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Numri i lëndës: 2019:117397 

Datë: 31.01.2020 

Numri i dokumentit:     00801163 

            P.nr.673/19 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm,  gjyqtari i 
vetëm gjykues Fidan Hoxha,  me bashkëpunëtorin profesional Shqipron Sedolli, në 
çështjen penale kundër të akuzuarit F.K nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, për shkak të 
veprës penale posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge 
nga neni 275, paragrafi 1 të KPK-së i akuzuar sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore 
në Prizren PP.II.nr.9-5/19-1 të datës 29.05.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, në 
prezencën e Prokurorit të Shtetit  Mehreme Hoxha dhe të akuzuarit F.K, me datë 
27.01.2020 mori dhe shpalli, ndërsa përpiloi me shkrim me datë 31.01.2020 këtë:  

 
A K T G J Y K I M 

I akuzuari: 
 

F.K, nga i ati B. dhe e ëma J., e lindur Q., i lindur me datë ..., në Prizren, tani me 
banim në fshatin ..., komuna e Prizrenit, ka të kryer shkollën fillore, i pamartuar, i gjendjes  
së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal të 
letërnjoftimit .... 

 
ËSHTË FAJTOR 

Se me datë 26.11.2018, në ora 15:25 minuta, në Prizren, gjatë kontrollimit për 
vendosje në qendrën e ndalimit, në trupin e të pandehurit janë gjetur 4 (katër) qese të 
dyshuara me substancë narkotike të llojit “marihuan” në peshë të përgjithshme prej 5.29 
gram, si dhe 1 (një) qese e dyshuar me narkotik të llojit “Kokainë”, 0.214 gram, të cilat i 
pandehuri i mbante pa autorizim. 

Me këto veprime ka kryer veprën penale posedim i paautorizuar i 
narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 275, paragrafi 1 të 
KPRK-së. 
  

Andaj gjykata në kuptim të nenit  7, 8, 9, 10, 17, 41, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 73, 74 si 
dhe nenit 275 par.1 dhe 3 të KPRK-së si dhe nenit 365 të KPPRK-së, të akuzuarit i 
shqipton: 

 
 

 
 DËNIM ME GJOBË 
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 Në lartësi prej treqind (300) euro, të cilin dënim është i obliguar ta paguajë në tri 
këste brenda afatit prej tre (3) muajve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
 
  Në qoftë se i akuzuari nuk mund apo nuk dëshiron ta paguajë dënimin me gjobë, i 
njëjti do të zëvendësohet në dënim me burgim, ashtu që një ditë burgim do të llogaritet 
me 20 euro të gjobës konform nenit 46 parag. 3 te KPRK-së, dhe 

 
 

DËNIM ME KUSHT 

 Ashtu që ia vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej (4) katër muajve, i 
cili dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej (1) një viti nga dita e plotfuqishmërisë së 
këtij aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale. 

 
Të akuzuarit i konfiskohen 4 (katër) qese me substancë narkotike të llojit 

“marihuan” në peshë të përgjithshme prej 5.29 gram, si dhe 1 (një) qese me narkotik të 
llojit “Kokainë”, 0.214 gram, si mjete të kryerjes së veprës penale. 

   
          I akuzuari obligohet që të paguajë shpenzimet e procedurës penale sa do qe te jenë 
ato, sipas llogarisë se bere në arkën e kësaj gjykate si dhe paushallin gjyqësore ne shumën 
prej 20 €, në emër të fondit për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30€ , të 
gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 
   

  A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj 
gjykate ka parashtruar aktakuzën PP.II.nr.9-5/19-I të datës 29.05.2019, kundër të 
akuzuarit F.K nga fshati ..., Komuna e Prizrenit për shkak të veprës penale posedim i 
paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 275, paragrafi 1 
të KPRK-së. 

 
Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale ka caktuar shqyrtimin fillestar, në të 

cilin i akuzuari pasi që është deklaruar lidhje me aktakuzën e Prokurorisë Themelore në 
Prizren PP.II.nr9-5/19-1 të datës 29.05.2019, ka pranuar fajësinë për veprën penale për 
të cilën akuzohet sipas kësaj aktakuze. 

Gjykata nga pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe provave materiale në 
shkresat e lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: Se me datë 26.11.2018, në ora 15:25 
minuta, në Prizren, gjatë kontrollimit për vendosje në qendrën e ndalimit, në trupin e të 
pandehurit janë gjetur 4 (katër) qese të dyshuara me substancë narkotike të llojit 
“marihuan” në peshë të përgjithshme prej 5.29 gram, si dhe 1 (një) qese e dyshuar me 
narkotik të llojit “Kokainë”, 0.214 gram, të cilat i pandehuri i mbante pa autorizim. 

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

e të akuzuarit F.K në shqyrtimin fillestar, vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për veprën 
penale për të cilat akuzohet. Gjykata sipas detyrës zyrtare nuk ka gjetur se ekziston 
ndonjë provë e papranueshme, po ashtu në tërësi është vërtetuar se i akuzuari, ka 
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kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale e cila i vihet në 
barrë, dhe ky pranim është bërë pa kushtëzim dhe vullnetarisht nga ana e tij, se pranimi i 
fajësisë mbështet në fakte dhe prova të çështjes që përmban aktakuza, dhe se aktakuza 
nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.  

 
Gjykata nga të cekurat më lart ka ardhur në përfundim se në veprimet e të 

akuzuarit formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruara si në 
shqiptim të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që i akuzuari të shpallet fajtor dhe 
ta gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij.  

 
Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata ka vlerësuar 

të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 73 dhe 74 të KPRK-së 
të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Si rrethana lehtësuese për 
të akuzuarin gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e tij, sjelljen korrekte në 
gjykatë. Kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur në përfundim se 
me dënimin e shqiptuar do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit dhe se me këtë dënim të 
tillë të shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer 
dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se në të ardhmen dënimi i 
tillë i shqiptuar do të parandalojë kryerësin nga kryerja e veprave penale. 
 

Vendimi mbi konfiskimin është marrë konform nenit  275 par.3 të KPK-së lidhur 
me nenin 115 par.2 të KPP-së. 
 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është marrë konform nenit 453 
paragrafi 1 të KPPK-së. 

 
Vendimi mbi taksën gjyqësore në emër të kompensimit të viktimave të krimit 

është marrë në pajtim me nenin 39 par.3 nën par. 3.1të Ligjit për Kompensimin e 
Viktimave të Krimit Nr.05/L-036. 
 

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

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:117397, 31.01.2020 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Fidan Hoxha 

 

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. 


