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Numri i lëndës: 2020:140435 

Datë: 29.04.2021 

Numri i dokumentit:     01749430 

               P.nr. 67/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS DRAGASH 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Sabaheta 

Kurteshi , në çështjen penale ndaj të akuzuarit B. Xh. nga fshati..., Komuna e Dragashit, për 

shkak të veprës penale: posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose 

analoge nga neni 269 par. 2 të Kodit Penal te R. se Kosovës  nr.06/L-074, i akuzuar sipas 

Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, nën numrin 

PP/II.nr179-9 të dt. 22.10.2020, në shqyrtimin fillestar, në prezencën e Prokurorit të shtetit Musli 

Gashi dhe të akuzuarit , me datën 21.04.2021 në prezencën e palëve publikisht mori dhe shpalli 

këtë: 

 

     A K T GJ Y K I M 

 Ndaj te akuzuarit: 

 

 B. Xh., nga i ati A. , e ëma S., e lindur M., i lindur me datë..., në Dragashi,  tani me 

vendbanim  ne fshatin..., ku edhe tani jeton, ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i gjendjes 

së mesme ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, i identifikuar sipas 

letërnjoftimit nr... 

 

 

     ËSHTË  FAJTOR 

 Sepse: 

 

 Me datë 05.09.2020 rreth orës 17:50 minuta, në rrugën Prizren- Dragash, saktësisht te 

vendi i quajtur “Trokan” pas nje kontrolli te kryer nga zyrtaret policer  ne automjetin e  tij te 

markës  dhe tipit “ Rover” , ngjyrë e kaltër , me targa regjistrimi... te cilën e drejtonte vetë i 

pandehuri dhe tek i cili  është gjetur një qese plastike me substancë të dyshuar e cila sekuestrohet 

si substancë e dyshuar narkotike e llojit “Marihuanë” e cila pas ekzaminimit laboratorik nga 

Agjencia e Kosovës për Forenzikë, me numër referues: AKF/2020-1768/2020-1531, të datës 

17.09.2020, rezulton “Kanabis” (Marihuanë) që përmban Tetrahidrokanabinil me peshë 0.58 gr 

(zero pik pesëdhjetë e tete gram )si dhe  një mulli  për bluarjen  e narkotikeve  

 

 -Me këto veprime ka kryer veprën penale: posedimi i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par. 1 të Kodit Penal te R. se Kosovës  

nr.06/L-074 . 
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Andaj gjykata ne bazë të nenit 4, 38, 43, 69, 70,71, 72 si dhe nenit 269 par. 2 të KPRK-

së, si dhe nenit 365 të KPPK-së të akuzuarin e gjykon me : 

 

    DENIM ME GJOBË 

 
Të akuzuarit B. Xh. i shqiptohet dënimi me gjobë në lartësi prej 350,00 € (treqind e 

pesëdhjetë) euro të cilin dënim i akuzuari duhet të paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën dënimi i shqiptuar me gjobë do të 

zëvendësohet me dënim burgimi duke llogaritur për çdo 20 € një ditë burg, respektivisht 18 

(tetëmbëdhjetë ) ditë burg, 

 

Dhe 

 

 

 DENIMIN PLOTESUES  

 

Në kuptim të nenit  269 (3) të KP-së, lidhur me nenin 115 par.2 të KPPK-së, substanca 

narkotike e llojit e llojit “Marihuanë” e cila pas ekzaminimit laboratorik nga Agjencia e Kosovës 

për Forenzikë, me numer referues: AKF/2020-1768/2020-1531, të datës 17.09.2020, rezulton 

“Kanabis” (Marihuanë) që përmban Tetrahidrokanabinil me peshë 0.58 gr (zero pik pesëdhjetë 

e tete gram ) si dhe një mulli  për bluarjen  e narkotikeve  konfiskohet. 

 
Detyrohet i akuzuari që të paguaj shpenzimet e procedurës penale, edhe atë: në emër të 

paushallit gjyqësor shumën prej 30 Euro, si dhe shumën prej 30 Euro në emër të taksës për 

Kompensimin e viktimave të krimit, krejt këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij Aktgjykimi.  

 

 

     A r s y e t i m 

 
Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar aktakuzë 

nën numrin PP/II.nr179-9 të dt. 22.10.2020 ndaj të akuzuarit B. Xh. nga fshati..., Komuna e 

Dragashit, për shkak të veprës penale: posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge nga neni 269 par. 2 të Kodit Penal të Kosovës te R. se Kosovës nr.06/L-

074,. 

 

Gjykata në seancën fillestare në prezencën e palëve pasi që u lexua aktakuza nga ana e 

Prokurorit të Shtetit, i shpalosi dhe bëri prezantimin e të gjitha provave materiale në të cilat 

mbështetet aktakuza e parashtruar ndaj të akuzuarve.  

 

 I akuzuari  gjatë shqyrtimit fillestar ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale 

të ngarkuar sipas nenit 269 par. 2 të KPRK-së. 

 

Prokurori i shtetit Musli Gashi, duke dhënë mendimin rreth pranimit të fajësisë nga ana 

e të akuzuarve, ka deklaruar se: nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit. 

  

Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këto gjendje faktike: 
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Me datë 05.09.2020 rreth orës 17:50 minuta, në rrugën Prizren- Dragash, saktësisht te 

vendi i quajtur “Trokan” pas një kontrolli te kryer nga zyrtaret policer  ne automjetin e  tij te 

markës  dhe tipit “ Rover”, ngjyrë e kaltër, me targa regjistrimi....,  te cilën e drejtonte vetë i 

pandehuri dhe tek i cili  është gjetur një qese plastike me substancë të dyshuar e cila sekuestrohet 

si substancë e dyshuar narkotike e llojit “Marihuanë” e cila pas ekzaminimit laboratorik nga 

Agjencia e Kosovës për Forenzikë, me numër referues: AKF/2020-1768/2020-1531, të datës 

17.09.2020, rezulton “Kanabis” (Marihuanë) që përmban Tetrahidrokanabinil me peshë 0.58 gr 

(zero pik pesëdhjetë e tete gram )si dhe  një mulli  për bluarjen  e narkotikeve  

 

 

 Në tërësi u vërtetua se i pandehuri me datë 05.09.2020 rreth orës 17:50 minuta, në rrugën 

Prizren- Dragash, saktësisht te vendi i quajtur “Trokan” pas një kontrolli te kryer nga zyrtaret 

policor  ne automjetin e  tij te markës  dhe tipit “ Rover” , ngjyrë e kaltër , me targa regjistrimi 

..., te cilën e drejtonte vetë i pandehuri dhe tek i cili në xhaketë i është gjetur një qese plastike 

me substancë të dyshuar e cila sekuestrohet si substancë e dyshuar narkotike e llojit “Marihuanë” 

e cila pas ekzaminimit laboratorik nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë, me numër referues: 

AKF/2020-1768/2020-1531, të datës 17.09.2020, rezulton “Kanabis” (Marihuanë) që përmban 

Tetrahidrokanabinil me peshë 0.58 gr (zero pik pesëdhjetë e tete gram) si dhe një mulli  për 

bluarjen  e narkotikeve.  

  

I akuzuari  në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për shkak të cilës 

gjykata nuk ka administruar provat, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga i 

akuzuari është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtari i vetëm 

gjykues konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është 

bërë vullnetarisht nga i akuzuari, pa forcë dhe shtyrje nga askush dhe se pranimi i fajit mbështetet 

në faktet e çështjet që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe 

çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.   

 

Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit, 

formohen të gjitha elementet e veprës penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge nga neni 269 par. 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, prandaj dhe 

për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe të gjykojë në bazë të ligjit, e më parë 

duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij.  

  

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

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit 

dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale për 

të akuzuarin gjykata ka vlerësuar se në gjykim ka pas qëndrim tejet korrekt, pendimin e tij dhe 

premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale, se më parë nuk ka qenë i dënuar, se 

është i gjendjes së dobët ekonomike, se është i moshës së re, ndërsa si rrethanë posaçërisht 

lehtësuese ka vlerësuar pranimin e fajësisë në shqyrtimin fillestar, Kështu që duke mos gjetur 

rrethana rënduese për të akuzuarin gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin me gjobë duke 

ia shqiptuar dënimin me gjobë në shumën prej nga 350,00 €, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij 

nga neni 38 dhe 43 i KPRK-së dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas  bindjes së gjykatës se është 

në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedonte i 

akuzuari. 

 

Vendimin mbi konfiskimin e mjetit me të cilën është kryer vepra penale gjykata e bazoi 

në kuptim të nenit 115 të Kodit te Procedurës penale  te Kosovës. 
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Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor është 

marrë konform nenit 450 par.1 dhe 2 lidhur me nenin 453 par. l. të KPP-së. 

 

Ndërsa sa i përket obligueshmërisë së pagimit të taksës për kompensimin e viktimave të 

krimit, ky vendim u morr konform nenit 39 të Ligjit nr.05/L-036 për Kompensimin e viktimave 

të krimit i cili ka hyrë në fuqi më datë 28.05.2015. 

 

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 365 të 

KPPK-së. 
 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS DRAGASH  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:140435, 21.04.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Sabaheta  Kurteshi 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             


