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Numri i lëndës: 2019:230280 

Datë: 24.12.2019 

Numri i dokumentit:     00733646 

                                                                                P.nr.1370/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, - Divizioni Penal, Departamenti i 

Përgjithshëm, gjyqtarja e  vetme gjykuese Arjeta Gashi, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Hilmi Elshani, në çështjen penale kundër të akuzuarave L.M dhe G.A që të dytë 

nga Komuna e Vitisë, për shkak të veprës penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge neni 269 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren 

PP/II.nr.2078-7/19 të datës 09.10.2019, pas mbajtjes së seancës të shqyrtimit fillestar me 

marrëveshjes për pranimin e fajësisë, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Petrit Kryeziu, të 

akuzuarave dhe mbrojtëseve të tyre av. O.R dhe av.N.K, që të dytë nga Prizreni, me datën 

19.12.2019, muarr dhe publikisht e shpalli, ndërsa me datën 24.12,2018 përpiloj  këtë: 

 

 

                                                A K T G J Y K I M 

 

Të akuzuarit: 

 

I.L.M, nga i ati N. dhe e ëma H. e lindur H., i lindur me datë ..., në fshatin ... Komuna e 

Vitisë, ku dhe jeton, i pa martuar, student,  i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, me numër personal .... 

  

II.G. A., nga i ati I. dhe e ëma N. e lindur R., i lindur me datë ..., në fshatin ...Komuna e 

Vitisë, ku dhe jeton, i pa martuar, student,  i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, me numër personal .... 

  

                                                           JANË FAJTOR 

 

       Sepse më datën 16.08.2019, rreth orës 12:00, në Prizren, në pikë kalimin kufitar Vërmicë, 

të pandehurit pa autorizim posedon narkotik, substance psiktrope ose analoge, në atë mënyrë 

që gjatë kontrollimit dhe identifikimit që i është bërë automjetit të markës “…” me targa të 

regjistrimit ... në mes të ulëses së pasme të automjetit, nga pjesëtarët e Policisë së Kosovës, 

është gjet substance narkotike e llojit Marihuan në peshë prej 6.16 gram, e cila është konfiskuar 

nga pjesëtarët e policisë. 

 

        Këso dore kanë kryer veprën penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
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         Andaj, gjykata në kuptim të dispozitave të nenit 7,17, 38, 39, 40,43, 46,47,48,49 69,70, 

71,  të KPR-së dhe nenit 365 të KPPRK-së, të akuzuarit i, 

                                         

                                                        GJ Y K O N 

 

 

Të akuzuarin; L.M 

    

Dënim me gjobë në shumën  nga 400 € (pesëqind eurove), ashtu që dënimin me gjobë 

do ta paguan me dy këste nga 200 (dyqind) euro në çdo fillim të muajit, e ketë dënim është e 

obliguar që të paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nëse 

dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as me detyrim i njëjti do të zëvendësohet me dënim 

me burg duke llogaritur 20 € për një ditë burgim, përkatësisht 20 (njëzetë) ditë burgim dhe 

dënimi më burgim prej 1(një) viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuarit në afat 

prej 2(dy) viteve, nuk do të kryen vepër penale 

 

Të akuzuarin; G. A 

    

Dënim me gjobë në shumën  nga 400 € (pesëqind eurove), ashtu që dënimin me gjobë 

do ta paguan me dy këste nga 200 (dyqind) euro në çdo fillim të muajit, e ketë dënim është e 

obliguar që të paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nëse 

dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as me detyrim i njëjti do të zëvendësohet me dënim 

me burg duke llogaritur 20 € për një ditë burgim, përkatësisht 20 (njëzetë) ditë burgim dhe 

dënimi më burgim prej 1(një) viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuarit në afat 

prej 2(dy) viteve, nuk do të kryen vepër penale. 

 

Te akuzuarave në ju konfiskohet substanca narkotike e llojit marihuane në peshe prej 1 

gram. 

 

            Obligohen të akuzuarit secili veç e veç,  që t’i paguaj shpenzimet e procedurës penale 

në shumën prej nga 20 € (njëzet eurove), si dhe për kompensimin e viktimave të krimit shumën 

prej 30 € (tridhjetë eurove), të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

                                                            A r s y e t i m 

 

              Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur, pranë 

kësaj gjykate, aktakuzën PP/II.nr.2078-7/19 të datës 09.10.2019, kundër të L.M dhe G.A që të 

dytë nga Komuna e Vitisë, për shkak të veprës penale penale posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge neni 269 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (në vazhdim KPRK). 

 Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm me datën 08.10.2019 ka 

parashtruar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë PP/II.nr.2078-07/2019. 

 Gjykata gjatë shqyrtimit fillestar, në pajtim me dispozitat e nenit 247 paragrafi 4 ka 

shqyrtuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, ku ka dëgjuar të akuzuarit, mbrojtësit të tyre, 

si dhe prokurorin e shtetit lidhur me pretendimet e tyre sa i përket marrëveshjes mbi pranimin e 

fajësisë. 
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Sa i përket gjendjes faktike gjykata e ka vërtetuar ashtu si është përcaktuar në 

dispozitivin e aktakuzës në kushtet dhe rrethanat ligjore të marrëveshjes për pranimin e 

fajësisë. 

 

Prokurori i  Shtetit ne lidhje me marrëveshjen për pranimin e fajësisë është deklaruar, 

se  me të dy te pandehurit L.M dhe G.A, paraprakisht iu janë sqaruar favoret dhe pasojat e 

hyrjes në marrëveshje për pranim të fajësisë, pranimin e fajësisë e kanë bërë në mënyrë 

vullnetare dhe të pa ndikuar, gjatë gjithë kohës kanë qenë të përfaqësuar nga av.O.R dhe 

av.N.K, kanë pranuar kryerjen e veprës penale me të cilat i ngarkon organi i akuzës dhe ky 

pranim gjen mbështetje edhe në provat që përmban aktakuza e PTH-së. Të pandehurit dhe 

mbrojtësit e tyre janë pajtuar me dënimin e rekomanduar sikurse në nenin 4, duke i propozojmë 

gjykatës që marrëveshjen si të tillë ta aprovojë. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit L.M- av.O.R, lidhur me marrëveshjen ka deklaruar: se i 

pandehuri L.Me pranoi veprën penale për të cilën akuzohet sipas aktakuzës të PTH-së, në 

Prizren, konsideroj se marrëveshja e arritur pran PTH-së, ka qenë e paraqitur në mënyrë 

vullnetare nga ana e të pandehurve dhe jemi të pajtimit që kjo marrëveshje nga ana e gjykatës 

të pranohet,. 

 

 I pandehuri L.M është pajtuar me fjalët e mbrojtësit të tij. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit G.A- av.N.K, ka deklaruar, nuk është kontestues fakti se i 

pandehuri G.A edhe në këtë seance është deklaruar se e pranon fajësinë për veprën për të cilën 

ngarkohet. Është deklaruar se është hera e pare që bie ndesh me ligjin, vërtetë ka pranuar se 

këtë substance e ka përdorur për nevojat e veta. Në Prokurori kemi arritur marrëveshje, ku 

është paraparë dënimi i propozuar dhe se jemi pajtuar në tërësi me atë dënim. Deklarojmë se 

marrëveshja është arritur me pëlqimin e tij dhe pranojmë që ky dënim të implementohet dhe 

marrëveshja të pranohet nga gjykata, sipas mendimit tone në propozim që dënimi në të holla të 

jetë në lartësi prej 400 eurove, dhe të paguhet me kiste meqenëse të njëjtit janë student. 

 

 I pandehuri G.A është pajtuar me fjalët e mbrojtësit të tij. 

 

               Gjykata pas dëgjimit të pikëpamjeve të prokurorit të shtetit, të akuzuarave dhe 

mbrojtëseve të tyre, lidhur me pranimin e fajësisë sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, 

konstatoi se të akuzuarit L.Mdhe G.A e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

pranimi e fajësisë është bërë vullnetarisht nga të akuzuarit pas konsultimeve të mjaftueshme 

me mbrojtësit të tyre av.O.R dhe av.N.K, të akuzuarit nuk kanë qenë të detyruar ose të 

shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranojnë fajësinë, pranimin të fajësisë mbështetet në faktet 

dhe provat materiale të rastit konkret të cilat paraqiten në aktakuzë të pranuara edhe nga të 

akuzuarit, dhe se nuk ekziston asnjë nga rrethanat që parashihen me dispozitat e nenit 253 par. 

1 dhe 2 të KPP-së, për hedhjen e aktakuzës. 

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

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale, të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë kanë vendosur që të akuzuarit ta shpallen fajtor dhe të gjykojnë në 

bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale-juridike të tyre. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i dëgjoi deklaratat 

e të gjitha palëve, ka shqyrtuar dënimin e rekomanduar në marrëveshjen mbi pranimin e 

fajësisë, gjithashtu duke i marrë parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në 
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nenin 69 të KPK-së, të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej 

rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë sipas marrëveshjes mbi pranimin 

e fajësisë, rrethanat personale të akuzuarave si dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të 

kryejnë vepra penale.  

 

Gjykata në rastin konkret duke pas parasysh se të akuzuarit kanë pranuar fajësinë sipas 

marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë dhe atë qysh në fazën e shqyrtimit fillestar, si dhe duke i 

marr parasysh rrethanat lehtësuese të lartpërmendura ka aplikuar dispozitat e nenin 71 par.1 

pika 1.3 për zbutjen e dënimit. Kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur 

në përfundim se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi do të arrihet qëllimi 

i dënimit sipas nenit 38 të KPK, dhe se ky dënim, si i tillë, i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës, 

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

akuzuarit. 

 

Vendimin mbi konfiskim, gjykata e morri ne baze te nenit 269 par. 3 të KPRK-së. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit, është marrë konform nenit 

450 dhe 453 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për programin e kompensimit të viktimave të krimit është marrë në kuptim të 

nenit 39 parag.3 pika 1 të Ligjit me numër 05/L-036. 

 

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

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:230280, 24.12.2019 

  

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Arjeta Gashi 
 

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. 

 


