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Numri i lëndës: 2020:030529 

Datë: 29.09.2021 

Numri i dokumentit:     02227276 

 

P.nr 310/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

            GJYKATA THEMELORE PRIZREN–DEGA NË SUHAREKË Departamenti i 

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

Njomza Shala praktikante e kësaj gjykate, në çështjen penale kundër të akuzuarit A. K. nga fshati 

S. komuna Suharekë, për veprën penale posedimi i pautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope  ose analoge të parashikuara në nenin 269 parag.1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 06/L-074, sipas aktakuzës së  Prokurorisë Themelore në Prizren Departamenti 

i Krimeve të Rënda  PP.I nr. 37/20 të datës 31.08.2020, në shqyrtimin fillestar të mbajtur datë 

14.09.2021,  në prani të Prokurorit të Shtetit  Fatos Ajvazi, të akuzuarit,  mori dhe publikishtë 

shpalli, ndërsa me datë 29.09.2021 përpiloi ketë: 

 

 

A K T G J Y K I M 
  

I akuzuari A. K. i biri i M. dhe nënës H. e gjinisë B. i lindur më ........ në S. komuna 

Suhrekë, me numër  të letërnjoftimit .........., me vendbanim në S. komuna Suhrekë, ka të kryer 

shkollimin e fillor i pa punë,  i gjendjes së dobët eknomike, Beqar, shqiptar shtetas i Republikës 

së Kosovës. 

  

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

 Sepse,   

 

 Me  date  26.02.2020 rreth  ores  21:00,  ka   poseduar  pa  autorizim  narkotikë,  të  llojit   

marihuanë  dhe  kokainë,  ne  atë  mënyrë   që   pasi  haset vetura   e  markës  “O.-M.”,  me  

tabela   te  regjistrimit  04  -...-HB,  me  ngjyrë hiri, të  ndalur  ne  rrugë  në  drejtim  te  fshatit  

P., KK Suharekë,  nga  an e  zyrtarëve  policor   te  Stacionit  policor  ne  Suharekë, të  cilët kanë  

qenë  në  implementim të  planit  operativ  “P. ....”,  ne   veturë  hasin  të   pandehurin  A. K.,  i  

cili  ka  qenë  i  ulur  ne  ulësen  e  vozitësit, në   shoqëri  me  dy   persona  të  tjerë,  me  ç;rast  

kur  kërkkojnë zyrtarët  policor  që  të   dalin  nga  vetura,  pikërisht   në  këtë  moment  i  

pandehuri A.  gjatë  daljes  nga  vetura  lëshon  një  qante  me  ngjyrë  të zezë në  tokë,  në  të  

cilën  qantë  ka  pasur:  një  (1) qese   plastike   e  në  të  cilën  kanë  qene   triddhjetë  e  nje (31)  

qese  plastike  që  përmbanin  substancë  narkotike, të  llojit  kanabis (marihuanë),  ne  peshë  
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prej  14.8 gram  - 0.0001 gram,  një (1) qese  plastike  në  brendi  te   së  cilës   gjendeshin 

tridhjetë  e  dy (32) qese  plastike,  që  përmbanin  substanacë  narkotike,   të  llojit  kokainë,   me  

peshë  prej  6.34 gram - 0.0001 gram, ndërsa   ne   brendi  të  veturës  në  një  qante  me  ngjyrë  

hiri (qante krahu  apo  beli) e  cila  qante  gjendej  ne  ulësen  ku  ka  qene   i  ulur  i  pandehuri  

A.  K.,  gjenden  dy  qese  plastike  me  substancë  narkotikë,  te  llojit  marihuanë,  në  peshë  

prej  2.33  gram,  dy  pako  me  rizlla,  me  mbishkrimin “OCB  SLIM”,  ndërsa  në  shtëpinë   e  

të  njëjtit  e  cila  gjendet  në  fshatin  S.  Komuna  e Suharekës,   me  rastin  e  ekzekutimit  te  

urdhër  kontrollit  gjejnë  një  kavanoz  qelqi,  me  mbishkrimin  “Eurofood”, që   përmbante  

substancë  narkotike  të llojit  kanabis (marihuanë),  në  peshë  prej  0.03  gram.   

 

 

 

   -me këto veprime  ka kryer veprën penale  posedimi i pautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 parag.1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 06/L-074 

 

Gjykata në kuptim të neneve 7,17,21,38,39 parag 1 nën parag. 1.1 ,40 parag 1 nën parag. 

1.3, 42, 43, 44, 69,70, 71,72, 269 parag.1 dhe 3 të Kodit Penal te Republikës së Kosovës (KPRK) 

06/L-074, nenit 248 365, 450, të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës ( KPPRK) 

04/L-123 të akuzuarin: 

 

 E  GJ Y K O N  
 

1.ME DËNIMME BURG në kohëzgjatje prej 150 ditësh, ndërsa që koha e kaluar në 

pararburgim dhe arrest shtëpiak prej datës 26.02.2020 e deri më datë 19.06.2020, prej 104 ditësh 

i llogaritet në shqiptimin ëe dënimit me burg. Koha e mbëetur  e dënimit me burg në kohëzgjatje 

prej 46 ditësh, me kërkesën e të akuzuarit zëvëndësohet me dënimin me gjobë në shumën prej 

900 € (nëntë qind euro) i cili duhet të paguhet në afat prej 15 ditesh nga dita e plotëfuqishmërisë 

së ketij aktgjykimi. Nese i akuzuari në afatin e caktuar nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj  

dënimin me gjobë gjykata mund të zavendësoj dënimin me gjobë në dënim me burgim, ashtu që 

20 € (njëzet) euro të dënimit  me gjobë, llogaritet me 1 (një) ditë burgim, dhe 

  

2.ME DËNIM ME GJOBË  në shumën prej 500 € (pesëqind euro), i cili duhet të paguhet në 

afat prej 15 ditesh nga dita e plotëfuqishmërisë së ketij aktgjykimi. Nese i akuzuari në afatin e 

caktuar nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën gjykata mund të zavendësoj dënimin me 

gjobë në dënim me burgim, ashtu që 20 € (njëzet) euro të dënimit  me gjobë, llogaritet me 1 (një) 

ditë burgim. 

 

3. DËNIMIN PLOTËSUES, ashtu qe i konfiskohen përhershem sendet, një qant beli ngjyrë 

hiri, dy qese plastike me substancë ë dyshuar me narkotik te llojit mariuhanë me peshë prej 14.8 

gram  - 0.0001 gram, dy pako me  rizlla me mbishkrimin “OBC SLIM” një qese plasike ku 

mbrenda sajë kishte 31 qese plastike me substanc të dyshuar, një qant beli ngjyrë zezë,  një qese 

plasike ku brenda kishte 32 qese plastike me substan te dyshuar me narkotik te llojit kokain me 

pesh 6.34 gram - 0.0001 gram një tjegull qelqi me mbetjet te dyshuara me substancë narkotike 

të llojit mariuhan,  e te cilat  narkotik me pas do te shkatrrrohet. 

 

4. Obligohet t’i paguaj shpenzimet  e procedurës dhe atë, në emër të paushallit gjyqësor shumën 

prej 20 € (njëzetë euro), dhe në emër të taksës  për kompenzim të viktimave të krimit shumën 
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prej 30 € (tridhjetë euro), të gjitha këto pas plotëfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nën kërcënim 

të përmbarimit të detyruar. 

 

 

                                             A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren- Prizren Departamenti i Krimeve të Rënda  PP.I nr. 

37/20 të datës 31.08.2020, e ka akuzuar A. K. , për shkak të veprës penale posedimi i paautorizuar 

i narkotikëve substancave  psikotrope ose analoge nga neni 269 parag.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, e cila lëndë përmes aktit përcjellës nga Gjykata 

Themlore Prizren –Departamenti Përgjithshëm, është dërguar në Degën e Gjykatës në Suharekë 

për arsye të kompetencës territoriale ngase vepra penale ka ndodhur në teritorin e Degës së 

Gjykatës në Suharekë.  

Në shqyrtimin fillestar mbajtur me datën 14.09.2021, është lexuar aktakuza nga Prokurori 

i Shtetit  Fatos Ajvazi, dhe pas leximit  të aktakuzës i akuzuari ka deklaruar se e ka kuptuar 

aktakuzën dhe veprën penale me të cilën ngarkohet dhe bindjës së gjykatës se i njejti e ka kuptuar 

plotësisht ate, ka deklaruar se pranon fajësinë në tërësi për veprën penale që ngarkohet, kërkoi 

nga gjykata që ky pranim i fajësisë të merret si rrethanë lehtësuese,  ka theksuar se është hera e 

parë që ka rënë ndesh me ligjin, premton se vepra e tilla nuk do të përsëriten më,  dhe që nga 

paranimi i fajësisë  gjykata të i shqiptoj një dënim më i butë.  

 

Prokurori i Shtetit lidhur me deklarimin e të akuzuarit për pranimin e fajsisë, ka theksuar 

se nuk e kundërshton deklarimin e të akuzuarit për ta pranuar fajësinë për veprën penale që i 

vihet në barrë, pranimi i fajsisë bëhet me vullnet  pa  presion dhe me vetëdije të plotë dhe 

mbështetet në prova që përmban aktakuza dhe sipas kushteve të parapara në dispozitat ligjore, 

dhe gjykata t’a aprovojë pranimin e fajsisë dhe ka kërkuar që i njeti të shpallet fajtor për veprën 

që ngarkohet dhe për ketë ti shqiptoj një dënim të paraparë më ligj që tq arrihet qëllimi dhe efekti 

i dënimit në fjalë.  

 

Gjyqtari vetëm gjykues pas deklarimit të të akuzuarit, dhe prokurorit të shtetit rreth 

pranimit të fajësisë ka marrë aktvendim me anë cilit ka pranuar deklarimin e të akuzarit për 

pranimin e fajësisë duke vlerësuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë 

sipas nenit 248 të Kodit Procedures Penale te Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123. Pastaj 

gjyqtari ka vlerësuar se i akuzuari kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë, se pranimi 

bëhet vullnetarisht nga i akuzuari, dhe nën prezencën e mbrojtësit të tij, se pranimi i fajit 

mbështete në faktet e qështjes që përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje 

të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Duke u bazuar në deklarimin e të akuzuarit për ta pranuar fajësinë në tërësi për të gjitha 

pikat e aktakuzës, gjykata nuk administroi me provat në ketë çështje penale juridike,  pasi që 

gjykata ka vertetuar ketë gjendje të pakontestuar  faktike se i akuzuari ; 

  

Me  date  26.02.2020 rreth  ores  21:00,  ka   poseduar  pa  autorizim  narkotikë,  të  llojit   

marihuanë  dhe  kokainë,  ne  atë  mënyrë   që   pasi  haset vetura   e  markës  “O.-M.”,  me  

tabela   te  regjistrimit  04  -...-HB,  me  ngjyrë hiri, të  ndalur  ne  rrugë  në  drejtim  te  fshatit  

P., KK Suharekë,  nga  an e  zyrtarëve  policor   te  Stacionit  policor  ne  Suharekë, të  cilët kanë  

qenë  në  implementim të  planit  operativ  “P. ...”,  ne   veturë  hasin  të   pandehurin  A. K.,  i  

cili  ka  qenë  i  ulur  ne  ulësen  e  vozitësit, në   shoqëri  me  dy   persona  të  tjerë,  me  ç;rast  

kur  kërkkojnë zyrtarët  policor  që  të   dalin  nga  vetura,  pikërisht   në  këtë  moment  i  

pandehuri A.  gjatë  daljes  nga  vetura  lëshon  një  qante  me  ngjyrë  të zezë në  tokë,  në  të  
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cilën  qantë  ka  pasur:  një  (1) qese   plastike   e  në  të  cilën  kanë  qene   triddhjetë  e  nje (31)  

qese  plastike  që  përmbanin  substancë  narkotike, të  llojit  kanabis (marihuanë),  ne  peshë  

prej  14.8 gram  - 0.0001 gram,  një (1) qese  plastike  në  brendi  te   së  cilës   gjendeshin 

tridhjetë  e  dy (32) qese  plastike,  që  përmbanin  substanacë  narkotike,   të  llojit  kokainë,   me  

peshë  prej  6.34 gram - 0.0001 gram, ndërsa   ne   brendi  të  veturës  në  një  qante  me  ngjyrë  

hiri (qante krahu  apo  beli) e  cila  qante  gjendej  ne  ulësen  ku  ka  qene   i  ulur  i  pandehuri  

A.  K.,  gjenden  dy  qese  plastike  me  substancë  narkotikë,  te  llojit  marihuanë,  në  peshë  

prej  2.33  gram,  dy  pako  me  rizlla,  me  mbishkrimin “OCB  SLIM”,  ndërsa  në  shtëpinë   e  

të  njëjtit  e  cila  gjendet  në  fshatin  S.  Komuna  e Suharekës,   me  rastin  e  ekzekutimit  te  

urdhër  kontrollit  gjejnë  një  kavanoz  qelqi,  me  mbishkrimin  “Eurofood”, që   përmbante  

substancë  narkotike  të llojit  kanabis (marihuanë),  në  peshë  prej  0.03  gram. 

 

Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i fajsisë nga ana e të akuzuarit si 

dhe nga provat dhe faktet e pa kontestueshme qe i përmban aktakuza,  siç  janë: raporti fillestar 

i incidentit i stacionit policor në Suharekë me numër 2020-DHTN-..., datës 26.02.2020, 

procesverbali mbi intervistimin e të akuazuarit të dhënë në njësinë rajonale për  hetimine 

trafikimit me narkotikë në Prizren me datë 26.02.2020, raporti i oficerit zyrtarit policor F. V. 

datë 26.02.2020, vërtetimi mbi konfiskimin e përkohshëm të sendeve nga i akuzuari për 

substancë të dyshuar të datës 26.02.2020, raporti i ekspertizës së forenzikës AKF/2020-

0703/2020-... të datës 25.03.2020. 

 

Nga këto prova dhe fakte të vërtetuara në procedurë nga veprimet e të akuzuarit   

përmbushën të gjitha elementet e veprës penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve 

substancave psikotrope  ose analoge nga neni 269 parag.1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 04/L-074 të cilën e ka kryer me dashje direkte, duke e poseduar  në mënyrë të 

kundërligjshme dhe pa autorizim  substancën  narkotike të ndaluar me ligj, për të cilën gjykata e 

shpalli fajtor dhe e gjykoi si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

 

Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, bazuar ne nenin 71 para. 1 nën.par  dhe 

72 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-74 gjykata aplikoi dispozitat për 

zbutjen e dënimit pasi që si rrethanë veçanarishtë lehtësuese pati parasysh pranimin e fajësisë që 

në shqyrtimin fillestar, gjithashtu në bazë të neneve 69,70 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 06/L-74, si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin muar faktin se e ka pranuar 

fajësinë në mënyrë shumë të sinqertë, se ndihet i penduar dhe i ka premtuar gjykates se nuk do 

ta përsërisë asnjëherë ketë vepër penale, se është i moshës së re,  është i pa punë, i gjëndjës së 

varfër ekonomike, ka qenë bashkëpunues me gjykatën, ndërsa si rrethanë rënduese gjykata ka 

pasur parasysh sasinë e konsiderueshme dhe llojin e narkotikëve (mariuhane dhe kokain) që i 

është gjëtur të akuzuarit  në posedim të paligjshëm të tyre. 

 

Për këtë vepër penale është paraparë denimi me gjobë dhe me burg prej 1 viti deri në 3 

vite, i akuzuari u gjykue sikurse në dispozitivin e këtij aktgjykimi, me  bindjen se këto dënime 

janë në përputhshmëri të plotë me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe 

përgjegjesisë penale të akuzuarit dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë 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 ti shqiptohet dënimi plotësues konfiskohet substanca narkotike 

sikurse në dispozitiv të aktgjykimit, gjykata e bazoi e bazoi në nenin dhe 269 parag. 3 të Kodit  
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Penale të Republikës së Kosovës ( KPRK)06/L-074 dhe nenit 115 parg. 2 nen parg. 2.3 të Kodit 

Procedurës Penal të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123, pasi këto substanca sipas ligjit 

duhet të konfiskohen.  

 

 

Vendimin mbi paushallin gjyqësor gjykata e bazoi ne nenin 450 parag. 3 të të Kodit të 

Procedurës Penal të Republikës së Kosovës ( KPPRK), 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. 

 

Nga të lartcekurat është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

                  Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

                                          P nr. 310/2020 datë 14.09.2021 

 

 

     Procesmbajtësi                    G j y q t a r i  

     Njomza Shala                           Lavdim Bajraktari 

 

                                    _______________ 

  

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palet e pa kënaqura kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditësh, Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj gjykate. 

 
 

 

 

 

 

 


