
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN 
 

 

1 (5)  

   
2
0
1
8
:0
6
5
2
9
2

 

Numri i lëndës: 2018:065291 

Datë: 31.12.2019 

Numri i dokumentit:     00743703 

 

 

P.nr.1759/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

Gjykata Themelore në Prizren – departamenti i përgjithshëm, Gjyqtari 

Gani Kastrati, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Shureta Ballxhi, në lëndën 

penale kundër të akuzuarit: G.B nga Prizreni, për shkak të veprës penale 

posedimi i pa-autorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge në 

bashkëkryerje nga neni 275.par.1.lidhur me nenin 31. të KPRK-së, sipas 

aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.nr. 427-11/18 të datës 

29.10.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqesor publik  në pranin e Prokurorit të 

Shtetit në Prizren – departamenti i përgjithshëm Shahadin Destani, të akuzuarit, 

me datë 30.12.2019, publikisht mori dhe shpalli këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

  I akuzuari: 

 

   G.B nga i ati I. e ëma N. e lindur K., i lindur me dt. ... në Prishtinë, tani 

me vendbanim në Prizren në lagjën ... rr. “...” nr. ..., ka të kryer shkollën e 

mesme, student, i pa martuar, i gjendjes së mirë ekonomike, me numër personal 

..., shqipëtarë, Shtetas i Republikes  së Kosovës. 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

 

Se me dt. 16.01.2018 rreth orës 20:10 h., në lagjën “...” në Prizreni, Policia 

e Kosovës e ndalon për kontroll rrutinor automjetin e markës “...” me targa të 

regjistrimit ...., ngjyrë hiri, të cilin automjet me qira nga “... “– ...” e kishte marë i 

pandehuri G. bashkë me të pandehurin A.T, e në të cilin automjet e cila ishte 
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ndalur nga policia ishte i pandehuri G. bashkë me të miturit A.T, I.D dhe K.B e të 

cilët hasen në flagrancë duke poseduar pa autorizim substancë narkotike e llojit 

“...” e cila është gjetur në bagazhin e kësaj veture e cila ishte në peshë prej 

46.71gr., të llojit “Marihuan”, me ç rast e njëjta i sekuestrohet përkohsisht nga 

ana e policisë.  

 

Këso dore kryen veprën penale posedimi i pa-autorizuar i narkotikëve, 

substancave pskotrope ose analoge në bashkëkryerje nga neni 275.par.1.e 

lidhur me nenin 31. të KPRK-së.  

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 8, 9, 10, 41, 50, 51, 73,76.,  nenit  275 

par.1 lidhur me nenin 31. të KP-së dhe nenit 365. të KPP-së, të akuzuarit ia 

shqipton: 

 

 

DËNIMIN ME GJOBË 

 

 

Në lartësi prej  300 € (treqind Euro), të cilën shumë i akuzuari është i 

obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditësh, pas plotëfuqishmërisë së këtij 

Aktgjykimi. Në rastë se i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë apo nuk 

mundë ta paguaj, dënimi me gjobë do të i zëvendësohet me dënim me burgim 

ashtu që për çdo 20 € të gjobës do të i caktohet 1 (një) ditë burgim, përkatsisht 15 

(pesëmbëdhjet) ditë burgim dhe,  

      

 

DËNIMIN ME KUSHT 

 

Të akuzuarit  G. B.- ia vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 4 

(katër ) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit të 

verifikimit prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk 

kryen vepër të re penale. 

Konformë nenit 69. të KP-së të akuzuarit i shqiptoht edhe:  

 

 

 

DËNIMI PLOTËSUES 
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Ashtu që nga i akuzuari konfiskohet marja e sendeve dhe atë: 4 (katër) çese 

najlloni me substancë të dyshuar narkotike të llojit “Marihuan” me peshë prej  

46.71 gr. 

 

OBLIGOHET i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale sa 

do që të jenë ato,  sipas llogaris së Gjykates, në emër të paushallin gjyqësor në 

shumen prej 30 € dhe në emëe të kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 

30 €,  të gjitha ketë në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmëris së këtij 

aktgjykimi nën kërcenim të ekzekutimit të dhunshëm.   

 

                   

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i përgjithshëm , kësaj 

gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP/II.nr. 427-11/18 të datës 29.10.2018, 

kundër të akuzuarit G. I. B nga Prizreni – lagja ... rr. “...” nr. ..., për shkak të 

veprës penale posedimi i pa-autorizuar i narkotikëve, substancave pskotrope ose 

analoge në bashkëkryerje nga neni 275.par.1.e lidhur me nenin 31. të KPRK-së.  

  

Përfaqësuesi i aktakuzës –Prokurori i Shtetit – Shahadin Destani në 

fjalën përfundimtare deklaron: se në tersi mbetet pranë aktakuzësë PP/II, nr 

427-11/18 dt. 29.10.2018, të parashtruar ndaj të akuzuarit G.B, përshkak të 

veprës penale posedimi i pa-autorizuar i narkotkëve, substancave psikotrope ose 

analoge në bashkëkryerje nga neni 275.par.1.lidhur me nenin 31.të KPRK-së, të 

përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës, meqenëse në shqyrtimin e sotëm 

gjyqësor i pandehuri në mënyrë vullnetare e ka pranuar fajësin i cili pranim është 

në përputhje të plotë me provat të cilat gjenden në shkresat e lëndes, duke i 

propozuar gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit.  

 

I akuzuari G.B në fjalën përfundimtare  deklaron se: pranon fajësin për 

veprën për të cilën ngarkohet duke theksuar se deri te ky veprim ka ardhur në 

mënyrë të papritur nga pakujdesia, andaj edhe shpreh pendim të thellë, zotohet 

dhe premton se në të ardhmën nuk do të përsërit veprime të tilla kundërligjore, 

për herë të parë ka ra ndesh me Ligjin, është student, hera e parë dhe e pa qëllimt 

që është hasur me një veprim të tillë, mbajtës i vetëm i familjes, dhe i propozon 

gjykatës që ti shqipton një dënim sa më të butë, dhe asnjëherë më parë nuk ka ra 

ndesh me rregullat pozitive.  

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor  ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 
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Se me dt. 16.01.2018 rreth orës 20:10 h., në lagjën “...” në Prizreni, Policia 

e Kosovës e ndalon për kontroll rrutinor automjetin e markës “...” me targa të 

regjistrimit ..., ngjyrë hiri, të cilin automjet me qira nga “... – ...” e kishte marë i 

pandehuri G. bashkë me të pandehurin A.T, e në të cilin automjet e cila ishte 

ndalur nga policia ishte i pandehuri G. bashkë me të miturit A.T, I.D dhe K.B e të 

cilët hasen në flagrancë duke poseduar pa autorizim substancë narkotike e llojit 

“Marihuan” e cila është gjetur në bagazhin e kësaj veture e cila ishte në peshë 

prej 46.71gr., të llojit “Marihuan”, me ç rast e njëjta i sekuestrohet përkohsisht 

nga ana e policisë.  

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga 

ana e të akuzuarit i cili në shqyrtimin  gjyqësor  vullnetarisht ka pranuar fajin, për 

shkak të cilit gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare 

gjykata, konform nenit 257. të KPP, nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e pa 

pranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari e ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprën penale e cila i vihet në barrë e 

që pranimi i fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim dhe 

mbështetet në fakte dhe prova materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë, për të 

cilat i akuzuari ka qenë i njoftuar me të gjitha provat materiale. Gjykata ka ardhë 

në përfundim, se pranimi i fajit nga ana e të akuzuarit është bërë në pajtim me 

nenin 248, të KPP dhe faktet që përmban aktakuza, në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e veprës penale,  posedimi i pa-autorizuar i 

narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge në bashkëkryerje nga neni 

275.par.1. lidhur me nenin 31.të KPRK-së.    

 

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

vlerësoj të gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73. të KP të cilët 

ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, duke mos gjetur rrethana 

rënduese e që si rrethanë lehtësuese është marrë pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, sjellja korrekte pas kryerjes së veprës penale, pendimi i thellë,  

gjendjen e dobët ekonomike, gjer më tani i pa gjykuar, çka nënkupton se nuk ka 

ardhur ndesh me rregullat pozitive, është njeri familjar, është mbajtës i familjes, 

vepra është kryer nga pakujdesia,  andaj gjykata i shqiptoi dënimin me gjobë në 

shumë prej 300 € (treqind Euro), të cilën shumë i akuzuar është i obliguar që ta 

paguaj në afat prej 15 ditësh, pas plotëfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, dhe  i 

shqipton dënimin me kusht me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër), muajve i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse në afat prej 1 (një) viti, nuk kryen vepër tjetër 

penale, duke menduar se dënimet e  shqiptuara i përgjigjen shkallës së 

përgjegjësisë së tij dhe se me këtë dënime do të arrihet qëllimi i dënimit që në të 

ardhmen të jetë më i kujdesëshëm dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla. 

 

Vendimi mbi shpenzimet dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në 

kuptim te nenit 453 par. 1 të KPP. 
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Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 
 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:065291, 30.12.2019 

  

 

 

G j y q t a r i 

Gani Kastrati 

 

                                                                                             ____________________ 

 

 

 

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. 


