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Numri i lëndës: 2019:089109 

Datë: 10.06.2020 

Numri i dokumentit:     00954194 

 

 

PKR.nr.285/18 

 
NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE – DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA NË PRISHTINË, në 

përbërje nga kryetarja e trupit gjykues - gjyqtarja Shpresa Hasaj-Hyseni,  me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore 

Rilinda Kadriu, në çështjen penale kundër të akuzuarit F. F.,  i akuzuar për veprën  penale, Blerja, posedimi, 
shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.1 të KPRK-

së, sipas aktakuzës së Prokurorisë së Shtetit  në Prishtinë-DKR, PP/I.nr.62/2017, të dt.29.10.2018,  pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestarë,  në prani të Prokurorit të akuzuarit me dt.05.06.2020,  publikisht morri dhe 
shpalli këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari F. F.,  i biri i D., dhe nënës Z.,  i vajzërisë Sh., i lindur me dt............, në fsh.S., K.Medvegjë, tani 

me vendbanim në ..........,  rr:”...........”, nr...., me nr. personal ..............., ka të kryer shkollën e mesme, jeton 

dhe punon në A., i martuar, baba i një fëmije, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i R.së 
Kosovës. 

 

ËSHTË  FAJTORË 

 

Sepse: Me datë 22.03.2017, rreth orës 23:55, në rrugën “Nënë Tereza’’, tek rrethi në Fushë Kosovë, i 

akuzuari F. F., pa autorizim ka poseduar me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, substanca apo preparate, 

të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë, substancë psikotrope apo substancë analoge, në atë mënyrë që 
me datën, në vendin e lartcekur gjatë një kontrolli rutinor nga Policia e Kosovës, në veturën e tipit “Ford 

Sierra”, ngjyrë e kuqe, me targa .............., gjatë kontrollimit, policia në një çantë të ndihmës së parë ka 

gjetur dhe sekuestruar pesë (5) qese me substancë narkotike të dyshuar si marihuanë, me peshë   prej 5.6 
gram.  

-me këtë ka kryer veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 

psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.1 të KPRK-së.  
 

Andaj, gjykata në kuptim të nenit 7,17,21,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,69, 70,71,72,  të KP-së, nenit 

365, 366, 367, 450 par .2 pika 2.6, të KPP-së, e:                                 

 

GJ Y K O N 

 

Të akuzuarit  F. F.,  i përcakton Dënim me Gjobë, në shumën prej 500 (pesëqind) €, të cilin dënim 
është i obliguar ta përmbushë me dy këste,  si dhe Dënim ME KUSHT, duke i përcaktuar Dënim 

Burgimi,  në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej 

3 (tre) vitesh, nuk kryen vepër të re penale.            

-I shqiptohet dënimi plotësues-konfiskimi i substancës narkotike prej 5.65gram.  



 Numri i lëndës: 2019:089109 
 Datë: 10.06.2020 
 Numri i dokumentit: 00954194 
 

2 (2)  

   
20
19
:0
89
11
0 

Obligohet i akuzuari, që t’i paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës sipas llogarisë së kësaj gjykate, 
ndërsa në emër të paushallit gjyqësor, të paguaj shumën prej 50 (pesëdhjetë) €,  brenda afatit prej 15 

ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në  Prishtinë, DKR, ka ngritur aktakuzën PP/I.nr.62/2017, të dt.29.10.2018, ndaj 

të akuzuarit F. F., për veprën  penale, Blerja, posedimi, shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve, 
substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.1 të KPRK-së. 

Lidhur me këtë çështje penalo-juridike, është caktuar shqyrtimi fillestar me dt.20.09.2019, dt.01.11.2019,  

dhe në shqyrtimin fillestarë të mbajtur me dt.05.06.2020, pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të 
shtetit, i akuzuari deklaroi se ka kuptuar aktakuzën me të cilën akuzohet dhe nuk ka nevojë për sqarime 

shtesë, dhe sipas nenit 246 të KPPK-së, i është  dhënë mundësia të deklarohet lidhur me aktakuzën, ndërsa 

në kuptim të nenit  248 të KPP-së, i akuzuari ka deklaruar se e pranoj fajësinë.  

Prokurori i shtetit, është pajtuar me pranimin e fajësisë, meqenëse ky pranim gjen mbështetje në provat e 
çështjes edhe në shkresat e lëndës.  

Gjykata aprovoi pranimin e fajësisë pasi që konsideron se ky pranim bëhet vullnetarisht,  pa presion, pas 

njoftimit lidhur me beneficionet dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi i fajit mbështetet në faktet e 
çështjes që përmban aktakuza dhe është në përputhje me dispozitat ligjore të KPP-së.  

Me rastin e përcaktimit  të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese, që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit,  kështu që të akuzuarit, gjykata ia 
mori  parasysh  si rrethana lehtësuese; faktin se  shpreh keqardhje për atë që ka ndodhë, premtimin se nuk 

do të përsërisë vepër penale, se është i moshës relativisht të re.  

Si rrethanë posaçërisht lehtësues në kuptim të nenit  71 dhe 72 të KP-së, gjykata mori parasysh, se  i 

akuzuari pranon fajësisë.  
Ndërsa si rrethanë rënduese, gjykata pati parasysh rrezikshmërinë shoqërore të kësaj vepre penale, pasi 

që viteve të fundit këto vepra penale janë në rritje e sipër.  

Gjykata konsideron se dënimi i shqiptuar është në proporcion me nenin 41 të KP-së, se qëllimi i dënimit 
do të arrihet edhe me dënimin e shqiptuar si me lart. Duke pasur parasysh se dënimi ka karakter preventive 

dhe edukues, e jo qëllim represiv apo ndëshkues, që edhe i akuzuari por edhe të tjerët në të ardhmen të 

mos kryejnë kurrfarë vepra penale.  
 

Në kuptim të nenit 450 par.2 pika 2.6 të KPP-së, obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet gjyqësore 

si në  dispozitiv.  

 
Më sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.    

 

GJYKATA  THEMELORE  NË  PRISHTINË 

-DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

                                                             PKR.nr.285/18, me dt.05.06.2020     

 

 

Zyrtare Ligjore,                                                               Kryetarja e Trupit  gjykues-gjyqtarja  

Rilinda Kadriu                                                                                   Shpresa Hasaj – Hyseni 

  

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë,  brenda  15 ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtit,  përmes  kësaj gjykate.    

             


