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Numri i lëndës: 2022:003719 

Datë: 09.06.2022 

Numri i dokumentit:     03116108 

                                                                                                                        PKR.nr.68/22 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, në përbërje të 

trupit gjykues prej gjyqtares Raima Elezi, si kryetare dhe gjyqtarëve Gjimshit Galushi dhe 

Lulzim Hoxha, si anëtarë, me sekretaren juridike Kujtesa Uka, në lëndën penale kundër të 

akuzuarve F.D., dhe A.D.,, të dytë nga Prizreni, për shkak të veprës penale  blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga 

neni 267 par.1 lidhur me nenin 31 të  KPRK, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prizren, DKR PP/I.nr.7/2022 të datës 12.04.2022, në praninë e Prokurorit të 

Shtetit në Prizren Ervehe Gashi, të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre av. A.h., dhe av.E,G,-G., ,  

me datë 07.06.2022,  publikisht mori dhe shpalli këtë 

 

 

A K T GJ Y K I M 
   

Të akuzuarit:  

 

1. F.D.,, me nofkën “........”, nga i ati ........dhe e ëma ........, vajzërisë ........, i lindur më 

dt. ........në Prizren ku edhe jeton rr.” ........” ........ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i 

gjendje së dobët ekonomike, i martuar, shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, numri personal ........, 

më herët i dënuar, ka qenë në paraburgim prej datës 10.01.2022 deri me dt.17.05.2022 dhe në 

arrest shtëpiak prej dt.17.05.2022 deri me dt.07.06.2022.  

 

2.A.D., , me nofkën “........”, nga i ati ........dhe e ëma ........, vajzërisë ........, i lindur më 

dt. ........në Prizren ku edhe jeton rr.” ........” ........”, ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i 

gjendje së dobët ekonomike, beqar, shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, numri personal ........, më 

herët i dënuar, ka qenë në paraburgim prej dt.10.01.2022 deri me dt.17.05.2022 dhe në arrest 

shtëpiak prej dt.17.05.2022 deri me dt.07.06.2022.  

 

JANË FAJTORË 

                                          

 Se me dt.10.01.2022, rreth orës 16:00 min. në Prizren, në banesën familjare të pandehurve, 

e cila gjendet në rrugën “........” ........, gjatë kontrollit sipas urdhrit verbal të gjyqtarit të 

procedurës paraprake, policia ka gjetur 515,96 gram substanca narkotike të llojit Marihuanë 

të sistemuar në: një (1) qese najloni me ngjyrë të bardh, e mbushur me substancë narkotike 

të llojit marihuanë, me peshë prej 60.35 gram, një (1) qese najloni me ngjyrë të bardh, e 

mbushur me substancë narkotike të llojit marihuanë, me peshë prej 52.54 gram dy (2) qese 
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najloni të mbushur me substancë narkotike të llojit marihuanë, me peshë prej 2.04 gram, një 

(1) qese najloni me ngjyrë të bardh e mbushur me substancë narkotike të llojit marihuanë, 

me peshë prej 399.20 gram dhe një foli e mbushur me substancë të dyshuar narkotike të 

llojit marihuanë në peshë prej 1.83 gram, mjete për matjen dhe paketimin e substancës 

narkotike, si një peshore elektronike e llojit Fuego, ngjyrë e bardh, model KS-3, foli plastike 

e tejdukshme e cila shërben për paketimin e substancave narkotike dhe një shishe plastike që 

shërben për përdorimin e substancave narkotike, këtë sasi të substancës narkotike kanë 

poseduar pa lejen e organit kompetent, e kishin blerë dhe e kishin përgatitur me qëllim të 

shitjes dhe ofrimit për shitje. 

 

- Me këtë në cilësinë e bashkëkryerësve kanë kryer veprën penale blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope 

dhe analoge, nga neni 267 par. 1  lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në bazë të neneve 7,  8 , 9,  10,  21, 31, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 69, 70, 71 

par.1 nën par.1.3, 72, 76, 79 KPRK, 282 par.1, 283 par.2 nënpar.2.1 dhe 284 par.1, 116 par.1 të 

KPP dhe neneve të përmendura më lartë, i   

 

G J Y K O N 

 

- të akuzuarin  F.D.,, me dënim me gjobë në shumën prej 300€ (treqind euro),të cilën 

dënim është i obliguar të paguaj në afat prej 15 ditë pas plotfuqishmërinë të aktgjykimin dhe 

me dënim me burg në kohë zgjatje prej 8 muaj, në të cilin dënim llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 10.01.2022 deri me 17.05.2022 dhe në arrest shtëpiak prej datës 

17.05.2022 deri me 07.06.2022;  

 

- të akuzuarin A.D.,, me dënim me gjobë në shumën prej 300€ (treqind euro) dhe me 

dënim me burg në kohë zgjatje prej 6 muaj, në të cilin dënim llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 10.01.2022 deri me 17.05.2022 dhe në arrest shtëpiak prej datës 

17.05.2022 deri me 07.06.2022.  

 

Në bazë të nenit 44 par.1 dhe 2 të KPRK, me pëlqimin e të akuzuarit A.D.,, 

 

- dënimi me burg në kohë zgjatje prej 6 muaj, në të cilin dënim llogaritet koha e kaluar 

në paraburgim prej dt. 10.01.2022 deri më 17.05.2022 dhe në arrest shtëpiak prej dt.17.05.2022 

deri më 07.06.2022, zëvendësohet me dënim me gjobë në shumën prej 3500€ (tremijepesëqind 

euro).   

 

Në bazë të nenit 76 par.1 dhe 2 nën pra.2.4 të KPRK, të akuzuarin A.D., e gjykon 

me  

 

DËNIMI UNIK ME GJOBË 

 

-në shumën prej 3800€ (tremijetetëqind euro) në të cilën dënim llogaritet koha e kaluar 

në paraburgim prej dt.10.01.2022 deri më 17.05.2022 dhe në arrest shtëpiak prej dt.17.05.2022 

deri më.07.06.2022, ashtu që për çdo ditë të kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak llogaritet 

20€.  

 

Shumën e mbetur të dënimit me gjobë i akuzuari A.D., është i obliguar të paguaj në afat 

prej 15 ditë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  
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Nëse i akuzuari F.D., nuk dëshiron apo nuk mund të paguajë dënimin me gjobë dhe i 

akuzuari A.D., nuk dëshiron apo nuk mund të paguajë shumën e mbetur të dënimit me gjobë, 

gjykata për të akuzuarit F.D., do ta zëvendësojë dënimin me gjobë me dënimin me burg, e për 

të akuzuarit A.D., do ta zëvendësojë shumën e mbetur të dënimit me gjobë me dënim me burg, 

në mënyrë që për çdo 20€ të dënimit me gjobë dhe shumës së mbetur të dënimit me gjobë, do 

të caktojë një ditë burg.  

 

Në bazë të nenit 282 par.1 KPP, substanca narkotike të llojit marihuanë në peshë prej 

515,96gr. si pasuri që është qenësisht e rrezikshme dhe e pa ligjshme, i nënshtrohet 

automatikisht konfiskimit.  

 

Në bazë të nenit 284 të KPP, konfiskohen mjetet monetare në kartë monedhë 3 x 10€, 7 

x 5€, para metalike në apoena prej 8 x 2€, 4 x 1€, 2 x 50cent, 2 x 20cent dhe 4 x10cent dhe një 

peshore elektronike e markës “Fuego”, ngjyrë e bardhë, model KS-3, si mjete të përdorura 

drejtpërdrejtë për kryerjen e veprës penale. 

 

 Në bazë të nenit 284 par.4 KPK, mjetet monetare të konfiskuara do të derdhen në 

buxhetin e R. së Kosovës.  

 

Në bazë të nenit 116 par.1 KPP, kthehen një telefon mobil Samsung model A52, ngjyrë 

e zezë me këllëf të zi poseduesit F.D., dhe një telefon mobil Reaime, model RMX3931, 

poseduesit A.D.,. 

 

Në bazë të nenit 367 par. 1 nën par. 1.2 të KPP, ndërpritet masa e arrestit shtëpiak ndaj 

të akuzuarve Flamur dhe A.D.,.  

 

Obligohen të akuzuarit që të paguajnë në emër të paushalit gjyqësor secili veç e veç 

shumën prej nga 50 € (pesëdhjetë euro), si dhe në emër të Fondit për kompensimin e viktimave 

të krimit  shumën prej nga 50€ (pesëdhjetë euro), të gjitha këto në afat prej 15 dite pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, DKR ka ngritur aktakuzën PP/I.nr.7/22 më 

12.04.2022, ndaj të akuzuarve F.D., dhe A.D.,, të dytë nga Prizreni, për shkak të veprës penale 

blerja, posedimi, shpërndarja dhe shtija e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope 

dhe analoge nga neni 267 par.1 lidhur me nenin 31 KPRK.  

 

Pas pranimit të shkresave të lëndës kryetarja e trupit gjykues ka caktuar shqyrtimin 

fillestar më 26.04.2022, ku vetëm i akuzuari F.D., ka pranuar fajësinë veprën penale për të 

cilën është akuzuar. Pas përfundimit të shqyrtimit fillestar palët kanë hequr dorë nga shqyrtimi 

i dytë ashtu që është caktuar shqyrtimi kryesor për dt.17.05.2022, në të cilën, pas udhëzimeve 

të mjaftueshme me mbrojtësin e vet, i akuzuari F.D., përsëri ka pranuar fajësinë për veprën 

penale për të cilën akuzohet, të cilin pranim trupi gjykues ka refuzuar duke vazhduar me 

administrimin e provave dhe në vazhdim i akuzuari A.D.,, pas konsultimeve të mjaftueshme 

me mbrojtësin e vet, pasi që ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, vullnetarisht 

ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet ndërsa i akuzuari F.D., ka mbetur 

pranë deklaratës lidhur me pranimin e fajësisë, ashtu që trupi gjykues, i bindur se të akuzuarit 

kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë mbështetet në 
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provat e administruara, se pranimin e fajësisë e kanë bërë vullnetarisht pas konsultimeve të 

mjaftueshme me mbrojtësit e tyre dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore 

ose gabime teknike, ka aprovuar pranimin e fajësisë prej të akuzuarve Flamur dhe A.D., për 

veprën penale për të cilën akuzohen.  

 

Prokurori i shtetit nuk ka kundërshtuar pranimin e fajësisë duke konsideruar se pranimi 

i fajësisë është bërë në kuptim të dispozitave të KPP dhe pas konsultimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësit e tyre, pasi që të akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe favoret si dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, me propozim që gjykata të pranojë këtë pranim. Në fjalën përfundimtare 

ka shtuar se pasi të akuzuarit kanë pranuar fajësinë ka propozuar që të shpallen fajtorë dhe tu 

shqiptohen dënimet e parapara me ligj, si dhe në kuptim të dispozitave 267 par.3 të KPRK dhe 

284 të KPP, të lëshohet urdhëresa për konfiskimin e mjeteve monetare, provave materiale dhe 

mjeteve të cilat kanë shërbyer për matjen dhe paketimin e substancës narkotike. Po ashtu ka 

propozuar që të kthehet një telefon mobil Samsung model A52, ngjyrë e zezë me futrollë të 

zezë poseduesit F.D., dhe një telefon mobil Reaime, model RMX3931 të poseduesit A.D.,. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.D.,, av. A.h.,, ka deklaruar se i mbrojturi i tij që në fillim të 

procedurës pas konsultimeve të mjaftueshme vullnetarisht ka pranuar fajësinë për veprën 

penale për të cilën akuzohet, pasi ka kuptuar të gjitha favoret nga pranimi i fajësisë,  me 

propozim që gjykata të aprovojë pranimin e fajësisë. Në fjalën përfundimtare ka deklaruar se 

me vet faktin që i mbrojturi i tij ka pranuar fajësinë i njëjti ka shprehë pendimin e thellë për 

veprën që ka bërë, ka premtuar se në të ardhmen nuk do të vijë ndesh me ligjin e kurrsesi për 

veprën penale të kësaj natyre. ka propozuar që gjykata gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe 

lartësinë e dënimit të ketë parasysh pranimin e fajësisë si rrethanë posaçërisht lehtësuese dhe të 

aplikojë nenin 72  par.1 pika 1.5 të KPRK, që ka të bëjë me kufijtë e zbutjes së dënimeve, po 

ashtu të ketë parasysh moshën e tij, rrethanat sociale e familjare duke pasur parasysh se është 

në pritje të bëhet prind, gjë që do të ndikojë mjaftueshëm që njëherë e përgjithmonë t’i kthehet 

familjes dhe të largohet nga kryerja e këtyre veprave.  

 

I akuzuari F.D., ka deklaruar se pajtohet me fjalën e mbrojtësit, se është penduar për 

veprimet e veta me premtim se në të ardhmen nuk do të bie në konflikt me ligjin, ka kuptuar se 

veprimet e gabuara nuk reflektojnë mirë në jetën e tij, është i martuar dhe për disa muaj pret të 

bëhet babë për herë të parë, është i gjendjes së varfër ekonomike, punon punë private herë pas 

herë gjatë sezonit dhe qëndrimi në e paraburgim dhe arrest shtëpiak ka ndikuar që të kuptojë 

çfarë peshe ka gabimi i bërë.   

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A.D.,, av. E.G-G., në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pasi i 

mbrojturi i saj ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe vullnetarisht ka pranuar 

fajësinë, i propozoi gjykatës që me rastin e matjes së dënimit të ketë parasysh zbatimin e nenin 

71 dhe 72 par.1 pika 1.5. KPRK, për kufijtë e zbutjes së dënimit dhe rrethanat se i mbrojturi i 

saj është i moshës shumë të re, vetëm 24 vjeç, ka kuptuar veprimet e paligjshme, është penduar 

thellë, se nga familja gjithnjë ka pasur mbështetje që të rehabilitohet dhe të mos merret me 

substanca narkotike sidomos se vazhdimisht është nën rehabilitimin shëndetësor dhe me 

qëndrimin në paraburgim dhe në arrest shtëpiak ka kuptuar rëndësinë e veprimeve 

kundërligjshme në jetën e tij, me shpresë që nga ana e gjykatës do t’i jepet mundësia që të 

kthehet në shoqëri më i fuqishëm dhe me vetëdije më të plotë për veprimet e tij duke ia 

shqiptuar një dënimi ma i butë. 

 

 I akuzuari A.D., në fjalën përfundimtare ka deklaruar se është pajtuar me fjalën e 

mbrojtësit duke shtuar se pendohet thellë për veprimet e veta me premtim se në të ardhmen nuk 



 Numri i lëndës: 2022:003719 
 Datë: 09.06.2022 
 Numri i dokumentit: 03116108 
 

5 (6)  

   
2
0
2
2
:0
7
3
6
3
3

 

do të bëjë gabime të këtilla, se do t’i kthehet familjes, punës dhe do të japë nga vetja më të 

mirën për tu rehabilituar. 

 

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

                                          

  Ditën kritike rreth orës 16:00, në Prizren, në banesën familjare e cila gjendet në 

rrugën “........” ........,  gjatë kontrollit policia ka gjetur 515,96 gram substanca narkotike të 

llojit Marihuanë të sistemuar në disa qese najloni me pesha të ndryshme, një peshore 

elektronike e marka “Fuego” ngjyrë e bardh, model KS-3, foli plastike të tejdukshme për 

paketimin e substancave narkotike dhe një shishe plastike që shërben për përdorimin e 

substancave narkotike, të cilën e kanë blerë dhe përgatitur me qëllim të shitjes dhe ofrimit 

për shitje, të gjitha këto i kanë poseduar pa lejen e organit kompetent. 

 

Këtë gjendje faktike gjykata ka vërtetuar në bazë të pranimit të fajësisë dhe provave të 

administruara gjatë shqyrtimit kryesor. 

 

Meqenëse që në shqyrtimin kryesor të akuzuarit vullnetarisht kanë pranuar fajësinë  e  

gjykata sipas detyrës zyrtare nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e papranueshme dhe në tërësi 

ka vërtetuar se të akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprën 

penale e cila u vihet  në barrë, të cilin pranim e kanë bërë  në mënyrë  vullnetare dhe pa 

kushtëzim dhe i cili pranim mbështet në fakte dhe prova materiale të cilat janë paraqitur në 

aktakuzë, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve është 

bërë në pajtim me nenin 326 të KPP dhe konsideron se në veprimet e tyre formohen të gjitha 

elementet e veprës  penale të përshkruar si në diapozitiv të këtij aktgjykimi, për të cilin i shpalli 

fajtorë dhe i gjykoi sipas ligjit.  

 

Në bazë të gjitha të cekurave më lartë gjykata ka vërtetuar se të akuzuarit veprën penale 

kanë kryer me dashje, tek e cila vepër penale dashja ka ekzistuar sepse të akuzuari kanë qenë të 

vetëdijshëm se posedimi i substancës narkotike me qëllim të shitjes apo shpërndarjes paraqesin 

veprime të kundërligjshme, prandaj konsideron se në veprimet e tyre formohen të gjitha 

elementet e veprës penale për të cilën janë shpallur fajtorë dhe dënuar sipas ligjit. 

 

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

gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të neneve 69, 70, 71 par 1 nën par. 1.3  dhe 72 të 

KPRK, të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, si rrethanë rënduese  

gjykata ka marrë 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, rrezikun 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, për të akuzuarin F.D., se si vëllai më i 

madh ka ndikuar negativisht në vëllain më të vogël duke e mësuar e jo duke e mbrojtur nga një 

dukuri  keqe, ndërsa si rrethana lehtësuese janë marrë se janë penduar thellë për veprimet e 

veta, kanë  premtuar se në të ardhmen nuk do të vijnë në konflikt me ligjin, gjendja ekonomike, 

janë të moshës së re, e si rrethanë posaçërisht lehtësuese është marrë pranimi i fajësisë, prandaj 

gjykata duke marrë për bazë edhe nenin 71 par 1 nën par 1.3 të KPRK, i ka gjykuar  si në 

dispozitiv të aktgjykimit duke konsideruar se edhe me këto dënime do të arrihet qëllimi i 

dënimit.  

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushalli gjyqësor është marrë në 

bazë të nenit  453 të KPP. 
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 Vendimi mbi konfiskimin e substancës narkotike është marrë në bazë të nenit 282 par.1 

dhe 2 pika 2.2 të KPP. 

 

Vendimi mbi konfiskimin e mjeteve monetare është marrë në bazë të Vendimi mbi 

konfiskimin e substancës narkotike është marrë në bazë të nenit 282 par.1 dhe 2 pika 2.2 të 

KPP. 

 

Vendimi mbi kthimin e telefonave personal është marrë në bazë të nenit 116 par.1 KPP, 

meqë nuk ka bazë për konfiskimin e tyre.  

 

Vendimi mbi kompensimin në emër të Fondit për kompensimin e Viktimave të Krimit 

është marr në bazë të nenit 39 par. 3 nën par. 3.2 të Ligjit për kompensimin e Viktimave të 

Krimit. 

  Vendimi mbi ndërprerjen e masës së arrestit shtëpiak është marrë në bazë të 

nenit 367 par 1 pika 1.2 të KPP. 

 

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

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

         PKr.nr.68/2022 të datës  07.06.2022 

 

Procesmbajtësja         Përkthyesja gjyqësor              Kryetari i trupit gjykues 

Kujtesa Uka                         Asnije Berisha   Raima Elezi 

 

 

UDHËZIM JURIDIKË: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej l5 dite pas 

marrjes së aktgjykimit, nëpërmjet kësaj gjykate, Gjykatës së Apelit në Prishtinë.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


