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Numri i lëndës: 2020:102569 

Datë: 15.10.2020 

Numri i dokumentit:     01193068 

 

P.nr. 262/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me procesmbajtësen 

Belkize Ramadani sekretare juridike e kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarit B.  Sh. 

në adresë fshati M. komuna Suharekë, për shkak të veprës penale posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par. 2 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës (KPRK) 06/L-074, duke vendosur sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore 

Departamenti Përgjithshëm në Prizren PP.II.nr. 1011-8/20 të datës 24.08.2020 , në shqyrtimin 

fillestar të mbajtur më datë 14.10.2020, në prezencën e prokurorit të shtetit Milot Krasniqi të 

akuzuarit, si dhe mbrojtësit të tij sipas autorizimit av. M. Q. nga Prizreni  merr dhe shpall 

publikisht këtë ndërsa me dt. 15.10.2020 përpiloi ketë: 

 

 

A K T G J Y K I M 
 

 

             I akuzuari  B.  Sh. nga babai B.  dhe nëna H. e lindur I., i lindur me datë 08.01.1997 në  

M. komuna Suharekë, ku edhe jeton, me numër përsonal të letërnjoftimit .................., i pa punë, 

ka kryer shkollen e meseme, student, i  pa  martuar,  i gjendjes së dobët ekonomike, Shqiptar, 

Shtetas i Republikës së Kosovës, i pa denuar më parë, 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

  

Sepse, 

 

           Me datë 26.05.2020, në ora 21:00, në sheshin “B. N.” në Suharekë, gjatë patrullimit nga 

ana e policisë së stacionit policor në Suharekë është vërejtuar vetura e tipit “Opel Corsa”, me 

targa 04-...-DI e cila ishte e parkuar, në të cilën veturë ishte i pandehuri B. Sh. së bashku me A. 

A. dhe G. Sh., ku gjatë kontrollimit të tyre tek i pandehuri B. Sh. është gjetur 1 (një) cigare me 

substancë narkotike e llojit marihuanë me peshë rreth 1 (një) gram, të cilën i pandehuri e ka 

poseduar pa autorizim, e cila më pas i është e konfiskuar si provë nga ana e policisë. 
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        -me këtë veprim ka kryer veprën penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, i 

substancave psikotrope, ose analoge nga neni 269 par. 2 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 06/L-074 

 

Gjykata në kuptim të neneve 7, 17, 21, 38, 43, 69, 70 të nenit 269 par. 2 dhe 3 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, neneve 247, 233, 365, 450, të Kodit 

Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK)04/L-123, të akuzuarin  

 

E  GJ Y K O N 
 

 

ME DËMIN ME GJOBË në shumë prej 250 € ( dyqind e pesëdhjetë  ) euro , të cilin duhet 

të paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nese i akuzuari 

në afatin e caktuar nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën gjykata mund t’ia zavendësoj 

dënimin me gjobë në dënim me burgim duke e shëndrruar dënimin me gjobë në 12 

(dymbëdhjetë) ditë burgim, ashtu që një ditë burgim llogaritet me 20 € (një zetë) euro gjobë. 

 

Ndaj të akuzuarit shqiptohet dënimi plotësues, i konfiskohet një qese najloni me substancë 

narkotike (marihuanë) në peshë të përgjithshme prej 0.72  gram e cila duhet të shkatërrohet. 

 

Obligohet i akuzuari me shpenzimet e procedurës, dhe ate në emër të paushallit gjyqësor që të 

paguaj shumën prej 20 € (njëzet euro),  dhe në emër të taksës për kompenzimin e vikatimave të 

krimit shumën prej 30 € (tridhjetë euro) të gjitha këto pas plotëfuqishmerisë se këtij aktgjykimi, 

nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm. 

 

 

                                             A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren- Departamenti i përgjithshëm me aktakuzen PP.II.nr. 

PP.II.nr. 1011-8/20 të datës 24.08.2020 ka akuzuar B.  Sh. për shkak të veprës penale posedimi 

i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par. 2 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074 akatakuzë të cilën në seancën e shqyrtimit 

fillestar e mbajtur me datë 29.09.2020, e ka përfaqësuar prokurori i shtetit shtetit Milot Krasniqi. 

 

Së bashku me ngritjën së aktakuzës, kësaj Gjykate i është dorëzuar edhe marrëveshja për 

pranim të fajësisë PP.II.nr. PP.II.nr. 1011-8/20 të datës 21.08.2020 e lidhur ndërmjet Prokurorisë 

Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm përfaqësuar nga prokurori i shtetit  Fatos 

Ajvazi në njërën anë dhe i akuzuari  B.  Sh. dhe mbrojtësit të tij të autorizuar sipas autorizimit 

av. M. Q. nga Prizreni në anën tjetër. Sipas kësaj marrëveshje gjykatës me kompetencë lëndore 

dhe teritoriale i është rekomanduar që të pranohet kjo marrëveshje e arritur dhe që ndaj të 

akuzuarit për shkak të kryerjës së veprës penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par. 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK) 06/L-074 t’i shqiptohet dënimi me gobë. 

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar për shqyrtimin e marrëveshjës për pranim të 

fajsisë me datën 14.10.2020, dhe ka ftuar Prokurorinë e Shtetit te Prokurorisë Themelore në 

Prizren përfaqësuar  nga prokurori i shtetit shtetit Milot Krasniqi, të akuzuarin  B.  Sh. dhe 

mbrojtësin të angazhuar sipas siaps autorizimit av. M. Q., dhe në ketë seancë  gjyqtari e ka 
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udhëzuar te akuzuarin për të drejtat e tij, ashtu siç e parasheh edhe neni 233 Kodit Procedurës 

Penal të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123. I akuzuari ka deklaruar se i ka kuptuar 

udhëzimet në konsultim me mbrojtësin, dhe se pajtohet me këtë marrëveshje për pranim të 

fajsisë.       

 

 Mbrojtësi i tij sipas autorizimit av. M. Q. ka theksuar se të gjitha faktet janë të vërteta  

dhe të sakta, se  pas konsultimeve me të mbrojturin tim ai e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

kësaj marrëveshje, se është me vullnet, dhe se i propozon gjykatës që të pranohet kjo marrëveshje 

nga ana e gjykatës dhe të akuzuarit  të  i shqiptohet minimumi i dënimit të gjobës duke pas 

mundësi më të lehtë të paguaj  gjobën nga shkaku se nuk është punësuar dhe të ardhurat tjera 

janë të dobëta për të arritur qëllimin e dënimit. 

 

 Prokurori i shtetit thekson se nuk e kundërshton këtë marrëveshje për pranim të fajsisë, 

pasi që është bërë me vullnet të plotë, dhe në konsultim me mbrojtësin e tij dhe mbështetet  në 

prova dhe se i pandehuri dhe mbrojtësi janë pajtuar me këtë marrëveshje. 

 

Gjykata pasi shqyrtoi marrëveshjen për pranimin e fajësisë dhe pasi konstatoi se nuk ka 

ndonjë pengesë ligjore për aprovimin e saj, ka nxjerrë aktvendim me të cilen e ka pranuar ketë 

marrëveshje për pranim të fajësisë PP.II.nr. 1011-8/20 të datës 21.08.2020, ngase ka konstatuar 

se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë konform 233 të Kodit te Procedurës 

Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123. Gjyqtari i vetëm gjykues ka konstatuar se 

i akuzuari i kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, se pranimi bëhet vullnetarisht nga i 

akuzuari, se pranimi i fajit mbështet në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe se aktakuza 

nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike dhe se dhe se nuk ekzistonjë asnjë 

rrethanë të parapara në nenin 253 par. 1 dhe 2  të Kodit  të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës (KPPRK)04/L-123 bazuar në parag. 18 të  nenit 233 të këtij kodi. 

 

Duke e vlersuar marrëveshjen për pranimin e fajsisë si dhe provave të pakontestueshme  

që përmban akatakuza gjykata ka vërtetuar ketë gjendje faktike:  

 

           -Se me datë  26.05.2020,në ora 21:00, në sheshin “B. N. në Suharekë, gjatë patrullimit 

nga policia e  stacionit policor në Suharekë është vërejtuar vetura e tipit “Opel Corsa”, me targa 

04-...-DI e cila ishte e parkuar , në të cilën veturë ishte i pandehuri B. Sh. së bashku me A. A. 

dhe G. Sh. , ku gjatë kontrollimit të tryre tek i pandehuri B. Sh. është gjetur një 1 (një) cigare me 

substancë narkotike e llojit marihuanë me peshë rreth 1 gram , të cilën i pandehuri e ka poseduar 

pa autorizim , e cila më pas i ështëe konfiskuar si provë nga ana e policisë. 

 

Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga marrëveshja për pranim  të fajsisë si 

dhe nga provat dhe faktet  e pa kontestuara qe i përmban aktakuza , deklarata e të akuzuarit të 

dhënë më dt. 23.06.2020 në stacionin policor në Suharek, dhe deklarata e dhënë në prokurori me 

dt.  21.08.2020, raporti fillestar i incidentit 2020-DHTN-..., dt. 23.06.2020, raport i oficerit  dt. 

26.05.2020, raporti i ekspertizës nga Agjensia e Kosovës  për Forenzikë ekzaminimit AKF/2020-

..../2020/-1400 të dt. 24.08.2020, vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve  

(marihuanës) nga stacioni policor në Suharekë i dt. 26.05.2020.   
 

 Nga veprimet e të akuzuarit, përmbushën të gjitha elementet e veprës penale, posedimi 

i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par. 1 dhe 2  të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPK) 06/L-074 ku citon: ,,Kushdo që pa autorizim 

posedon narkotikë, substancë psikotrope ose analoge  dënohet me gjobë dhe me burgim prej 1 
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deri 3 vite . Nese vepra kryhet për herë të parë dhe i cili posedon më pak se 3 gram të substancave 

narkotikve, substancave psikotrope ose analoge dënohet me gjobë ose me  burgim deri në 1 vit”. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues me rastin e shqiptimit të dënimit ka vlerësuar se duhet të 

aprovohet rekomandimi i dënimit i paraqitur me marrëveshjen për pranimin e fajsisë ndaj të 

akuzuarit dhe të shqiptohet dënimi me gjobë në shumë prej 250 € ( dyqind e pesëdjetë) euro duke  

vlerësuar si të drejtë dhe është në proporcion me peshën e veprës penale të kryer. 

 

          Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të akuzuarin pati parasysh 

rrethanat e nenit 69,70 të të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-082, andaj si 

rrethanë lehtësuese për të akuzuarin vlerësoj faktin se ka arritur marrëveshje për pranim të fajsisë, 

gjykatës i ka premtuar se në të ardhmen do të këtë kujdes dhe nuk do të përsërisë vepra të tilla, 

është pënduar për këtë vepër penale, se për herë të parë ka ra ndesh me ligjin ka qenë 

bashkëpunues me gjykatën, ndërsa rrethanë rënduese gjykata nuk gjeti. 

 

           Gjithashtu gjyqtari vetëm gjykues vlerëson se me shqiptimin  e dënimit sikurse në 

dispozitivin e këtij aktgjykim, do të arrihet  edhe qëllimi i dënimit për veprën penale posedimi i 

paautorizur i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par. 1 dhe 2  të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, me bindje se ky dënim është në 

përputhshmëri të plotë me shkallën e rrezikshmerisë shoqërore të veprës penale dhe përgjegjesisë 

penale të akuzuarit dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojnë që të parandaloi të akuzuarin nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen si dhe të bëjë rehabilitimin e tij si dhe të parandaloj 

përsonat e tjerë nga kryerja e veprave penale, të shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, 

ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, çka është edhe qëllimi i 

dënimit i paraparë me nenin 38 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074. 

 

Vendimin që të akuzuarit t’i shqiptohet dënimi plotësues duke i konfisuart narkotikun  

(lloji marihuanë) në peshë të përgjithshme sipas ekspertzës në peshë  0.72  gram, gjykata e bazoi 

në  269 par. 3  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074 pasi këto substanca 

sipas ligjit duhet të konfiskohen. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi 

në nenin 450 parag.2 pika 2.6 dhe 3 të Kodit Procedurës Penal të Republikës së Kosovës 

(KPPRK) 04/L-123, ashtu që lartësia e paushallit gjyqësor në shumën prej 20 Euro u caktua duke 

pasur parasysh zgjatjen dhe ndërlikueshmërinë e procedurës penale si dhe gjëndjen finanaciare 

të akuzuarit, ndërsa shumën prej 30 euro në emër të viktimave të krimit  bazuar ne nenin 39 

parag. 3 të ligjit mbi kompenzimin e viktimave të krimit nr. 05/L-036 

 

 

                  Gjykata në bazë të neneve 247, 233 dhe 365 të Kodit Procedurës Penal të Republikës 

së Kosovës (KPPRK) 04/L-123 ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

    GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

                  Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

                            P.nr.  262/2020   datë  14.10.2020  

 

                                           G j y q t a r i  

Procesmbajtesja                                                                            Lavdim Bajraktari 
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Belkize Ramadani  

____________                                                                              ________________ 

 

 

 

 

               

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimimund të parashtrohet ankesë në afat prej 15 

ditësh në gjykatën e Apelit në Prishtinë, ndërsa që nuk mund të paraqitet ankesë për shkak të 

vërtetimit të  gabuar dhe të plotë të gjendjës faktike e as për shkak të vendimit mbi dënimin.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


