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                                                                                                     PKR.nr.141/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

           

           GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/Departamenti për krime të rënda, me 

kryetarin e trupit gjykues - gjyqtarin Alltën Murseli,me zyrtaren ligjore Ibadete Syla, në 

çështjen penale kundër të pandehurit A. F., për shkak të veprës penale : posedim i paautorizuar 

i narkotikeve ,substancave psikotrope ose analoge nga 269 par.1 te KPRK.i akuzuar sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë/Departamenti për krime të rënda, 

PP.I.nr.68/19, të datës 27.05.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqesor me datën 15.12.2020, 

në prezencën e Prokurorit të Shtetit Shemsije Asllani, të akuzuarit A. F. ,ne te njëjtën dite me 

dt: 15.12.2020  mori dhe publikisht shpalli këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

          I akuzuari: A. F., nga i ati N. dhe e ëma K., mbiemri i vajzërisë B., i lindur me datë 

06.10.2000 ne Prishtine,me vendbanim të përhershëm Rr. “D. i B.”-lagjja E. nr...(me poshtë se 

shkolla fillore)ka te kryer shkollën e mesme dhe vijon studimet ne vitin e pare ne fakultetin e 

siguris kibernetike ne AAB ,i pamartuar,i punesuar ne biznesin familjar ne lokalin ,,A..’’ ne 

lagjen Drdania ne Prishtine,i gjendjes se dobët ekonomike,me pare i pa dënuar, me numër 

personal ..., Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

                                                         ËSHTË FAJTORË 

 

    Sepse : I pandehuri A. F. me date 12.03.2019 rreth orës 13.15 ne rr.,,E. Q.’’ ne 

Prishtine,Njesiti DHTN-se gjate zbatimit te planit operativ,,Stop drogave ne shkolla’’,kane 

ndaluar te pandehurin e larte cekur dhe gjate kontrollit te tij i kane gjetur nente(9) qese te 

mbushur me bari ngjyre te gjelbert substance narkotike te llojit marihuan me peshe 14.0 gram 

,me pase nga Drejtoria per hetimin me narkotik eshte bere testi laboratorik ku ka rezultuar 

pozitive dhe eshte cilësuar substance narkotike e llojit marihuane. 

 

- me këtë ka kryer veprën penale posedim i paautorizuar i narkotikeve ,substancave 

psikotrope ose analoge nga 269 par.1 te KPRK. 

 

        Andaj, gjyqtari i vetëm gjykues, në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve 4, 7, 17, 41,45,46 

51, 74, 76, të KPRK-së, si dhe , 246, 285, 365 par.1 të  Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, 

të njëjtit i shqipton: 
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                         DËNIM ME BURGIM ME KUSHT DHE  ME GJOBE 

 

- Ashtu që të pandehurit A. F. i shqipton Dënim burgu në kohëzgjatje prej 1 

 (një) viti, të cilin dënim nuk do ta vuan në qoftë se i njëjti në periudhën kohore prej 2 

(dy) vite  nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale nga dita kur aktgjykimi të merr formen e 

prerë dhe dënim me gjobe ne shume prej 300(treqind) euro. 

 

-  Konform nenit 46 par.3 te KPK nëse  i akuzuari nuk e paguajn gjobën e shqiptuar ne 

afatin e parapare ligjor prej 15 ditësh por jo më gjatë se tre muaj, pasi aktgjykimi te 

merre formën e prere e njëjta do t’i zëvendësohet me dënim burgimi  ashtu qe per cdo 

njëzet (20) euro do t’iu  llogaritet nje (1) dite burgim. 

 

- Obligohet; i dënuari që t’i paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas 

llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate dhe atë; në emër të paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej tridhjete  (30) euro, te cilën obligohet ta paguaj brenda afatit prej 15 

ditesh por jo me gjate se tre muaj pas plotefuqeshmeris se këtij aktgjykimi. 

 

- Konform nenit 269 par.3 të KPRK,  konfiskohet  substanca narkotike e llojit marihuan 

me peshe 14.0 gram, si mjet i përdorur për kryerjen e veprës penale. 

 

 

                                                  A r s y e t i m 

 

           Prokuroria Themelore në Prishtinë- Departamenti për krime të rënda ka paraqitur 

aktakuzën PP.I.nr.68/19, të datës 27.05.2019 (e pranuar ne gjykate me date 29.05.2019) kundër 

të akuzuarit A. F., për shkak të veprës penale blerja ,posedimi,shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikeve,substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 te KPRK-

se,ndërsa pas kthimit te aktakuzës per plotësim ne prokurori ,nga  prokurori i shtetit eshte 

dorëzuar e përmirësuar –aktakuza me date 03.06.2019 vetem sa i perkete veprës penale dhe ate 

blerja ,posedimi,shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve,substancave psikotrope 

dhe analoge nga neni 273 par.1 te KPRK-se. 

 

          Lidhur me këtë çështje penale, gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin gjyqesor 

me datë 15.12.2020, ne te cilën ishin prezentë  prokurori i Shtetit,i akuzuari dhe avokati B. 

K.(me autorizim zëvendësues) . 

 

         Ne fjalën hyrse prokurori i shtetit Prokurori i shtetit në fjalën hyrëse deklaron:  prokuroria 

është e vërtetet se ka ngritur aktakuzë për veprën penale blerja posedimi nga neni 267 par 1 të 

KPRK-së, mbrojtësi i të akuzuarit ka parashtruar një parashtres lidhur me mbrojtjen e të 

akuzuarit A. F. është e vërtet se i akuzuari për herë të pare ka rene ndesh me ligjin, porkuroria 

ka shqyrtuar te gjitha shkresat e lendes dhe ka vërtetuar se i njëjti është hera e pare që ka rene 

ndesh me ligjin dhe nuk ka gjetur ndonjë dëshmitar qe ky i ka shitur narkotik duke  u bazuar ne 

këto fakte prokuroria bene ricilsimin e veprës penale nga neni 267 ne nenin 269 par.1  të 

KPRK-së. 

 

       Pas ricilsimit të veprës penale nga neni 267 ne nenin 269 par 1 të KPRK-së i akuzuari 

deklarohet fajtor për veprën penale e cila i vihet në barrë të cilin pranim të fajësisë e bene me 

vullnet të plotë pas konsultimeve me mbrojtësin e tij. 

 



 Numri i lëndës: 2019:115840 
 Datë: 24.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01368016 
 

3 (4)  

   
2
0
1
9
:1
1
5
8
4
1

 

       Mbrojtësi i të akuzuarit A. F. av. B. K., në fjalën hyrëse deklaron:  me qene se ne fjalën 

hyrëse duke pasur parasysh se prokuroria vetëm se beri cilësimin e  veprës penale nga vepra 

penale neni 267 ne nenin 269 par 1 të KPR{K-së, me qene se mbrojtja paraprakisht lidhur me 

ketë cilësim të veprës ka bere kërkese për cilësimin e  veprës prokuroria me profesionalizëm ka 

vepruar duke ju referuar edhe rrethanave, të cila ti paraqiti prokuroria në këtë kuptim 

paraprakisht me palën jemi konsultuar dhe vete fakti qe kemi paraqitur parashtresë pas 

konsultimeve te mjaftueshme me mua si mbrojtës dhe duke u konsultuar lidhur me rrethanat 

lehtësuese dhe benifitetet e pranimit të fajësisë në këtë faze i njëjti në mënyre vullnetare e 

pranon fajësinë  andaj mbi këtë baze e lus gjykatën tre aprovoj pranimin  e fajësisë  

 

       Lidhur me pranimin e fajësisë nga i pandehuri prokuroria e shtetit deklaron pajtohem me 

pranimin e fajësisë  pranimi i fajësisë është bere me vullnet te lire, gjykata pranimin e fajësisë 

ta merr si rrethane lehtësues dhe të njëjtin te shpall fajtor dhe të dënoj sipas ligjit., 

 

      Gjykata në rastin konkret, lidhur me pranimin e fajësisë, pas marrjes së mendimit nga 

Prokurori i Shtetit, i cili është deklaruar që të aprovohet pranimi i fajësisë nga i pandehuri dhe 

pas vërtetimit se janë përmbushur kërkesat nga neni 248 par. 1, nën – par. 1.1, 1.2, dhe 1.3 të 

KPPRK-së, përkatësisht pas vlerësimit se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, se ky pranim është bërë në baza vullnetare dhe mendimit te mbrojtësit ,se 

mbështetet në faktet dhe provat që përmban aktakuza, po ashtu pas vërtetimit se aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike të paraparë me nenin 248 par. 1, nën 

– par. 4 të KPPRK-së, ka marr aktvendim me të cilin ka pranuar pranimin e fajësisë nga i 

pandehuri lidhur me veprën penale posedim i paautorizuar i narkotikeve ,substancave 

psikotrope ose analoge nga 269 par.1 te KPRK. 

 

       Prokurori i shtetit  në fjalën përfundimtare deklaron:    vepra penale e cilësuar në ketë 

seancë gjyqësore është argumentuar me gjetjen  e fakteve dhe te provave te bashkangjitura në 

shkresat e lendes po ashtu edhe ne ketë gjykim te cilësimit të veprës penale i akuzuari ka 

pranuar te gjitha veprimet inkriminuese që argumentohen me te gjitha provat andaj të njëjtit ta 

shpalle fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit.  

 

        Mbrojtësi i të akuzuarit A. F.  av. Bekim Kafegjolli  në fjalën përfundimtare deklaron: me 

qenë se pranimi i fajësisë po ashtu edhe vendimi nxjerre me pranimin e  fajësisë është bere 

konfor dispozitave ligjore e ne përputhje me veprën penale pasi ky cilësim apo aktakuze është 

mbështetur ne prova dhe nuk ka mangësi ligjore. Kërkoj trupit gjykues që gjatë matjes se 

dënimit lidhur me A. F. ti ketë parasysh rrethanat lehtësua duke i referuar karakterit të moshës 

se tij gjendjes dhe kushtet te cilat i ka duke i referuar si thash nga fillimi i njëjti me lidhur me 

ketë cilësim qe nga fillimi ka pranuar fajin i cili i vihet ne barre duke u referuar ne atë qe nga 

fillimi i hetimit  e deri ne ketë gjykim është arritur edhe qëllimi ne raport me te akuzuarin sepse 

qe nga kryerja e veprës penale i njëjti është rehabiliktuar dhe risocializuar dhe i njëjti tregoj se 

është duke i ndihmuar babit ne veprimtarin si biznes familjar kjo tregon shenjen e qartë se i 

njëjti sikurse edhe ne neni 41 i ka arritur qëllimet qe i parasheh edhe në ketë nen andaj gjykatës 

i kërkoj që A. F. ti shqiptoj një dënim madje edhe ligji në ketë raste mund të shkohet edhe nen 

minimum me çka arrihet edhe qëllimi i dënimit nga neni 41 ku i njëjti para KTGJ, garanton se 

asnjëherë nuk do të bie ndesh me ligjin dhe do të jete preventiv edhe për personat e tjerë që 

mos të bie ndesh me ketë ligj konsideroj se gjykata do ti vlerësoj dhe do  të jep minimumin e 

dënimit. 

 

       I akuzuari   A. F.  në fjalën përfundimtare deklaron:  jam penduar dhe nuk do të bije ndesh 

me ligjin dhe nuk do të përsërisë me vepër penale. 
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        Pas pranimit të fajësisë dhe konstatimit të përmbushjes se kushteve në referim të nenit 248 

par. 1, nën – par. 1.1, 1.2, dhe 1.3, të KPPRK-së, trupi gjykues ka vlerësuar se nuk është e 

nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për këtë arsye ka 

vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

 

       Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, trupi gjykues i vlerësoi të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese, të cilat konform nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe 

lartësinë e dënimit e të cilat janë me ndikim me rastin e dënimit, ashtu që për të akuzuarin si 

rrethana lehtësuese gjeti se: i pandehuri e pranoj fajësinë për veprën penale, se ishte korrekt 

dhe me sjellje korrekte në gjykatë, është penduar dhe i kërkon falje gjykatës  dhe se nuk do te 

bie ndesh me ligjin dhe nuk do te përsëris me vepra penale,ndërsa rrethana veçanërisht  

rënduese gjykata  nuk gjeti, dhe nisur nga të gjitha këto të thëna gjykata ia shqiptoi kete denim 

me bindje se në rastin konkret është adekuat me shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurit 

dhe se me dënimin me kusht do të arrihet qëllimi i dënimit, i paraparë me nenin 46 të KPRK-

së.  

       Në rastin konkret trupi gjykues vlerësoi se dënimi i shqiptuar si në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi është në proporcion me peshën e veprës penale, me sjelljen dhe rrethanat e kryesit 

sipas nenit 73.par.2 të KPRK-së, me shkallën dhe përgjegjësinë e kryesit, me bindje se dënimi i 

tillë do të ndikoj në risocializimin dhe riedukimin e kryesit, si dhe do të ndikoj te të tjerët të 

mos kryejnë vepra penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, 

çka është edhe qëllimi i dënimit sipas nenit 41 të KPRK-së.  

       Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor 

është marrë në bazë të nenit 450 par.2 pika 2.1 dhe 2.6 të KPPRK-së.  

 

       Në bazë të nenit 269 par.3 të KPRK-së konfiskohet substanca narkotike e llojit marihuan 

me peshe 14.0 gram. 

 

      Duke u bazuar në këto që u cekën më lart, është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi duke u bazuar ne dispozitat ligjore nga neni 326,359,361,365,366, 450  te KPPK-se. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për krime të rënda 

PKR.nr.141/2019, dt.15.12.2020 

 

 

Zyrtarja ligjore                                                                  Kryetari i trupit gjykues- Gjyqtari, 

Ibadete Syla                                                                                      Alltën Murseli 

 

UDHËZIMI JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda pesëmbëdhjetë 

(15) ditësh,  nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes kësaj Gjykate, 

për Gjykatën e Apelit të Kosovës. 

 

 

 

 


