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Numri i lëndës: 2022:077713 

Datë: 11.05.2022 

Numri i dokumentit:     02994078 

                                                                                                                      PKR.nr.71/2022 

 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

Gjykata Themelore në Prizren – departamenti i krimeve të rënda, kryetar i trupit 

gjykues – gjyqtari Skender Çoçaj, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Aferdita Buqaj,  në 

lëndën penale kundër të akuzuarit  K.D.,, nga Kukësi, Republika e Shqipërisë,  i akuzuar sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren PP/I.nr.130/2022 të datës 22.04.2022, për shkak 

të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par. 1 të KP-së, në shqyrtimin fillestar, në 

praninë e Prokurorit të Shtetit Arijana Shajkovci, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij Avokat E.G.,, 

me datë  29.04.2022 mori dhe publikisht shpalli këtë:  

 

         A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari: K.D., , nga i ati .........dhe e ëma ........., e lindur ........., i  lindur më datë .........në 

Kukës, Republika e Shqipërisë, i pa martuar, i gjendjes së mirë ekonomike, punon në biznesin 

familjar, ka të kryer fakultetin e shkencave politike, shqiptar, shtetas i Republikës së Shqipërisë, 

me nr. personal ID .......... 

 

                      ËSHTË FAJTOR 

 

 Sepse me datë 15.04.2022 rreth orës 22:45 min. në vend kalimin kufitar në Vermicë , 

Kufiri Shqipëri-Kosovë, pa autorizim, ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur 

me ligj si narkotik, substanca psikotrope apo substanca analoge, në atë mënyrë që pa autorizim 

posedon, me qëllim të shitjes apo shpërndarjes substanca apo preparate të cilat janë shpallur me 

ligj si narkotik, substanca psikotrope apo analoge në atë mënyrë që gjatë kontrollit të automjetit të 

markës  ........., me targat e regjistrimit ........., ngjyrë hiri, të cilën e drejtonte i pandehuri K.D., , në 

anën e majtë të derës së pasme të automjetit është gjetur një qese me substancë narkotike të llojit 

marihuanë, në peshë prej 41.4 gram, të cilën e kishin mbështjellë me folje alumini, me qëllim të 

shitjes. 

   

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

paautorizuar e narkotikëve , substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par. 1 të 

KP.  

 

 
Andaj gjykata në kuptim të nenit 7,17, 38, 42, 43, 69, 70, 71, 72 dhe neni 267 par. 1 të 

KP-së, të akuzuarin e : 
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      G J Y K O N 

 

- Me dënim me gjobë  në shumën prej 1000 euro(njëmijë euro) dhe  

 

- Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, në të cilin dënim do ti 

llogaritet  edhe koha  e kaluar në paraburgim prej datës 15.04.2022 gjerë më datë   

29.04.2022. 

 

- Gjykata në kuptim të nenit 44 të KP e me pëlqimin e të akuzuarit, dënimin e shqiptuar 

me burg ndaj të akuzuarit  i zëvendëson me dënim me gjobë në shumë prej 1500 ( njëmijë 

e pesëqind) euro. 

 

Gjykata në kuptim të nenit 76 të KPRK-së të akuzuarit i shqipton dënimin unik me 

gjobë në shumën prej 2500 (dymijë e pesëqind) euro, të cilën shumë i akuzuari është 

i obliguar ta paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë  të këtij aktgjykimi. 

 

- Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund të paguaj gjobën, dënimi me gjobë do 

ti zëvendësohet me dënim me burgim ashtu që çdo 20 euro të gjobës do t’i llogaritet 

një ditë burgim.   

 

Në kuptim të nenit 267 par 5 të KP-së,  konfiskohet 1 (një) qese plastike me substancë narkotike 

të llojit marihuanë me peshë 41.4 gram, dhe automjeti Audi A6 me targat e regjistrimit AB055SO. 

Obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së gjykatës, 
në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 euro si dhe në emër të kompensimit të 
viktimave të krimit, shumën prej 50 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

 Prokuroria Themelore në Prizren – departamenti i krimeve të rënda, kësaj gjykate i ka 

parashtruar aktakuzën PP/I.nr.130/22 të datës 22.04.2022, kundër të akuzuarit K.D., , për shkak 

të  dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve , substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par. 1 të KP-së. 

  

I akuzuari K.D., në shqyrtimin fillestar e ka pranuar fajësinë për veprën penale me të 

cilën është akuzuar me aktakuzë.  

 

Prokurori i shtetit gjatë shqyrtimit fillestar ka deklaruar se pasi që i akuzuari ka pranuar 

fajësinë dhe gjykata ka pranuar pranimin e fajësisë nga i njëjti, propozoj që i akuzuari të shpallet 

fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, gjykata me rastin e marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë 

e dënimit të ketë parasysh të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në lartësinë e dënimit, nga ato 

lehtësuese të ketë parasysh pranimin e fajësisë,  të akuzuarit ti konfiskohen objektet e kësaj 

aktakuze. 

 

 Av. E.G., i ka propozuar gjykatës që të aplikoj dispozitat për zbutjen e dënimit, duke pasur 

parasysh se i akuzuari pranimin e fajësisë e ka bërë qysh në fazën paraprake në dhënien e deklaratës 

në Prokurori, ka shprehur pendim për veprimin e bërë, andaj i ka propozuar gjykatës që të jep një 

dënim sa më të butë dhe se me një dënim të tillë mund të arrihet qëllimi i dënimit. 

 Në bazë të pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe provat materiale në të cilat 

bazohet aktakuza, gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: se me datë 15.04.2022 rreth orës 22:45 

min. në vend kalimin kufitar në Vërmicë , Kufiri Shqipëri-Kosovë, pa autorizim, ofron për shitje 
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substanca apo preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotik, substanca psikotrope apo 

substanca analoge, në atë mënyrë që pa autorizim posedon, me qëllim të shitjes apo shpërndarjes 

substanca apo preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotik, substanca psikotrope apo analoge 

në atë mënyrë që gjatë kontrollit të automjetit të markës  ........., me targat e regjistrimit ........., 

ngjyrë hiri, të cilën e drejtonte i pandehuri K.D., në anën e majtë të derës së pasme të automjetit 

është gjetur një qese me substancë narkotike të llojit marihuanë, në peshë prej 41.4 gram, të cilën 

e kishin mbështjellë me folje alumini, me qëllim të shitjes. 

 

Në bazë të të gjitha të cekurave më lartë, gjykata ka vërtetuar se me veprimet e të 

akuzuarit formohen elementet e veprës penale e cila i vihet në barrë me aktakuzë. 

 

  Duke pasur parasysh se në shqyrtimin fillestar, me respektimin paraprak të të gjitha të 

drejtave ndaj të akuzuarit, i akuzuari vullnetarisht ka pranuar fajësinë për veprën penale për të 

cilën është shpallur fajtor, dhe se pranimi ka të bëjë me tërë përshkrimin e ngjarjes si në 

dispozitiv, nga i cili rrjedhin elementet e veprës penale e cila i vihet në barrë. Gjatë pranimit të 

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

vullnetarisht nga i njëjti, pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, 

dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabim faktik. 

   

 Sa i përket dënimit, gjykata të akuzuarin e gjykoi me dënimin si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi, duke qenë e bindur se me një dënim të tillë tek i akuzuari, do të arrihet efekti i 

sanksionit penal që në të ardhmen të përmbahet nga veprimet e tilla inkriminuese dhe se një 

dënim i tillë i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë penale për të akuzuarin. Me rastin e caktimit 

të dënimit, llojit dhe lartësisë së tij, gjykata aplikoj dispozitat e nenit 70,71 dhe 72 për zbutjen e 

dënimit , ku si rrethanë  lehtësuese për të akuzuarin mori parasysh faktin se i njëjti ka pranuar 

fajësinë, moshën e re të akuzuarit , keqardhjen e shprehur nga i njëjti , se nuk ka pasur të 

regjistruar ndonjë procedim penal, ka pasur një qëndrim korrekt ndaj gjykatës, gjithashtu dhe 

premtimi se në të ardhmen nuk do të kryej veprime të tilla inkriminuese, gjykata ka vlerësuar se 

edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit, neni 38, se do të parandaloj të akuzuarin nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëj rehabilitimin e tij, të parandalojë personat e 

tjerë nga kryerja e veprave penale si dhe të shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen 

e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimi mbi  paushallin gjyqësor u mor në kuptim të nenit 450 dhe 453  par.1 të KPP-

së. 

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

     -Departamenti i Krimeve të Rënda- 

     PKR.nr.71/2022, të datës  29.04.2022 

 

Procesmbajtësja                                                        Kryetari i  trupit gjykues 

Aferdita Buqaj                                                                                     Skender Çoçaj 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIKË: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditëve, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate. 


