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Numri i lëndës: 2019:277009 

Datë: 09.06.2020 

Numri i dokumentit:     00952274 

P.nr.1568/19 
NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm,  gjyqtarja  Shpresa 
Emra me sekretaren juridike Birsen Shoshani, në çështjen penale kundër të akuzuarit Y.K, nga 
Prizreni, të cilin e mbron av. Sh.B, nga Prizreni, për shkak se ka kryer veprën penale posedim i 
paautorizuar i narkotikëve , substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par.2 të KP, 
sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren –Departamenti i përgjithshëm, 
PP/II.nr.2341-14/19 e dt.25.11.2019 dhe Marrëveshjes për pranim të fajësisë me 
dt.22.11.2019, në prezencën e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren - Departamenti 
i Përgjithshëm, Naim Gashi, të akuzuarit  dhe mbrojtësit të tij av. Sh.B, pas mbajtjes së 
shqyrtimit gjyqësor me datën 04.06.2020 publikisht mori dhe shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 
I akuzuari 
  Y.K , me nofkë B.  nga i ati S. dhe e ëma L., e lindur K., i lindur me datë ... në Prizren, 
me banim në rr. .... nr...., ka të kryer shkollën e mesme, punëtor, i gjendjes së mesme 
ekonomike, i martuar, babë i ....fëmijëve, me nr.pers. ...., me numër të telefonit .... shqiptar, 
shtetas i Republikës së Kosovës.  

ËSHTË  FAJTOR 
 
 Se me datë 15.10.2019 rreth orës 20.20 minuta në Prizren, në rr.”....” në Prizren, 
saktësisht afër stadiumit “....” pa autorizim posedon narkotikë , substanca psikotrope apo 
analoge , në atë mënyrë që derisa i pandehuri ishte i parkuar përballë “....” me veturë të tipit 
“....” ngjyre hiri me targa .... gjatë kontrollit në veturë nga ana e shoferit në pjesën e poshtme 
nën timon afër derës është gjetur një qese e vogël e mbështjellë me substancë narkotike e 
cila rezulton të jetë e llojit marihuanë me peshë të përgjithshme prej 0.83gr. 
 

Me  këtë në bashkëkryerje  kanë  kryer  veprën penale Posedim i paautorizuar i 
narkotikëve , substancave prikotrope ose analoge nga neni 269 par. 2  të KP. 

 
Pranohet marrëveshja për pranimin e fajësisë   PP/II.nr.2341-14/19 e dt.22.11.2019 e 

lidhur në mes të Prokurorit të shtetit pranë Prokurorisë Themelore në Prizren-Departamenti i 
përgjithshëm dhe të akuzuarit Y.K me mbrojtësin e tij av. Sh.B. 
  

Dhe gjykata në kuptim të dispozitave të neneve: 7, 8, 9, 10, 41, 42, 46, 73 dhe të nenit   
269 par.2 të KP-së, të akuzuarin e gjykon dhe i shqipton:           

 

DËNIMIN MEGJOBË 
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Të akuzuarit Y.K ia vërteton dënimin me gjobë në shumë prej 420€  i cili duhet të 
ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 
 
 Obligohet i akuzuari  që të paguajë shpenzimet e kësaj procedure penale dhe atë për  
paushallin gjyqësor shumën prej 20 Euro dhe në emër të Fondit  për kompensim të viktimave 
shumën prej 30€, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, nën kërcënim e përmbarimit të dhunshëm.    

 
                                                  A r s y e t i m 
 

Prokuroria e Shtetit–Prokuroria Themelore në Prizren, ka parashtruar aktakuze 
PP/II.nr.2341-14/19 e dt.25.11.2019, kundër të akuzuarit Y.K, nga Prizreni, për shkak se ka 
kryer veprën penale posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose 
analoge nga neni 269 par.2 të KP. 

 
Në lidhje me këtë aktakuzë Prokurori  e Shtetit , Departamenti i përgjithshëm në 

Prizren me të akuzuarin Y.K dhe mbrojtësin e tij avokatin Sh.B nga Prizreni kanë hyre në 
marrëveshje për pranimin e fajësisë e cila është aritur me dt. 22.11.2019 

 
     Në shqyrtimin e dt.04.06.2020 i mbajtur në këtë çështje penale përkitazi për 
marrëveshjen e cekur më lart gjykata bazuar në nenin 233 të KPP-ës, ka vlerësuar 
marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë ka dëgjuar të akuzuarin në prezencën e mbrojtësit të tij, 
dhe ka konstatuar se pranimi është bërë vullnetarisht nga ana e të akuzuarit pas konsultimeve 
të mjaftueshme me mbrojtësin . 
 

Gjyqtari gjykues konstaton se janë përmbushur të gjitha kushtet e parapara ligjore  
konform nenit 233 par. 18 i KPP-ës, andaj ka pranuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë 
dhe pas përfundimit të dëgjimit në seancë ka shqiptuar edhe dënimin në suazat e 
marrëveshjes në mes të palëve. 

 
 Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata e mori në kuptim të nenit 450, 
451 dhe 453 të KPP-së. 

 
Vendimi mbi shpenzimet në emër të kompensimit të viktimave është bazuar në nenin 

39 par.3-1 të Ligjit për Kompensim të viktimave të Krimit Nr.05/L-036. 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  
 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

P.nr.1568/19 e dt. 04.06.2020 

2019:277009, 09.06.2020 

  

G j y q t a r i                                                                                                                                                                                      

Shpresa  Emra 

 
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. 


