportimin e substancës narkotike për dërgim në vendin e destinuar në Serbi sipas 

marrëveshjes paraprake që ka pasur me personat që e kanë dërguar me u furnizuar më këtë 

narkotik në Durrës, ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet prandaj propozon që i njëjti 

të shpallet fajtor dhe të gjykohet sipas ligjit. Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin i 

propozon gjykatës që të merr parasysh prej rrethanave rënduese peshën e vepër penale dhe 

pasojat e saj, shkallën e përgjegjësisë e të akuzuarit dhe rrethanat me të cilat ka kryer këtë 

vepër penale, ndërsa prej rrethanave lehtësuese qëndrimin e tij jashtëzakonisht të sinqertë dhe 

kooperativ para gjykatës, pendimin për kryerjen e veprës penale si dhe rrethanat familjare. 

Mbetet pranë propozimit nga aktakuza për shqiptimin e dënimit plotësues për konfiskimin e 

sendeve të sekuestruara të destinuara apo që kanë qenë rezultat i kryerjes së veprës penale 

dhe propozon që në bazë të nenit 284 par. 6 të KPP që gjykata të sjellë urdhër për 

konfiskimin e automjetit dhe i njëjti të dërgohet në ruajtje dhe në mbikëqyrje Agjensionin për 

Administrimin e Pasurisë të Konfiskuar apo të Sekuestruar .  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit av. A. V. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se nuk 

është kontestuese se i mbrojturi i tij me veprimet e veta, siç ka shpjeguar edhe vet dhe e cila 

deklaratë mbështetet edhe në provat nga shkresat e lëndës, ka kryer veprën penale por nga 

neni 273 par. 1 të KP. Sa i përket veprimeve të tij dhe përgjegjësisë së tij mendon se kjo 

mund të shpjegohet si një aksion policor i suksesshëm në zbulimin e një sasie të konsideruar 

të narkotikut e jo si një vepër penale e të akuzuarit S. L. i cili në deklaratën e tij ka qenë i 

sinqertë, i hapur dhe sjelljet e tija më tepër i kanë ndihmuar policisë në veprimet e tyre, se po 

të ishte ai i përfshirë në ndonjë rrjetë të organizuar me siguri do të kishte gjetur rrugë tjetër 

më të sigurt për të evituar të zbulohet e jo të kalojë kufirin ashtu siç ka vepruar. Në anën tjetër 

në  shtetet tjera Evropiane përdorimi i kanabisit është i lejuar por në sasi të kufizuar, i 

akuzuari shumë sinqertë ka ndihmuar organeve të ndjekjes e po ashtu ka treguar për çfarë 

arsye ka vepruar në këtë mënyrë, në fakt për shkak të gjendjes së dobët materiale prandaj 

propozon gjykatën që të aplikoj nenet 74, 75 dhe 76 të KPP në mënyrë të duhur dhe ndaj të 

mbrojturit të tij të caktohet një dënim sa më i butë me shpresë që në këtë mënyrë do të 

arsyetohet edhe qëllimi i dënimit meqenëse i mbrojturi i tij ka qenë mendjelehtë dhe ka 

menduar se në këtë mënyrë ka mund të fitojë dhe të përmirësojë gjendjen e tij të dobët 

materiale. Po ashtu propozon që të ndërpritet paraburgimi edhe pse është e ditur që i njëjti 

nuk është shtetasi i Kosovës por konsideron se nuk ekzistojnë arsyerat për vazhdimin e 

paraburgimit dhe sipas mendimit të tij mbetet rreziku i ikjes prandaj konsideron që të 

pranohet masa e sigurisë dhe të caktohet kaucioni prej l0.000 € sepse  është një garancion për 

sigurimin e tij në këtë procedurë, por pasi që i mbrojturi i tij është i gjendjes së dobët 

ekonomike këtë shumë është dashur të paguante personi i tretë dhe ai person me siguri  nuk 

është i gatshëm të humb këto para të cilat do të shkonin në buxhetin e shtetit, prandaj nëse 

këtë shumë e paguan dikush tjetër atëherë i mbrojturi i tij nuk mund të lejoj që këto para të 

humbin, sa i përket dënimit i mbrojturi i tij ka dashur të transportojë substancën narkotike në 

Serbi dhe Kosova ka qenë vetëm vende transit, prandaj nuk ka rrezik nga ikja e tij. Propozon 

dënimin minimal me mundësi të shndërrimit në dënim me kusht. 

  

I akuzuari S. L. duke mos mohuar kryerjen e kësaj vepre, në mbrojtjen e vet në 

procedurën paraprake ka dhënë versionin e vetë duke deklaruar se kohën e fundit ka punuar si 

kamerier në lokalin “K. P.” në Loznicë dhe aty ka vërejtur që kanë ardhur mysafirë të 

profileve të ndryshme dhe ka dëgjuar se ka persona që merren me kontrabandim të drogës 

dhe meqenëse ka qenë në gjendje të vështirë materiale ka qenë i interesuar që të bëjë edhe 

ndonjë punë të kësaj natyre me qëllim që të dalë nga kriza. Diku kah mesi i muajit janar të 

këtij viti i është afruar një personit që ishte në lokal të cilin e ka lutur që nëse ka mundësi të 

llogarit në te për t’ia kryer ndonjë punë rreth kontrabandimit me drogë  dhe ai person duke 



shikuar në te ka thanë se më vonë mund të dëgjohen dhe të bisedojnë për këtë çështje, atëherë 

atij personi ia ka dhënë numrin e telefonit. Pas një muaji, diku nga mesi i majit shkurtë ai 

personi e ka ftuar në telefon dhe i ka thanë që menjëherë të shkonte  në Novi Sad në rr... Kur 

ka shkuar në atë vend, ka takuar një person tjetër  në moshë të tij por pak më i gjatë, ai ishte 

me një automjete xhip të tipit “Rang Rover”, i cili ia ka dhënë dokumentet e këtij automjeti, 

librezën e qarkullimit, autorizimin në emër të tij sepse më herët kur janë takuar në lokalin ku 

punon,  ia patë dhanë pasaportën. Shpenzimet e udhëtimit i ka bartur vetë. Ky person i ka 

thanë se duhet të shkonte në Durrës, në hotelin “B.” dhe të vendoset e të nesërmen në 

mëngjes afër automjetit ta presë një person i cili do t’i drejtohet  në gjuhën serbe. Ka vepruar 

sipas udhëzimeve  të ati personi dhe me datën 15.02.2016 në mbrëmje ka shkuar në Durrës 

dhe me të vërtet ka ardhur personi të cilin nuk e ka njohur, me të cilin ka komunikuar në 

gjuhën serbe edhe pse ai personi nuk e dinte aq mirë këtë gjuhë, janë kuptuar dhe secili me 

automjetin e vet kanë shkuar në një punëtori mekanike ku një  punëtor i tha që ta parkojë 

automjetin mbi kanal. Ashtu veproi, nga vetura i mori sendet e veta dhe bashkë me atë 

personin, me automjetin e tij “Mercedes” kanë shkuar në një hotel tjetër afër punëtorisë. Pasi 

ka pushuar 4 – 8 orë, ka ardhur i njëjti person, e ka zgjuar nga gjumi dhe kur ka dal nga hoteli 

ka parë të parkuar automjetin “Rang Rover”, personi nuk i tha asgjë por vetë ka supozuar se 

në automjet ka diçka dhe ajo mund të jetë drogë, kjo sepse para se të nisej nga Novi Sadi e ka 

ditur për këtë punë. Ky person i ka ndihmuar që me lehtësi të dalë nga qytetit dhe mbrëmjen 

kritike ka arritur në pikën kufitare Shqipëri – Kosovë në fshatin Vërmicë ku pasi policia dhe 

doganierët kishin dyshim e kanë ndalë dhe kontrolluar automjetin dhe me atë rast kanë gjetur 

të fshehur 37 qese marihuanë në peshë prej 20 kg,  përndryshe të gjithë këtë veprime i ka 

ndërmarrë me vetëdije dhe me qëllim që të fitojë 2.500 € për shkak të gjendjes së tij materiale 

të dobët. 

 

Në shqyrtimin kryesor ka shtuar se nuk i ka njohur personat me të cilat ka 

komunikuar lidhur me atë punë dhe para se të nisej prej Novi Sadit, personi i cili ia ka 

dorëzuar automjetin dhe dokumentet i ka blerë dy kartela për telefon, njërën ia ka dhënë atij 

ndërsa tjetrën e ka mbajtur për vete dhe sipas marrëveshjes në momentin kur do ta kalonte 

kufirin e Kosovës, është dashur të lajmërohej në atë numër, në fakte të dërgonte një SMS.  Në 

momentin kur ka pranuar dokumentacionin lidhur me automjetin në fjalë ka vërejtur se ato 

janë në emër të M. T., por nuk e ka interesuar se kush është pronar dhe se qëllimi i tij ka qenë 

të dorëzonte automjetin ashtu si e ka marrë së bashku me  të gjitha dokumentet, sipas 

marrëveshjes dhe të marrë shpërblimin. Sa i përket monedhave të konfiskuara të gjitha këto 

janë të tija dhe  i ka bërë para të imta  për të pasur më lehtë që në Shqipëri t’i përdorte për 

pagesa të ndryshme.    

 

Gjatë shqyrtimit kryesor janë administruar provat materiale me leximin e  raportit nga 

këqyrjes së vendit të ngjarjes Njësisë së forenzikës të DRF – SRH në Prizren KK – 08-2016 

të datës l6.02.2016 nga e cila vërtetohet se rreth orës 22:40 minuta kanë pranuar informacion 

se në pikën kufitare Vërmicë Prizren, zyrtarët doganor gjatë kontrollimit të një automjeti 

“Range Rover” me ngjyrë të zezë , me targa regjistrimit ... , të cilën e ka drejtuar S. L., 

brenda rezervuarit të derivateve janë gjetur 37 paketime të klasifikuara dhe futura në qese 

plastike, e dyshuar për substancë narkotike të llojit marihuanë .  

 

Është  lexuar lista e dëshmive me zinxhirit të rruajtjes të Njësitit Rajonale të Teknikës 

Kriminalistike TK – 08- 2016 të datës l6.02.2016, nga e cila vërtetohet se dëshmia prej 1 deri 

37 janë qeset plastike, me bimë të tharë, e dyshuar për substancë narkotike “kanabis sativa” , 

në pesha të ndryshme, dëshmia nr, 38 - kartë monedha në apoena të ndryshme dhe llojet e 

ndryshme, dëshmia nr. 39 -telefoni celular me kapak ngjyrë hiri “ Nokia”  me SIM kartelën 



MTS ..., model: 11101, type RH -93, dëshmia nr. 40- dokumentacioni lidhur me të akuzuarin 

dhe dokumentet  për automjetin “Range Rover” dhe një CD - DVD . 

 

Është bërë shikimi në foto albumin e Njësisë së forenzikës të DRP në Prizren, me 

numër të dosjes TK – 08-2016 të datës l6/17.02.2016 nga e cila shihet pamja e automjetit 

brenda i kontrolluar në terminalin doganor, pjesa e pasme të automjetit ku shihen targat e 

regjistrimit ..., si dhe automjeti nga të gjitha këndet anash dhe përpara , vendi ku janë gjetur 

qeset e presuara në rezervuarin e derivateve, 37 qese të evidentuara prej nr. 1 deri te 37, 

peshorja dhe matja e secilës qese veç e veç, fotografitë e kartë monedhave në valuta Euro , 

Lekë të Republikës së Shqipërisë dhe Dinar të Republikës së Serbisë, telefoni “Nokia” dhe 

dokumentacioni në emër të S. L. dhe për automjetin “Rang Rover” si dhe fotografi lidhur me 

marrjen e mostrave të një sasie të bimës së tharë për dërgimin në ekspertizë . 

 

Është lexuar raporti i ekspertimit AKF 2016 – 0413/2016- 326 të datës 23.03.2016  

nga e cila vërtetohet se ekzaminimi i substancës bimore, me ngjyrë të gjelbërt, nga dëshmi  

prej l.1m 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 dhe l.7 ka treguar se është prezentë kanabis (mariuhana)  që 

përmban Tetrohidrokanabinol (THC) . 

 

Është lexuar formulari pronë / dëshmive të DPTN / NJHTN  në Prizren me numër të 

dosjes 2016 - XWV- 011 të datës 04.04.2016, nga e cila shihet se me datën l6.02.2016, në ora 

21:20 minuta, njësia DHTN në Prizren ka hapur rastin 2006-YWV-011 për të dyshuarin S. L. 

dhe janë konfiskuar kartë monedhat, një telefon celular model “Nokia”, një qante krahu me 

ngjyrë të zezë, dokumentacioni në emër të dyshuarit, automjeti “Range Rover” , një CD – 

DVD dhe 37 qese plastike me bimë të tharë e dyshuar për substancë narkotike. 

 

Në bazë të provave të administruara gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike :  

 

 I akuzuari S. L. , jeton në B. K. ndërsa në kohën e fundit punon në Lloznicë si 

kameriere në lokal “K. P.”, ku vijnë shumë mysafir të profileve të ndryshme. Pasi ka qenë i 

gjendjes së vështirë ekonomike ka qenë i interesuar të punojë edhe punë tjetër, prandaj pasi 

ka dëgjuar se ekziston mundësia për të kryer punë rreth kontrabandimit me drogë, në lokalin 

ku ka punuar ka biseduar me një person me të cilin kanë shkëmbyer numrat e telefonit. Diku 

në muajin shkurt të këtij viti nga ai person ka qenë i udhëzuar që të shkojë në Novi Sad në 

rr... ku do të takoheshin, ka vepruar sipas marrëveshjes ka shkuar deri te vendtakimi por aty e 

ka takuar një person tjetër i cili ia ka dorëzuar dokumentet e nevojshme për automjet dhe 

çelësat e automjetit, e ka udhëzuar se duhet të shkonte në Durrës në hotelin “B.” ku do të 

takohej me një person i cili flet serbisht. Kur ka arritur në Durrës me të vërtet ka takuar 

personin dhe së bashku kanë shkuar deri te një automekaniku ku kanë lënë automjetin për 

disa orë dhe ka shkuar për të pushuar në një hotel tjetër afër kësaj punëtorie. Personi i njëjtë e 

ka thirrur pas 4 – 5 orësh dhe kur ka zbritur para hotelit ka parë automjetin me të cilin ka 

ardhur, personi nuk i ka thanë asgjë por ai e kishte të qartë se në automjetin mund të ketë 

drogë të vendosur. Personi i ka ndihmuar për të dalë nga qyteti dhe pastaj ka vazhduar rrugën, 

në të arritur në Vërmicë ka nxitur dyshim tek zyrtarët e doganës dhe të policisë, prandaj edhe 

është bërë kontrolli i automjetit ku edhe është gjetur droga në rezervuarin e derivate të 

automjetit, e paketuar në 37 paketime në peshë të përgjithshme rreth 20kg e 410 gr.  që në 

fillim sipas marrëveshjes është dashur që pas punës së kryer të marr shpërblimin prej 2500 €.  

 

Këtë gjendje faktike gjykata ka vërtetuar në bazë të mbrojtjes së të akuzuarit dhe 

provave materiale si raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes të njësisë së forenzikës, lista e 



dëshmive, foto albumin, formulari pronë dhe raporti i ekspertimit të Agjencisë të Kosovës për 

Forenzik .    

 

Gjykata ka analizuar mbrojtjen e të akuzuarit dhe me vlerësimin e sinqeritetit të  

deklaratës të tij, ka vlerësuar besueshmërinë e deklaratës në krahasim me faktet e tjera, provat 

e tjera, të cilat janë paraqitur gjatë procedurës gjyqësore.  

 

Në bazë të provave të administruara dhe vlerësimit të tyre si dhe vlerësimit të 

deklaratës së të akuzuarit, gjykata ka pranuar mbrojtjen e të akuzuarit dhe ka konstatuar se 

nuk është kontestuese se i akuzuari me qëllim që vetes t’i sjellë dobi pasurore, ka pranuar që 

sipas marrëveshjes që të shkojë në Durrës, ku do të marrë mall për të cilin ka ditur që është 

substancë narkotike dhe të njëjtin ta transportojë deri në Serbi përmes territorit të Kosovës. 

 

Prandaj gjykata ka konstatuar se në veprimet e të akuzuarit formohen elementet  e 

veprës penale për të cilën është shpallur fajtor dhe dënuar sipas ligjit.  

 

 Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të 

gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 dhe 74 të KP, të cilat ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit dhe me vlerësimin e të gjitha rrethanave rënduese 

dhe lehtësuese gjykata ka pasur parasysh që secila prej këtyre rrethanave veç e veç janë 

vlerësuar në ndërlidhje me të gjitha rrethanat e tjera të cilat ndikojnë në matjen e dënimit, në 

rastin konkret duke gjetur si rrethanë rënduese shkallën e përgjegjësisë penale, rreziku 

shoqëror dhe shkallën e  rrezikimit të vlerës së mbrojtur duke pasur parasysh se pasojat e 

veprës prekin në shëndetin e njerëzve, rrethanat nën të cilat është kryer vepra penale dhe sasia 

e substancës, ndërsa si rrethana lehtësuese janë marrë sjellja korrekte gjatë tërë procedurës,  

rrethanat personale dhe familjare- se është baba i dy fëmijëve i gjendjes së varfër ekonomike, 

prandaj gjykata ia shqiptoi dënimin me gjobë dhe me burg, duke konsideruar se me këto 

dënime do të arrihet qëllimi i dënimit. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në bazë të nenit 450 të 

KPP. 

Vendimi mbi konfiskimin e sendit është marrë në bazë të nenit 282 e 283  të KPP. 

 

 Nga të cekura më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

            Departamenti për krime të rënda  

                                              P.nr.63/2016 të datës 21.06.2016 

 

 

Sekretaren juridike,                                                Kryetari i trupit gjykues 

Valdete Zurnaxhiu                                                      Raima Elezi 

  

 

 UDHËZIMI JURIDIK: pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej l5 ditësh 

pas marrjes së aktgjykimit nëpërmjet të kësaj gjykate – Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 


