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Numri i lëndës: 2019:151995 

Datë: 28.01.2020 

Numri i dokumentit:     00791030 

              P.nr.950/19 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm,  gjyqtari i 
vetëm gjykues Fidan Hoxha, me bashkëpunëtorin profesional Shqipron Sedolli, në lëndën 
penale kundër të akuzuarit D.B, nga fshati ... Komuna e  Fushë Kosovës, për shkak të 
veprës penale posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge 
nga neni 269 par.2 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në 
Prizren PP.II.nr.1340-16/19 të datës 25.07.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me 
shqyrtimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, në seancën publike, në prezencën e 
Prokurorit të Shtetit  Petrit Kryeziu, të akuzuarit D.B dhe  mbrojtësit të tij av. Sh.B, me 
datë 15.01.2020 mori dhe shpalli, ndërsa përpiloj me shkrim me date 28.01.2020 këtë:  

 
 

A K T G J Y K I M 
I akuzuari: 

 
D.B, nga i ati Z. dh e ëma H., e lindur G., i lindur me datë ..., në Prishtinë tani me 

banim në fshatin ...Komuna e Fushë Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, punëtor, i pa 
martuar, i gjendjes  së dobët ekonomike, shqiptarë, shtetas i Republikës së Kosovës, me 
numër personal të letërnjoftimit .... 
 

ËSHTË FAJTOR 

 Se me datën 16.06.2019, rreth orës 18:45, në fsh Vërmicë, Komuna e Prizrenit, 
saktësisht në pikën kufitare Kosovë- Shqipëri, i pandehuri D.B, posedon pa autorizim 
narkotik, ashtu që gjatë kontrollit nga ana e policisë, në veturën “...”, me targa ..., në pjesën 
e airbagut, gjenden një qese me substance narkotike, e cila sekuestrohet si substancë 
narkotike, e llojit marihuanë, me peshë totale 0,86 gram.  

Me këtë ka kryer veprën penale posedim i paautorizuar i narkotikëve, 
substancave psikotrope ose analoge  nga neni 269 par.2 të KPRK-së. 
  

Andaj gjykata në kuptim të nenit 4,  7, 17, 38, 43, 69, 70 dhe nenit 269 par.2 dhe 3 
të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPRK-së, të akuzuarit i shqipton: 

 
 DËNIM ME GJOBË 

 
 Në shumën prej treqind (300) euro, të cilën shumë duhet ta paguaj në dy (2) këste 

në afat prej dy (2) muajve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
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Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, gjykata mund t'ia 

zëvendësoj dënimin me gjobë me dënim me burgim, ashtu që 20 euro e gjobës, llogaritet 
barabartë me një ditë burgim, respektivisht për secilin këst të gjobës me nga 7 ditë 
burgim. 

 
Të akuzuarit i konfiskohet substanca narkotike e llojit Marihuanë me peshë totale 

prej 0.86 gram. 
 

          I akuzuari obligohet që të paguaj 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, ka parashtruar aktakuzë nën numrin 
PP.II.nr.1340-16/19 të datës 25.07.2019, kundër të akuzuarit D.B, nga fshati ..., Komuna e  
Fushë Kosovës, për veprën penale Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave 
psikotrope ose analoge nga neni 269 par.2 të KPRK-së dhe njëkohësisht gjykatës i ka 
parashtruar marrëveshjen për pranimin e fajësisë. 

 
Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale ka caktuar dhe mbajtur seancën 

dëgjimore për shqyrtimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë PP.II.nr.1340-16/19 të 
datës 12.07.2019. 

 
Gjatë  shqyrtimit fillestar të shqyrtimit të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë 

gjykata ka dëgjuar të akuzuarin, mbrojtësin e tij,  si dhe prokurorin e shtetit.  
 
 Sa i përket gjendjes faktike konsiderohet se ajo është vërtetuar plotësisht si në 
përshkrimin faktik të aktakuzës nën kushtet dhe rrethanat ligjore të marrëveshjes për 
pranimin e fajësisë.  
 

Prokurori i shtetit gjatë seancës dëgjimore ka qëndruar në tërësi pranë 
marrëveshjes të arritur me te pandehurin si dhe mbrojtësin e tij, pasi që marrëveshja 
është bërë në praninë e avokatit mbrojtës, i njëjti ka hyrë në marrëveshje pa ndikim dhe 
është pajtuar që të shpallet fajtor për veprën penale Posedim i paautorizuar i 
narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par.2 të KPRK-së, për çka 
është pajtuar si në rekomandimin IV të kësaj marrëveshje. Duke marrë parasysh nga 
njëra anë ekonomizimin e procedurës, favorin e të pandehurit dhe faktin se kjo 
marrëveshje është lidhur sipas dispozitës të nenit 233 të KPPRK i propozojmë gjykatës që 
këtë marrëveshje si të tillë ta aprovoj. 

 
Mbrojtësi i të akuzuarit D.B – av. Sh.B, ka deklaruar që pas konsultimit me të 

mbrojturin e tijë dhe njoftimin rreth marrëveshjes për pranimin e fajësisë e cila është 
përpiluar konform dispozitave ligjore nga ana e prokurorit të çështjes, i ka propozuar 
gjykatës që ta aprovoj marrëveshjen në tërësi të datës 12.07.2019, si me dënimin e 
rekomanduar dhe shumën e cila iu caktohet ti mundësohet pagesa me këste. 
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I akuzuari D.B është pajtuar  me fjalët e mbrojtësit te tij. 
 
 Gjykata pas dëgjimit të pikëpamjeve të prokurorit të shtetit, të akuzuarit dhe 
mbrojtësit të tij, lidhur me pranimin e fajësisë sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë 
konstatoi se i akuzuari, ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i 
fajësisë është bërë vullnetarisht nga i akuzuari pas konsultimeve të mjaftueshme me 
mbrojtësin e tij, i akuzuari nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë të 
pranoj fajësinë, pranimi fajësisë mbështetet në faktet dhe prova materiale të rastit 
konkret të cilat paraqiten në aktakuzë të pranuara edhe nga i akuzuari.   
 

Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të 
akuzuarit formohen të gjitha elementet qenësore të veprës penale të përshkruar si në 
shqiptimin e këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpallë fajtor 
dhe ta gjykoj në bazë të ligjit e më parë duke e vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të 
tij. 
 Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata i dëgjoi 
deklaratat e të gjitha palëve dhe ka pranuar dënimin e propozuar sipas marrëveshjes mbi 
pranimin e fajësisë ashtu duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat të parapara nga neni 
69 dhe 70 të KP-së, të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Kështu 
që 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 KP-së dhe se dënimi i tillë i 
shqiptuar, sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me peshën e veprës penale të 
kryer dhe me rrethanat personale te të akuzuarit.        
 

Vendimi mbi konfiskimin është marrë konform nenit 269 par.3 të KPRK-së  lidhur 
me nenin 115 të KPP-së. 

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

Vendimi për programin e kompensimin e viktimave te krimit u marrë ne kuptim te 
nenit 39 par.3 pika 1 te ligjit me nr.05/L-036. 
 

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

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:151995, 28.01.2020 

  

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. 


